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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України 

 
1. Вилегжаніна, Т. Соціальне спрямування діяльності публічних бібліотек 

України. Регіональний аспект [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна 
планета. — 2016. — № 4. — С. 4—6. — (Колонка головного редактора). — 
Електрон. версія публікації: https://goo.gl/FPcU0u (10.01.2017). 
У статті окреслено перспективні напрями розвитку соціально спрямованих 
послуг  публічних бібліотек України в умовах адміністративно-територіальної 
реформи. 

 
2. Гранчак, Т. Соціокультурний дискурс національних бібліотек України як 

інструмент формування національної пам’яті [Текст] / Т. Гранчак // 
Бібліотечний вісник. — 2016. — № 6. — С. 7—14. — Режим доступу: 
https://goo.gl/zXKqZg (10.01.2017). 
У статті розглядається місце й роль національних бібліотек у формуванні 
національного інформаційного простору та національної пам’яті. 

 
3. Каїді, В. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури у 

глобальному електронному просторі [Текст] / В. Каїді // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 11. — С. 23—25. — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті розглядаються головні особливості сучасного розвитку інформаційно-
комунікаційної інфраструктури електронного простору. 

 
4. Методичні рекомендації з організації мережі публічних бібліотек в 

об’єднаних територіальних громадах [Текст] / підгот. Н. Розколупа // 
Бібліотечна планета. — 2016. — № 4. — С. 7—11. — (Сторінка фахівця). —
Електрон. версія публікації: https://goo.gl/FPcU0u (10.01.2017). 

 
5. Попик, В. Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек [Текст] / 

В. Попик // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 6. — С. 3—6. — Режим 
доступу: https://goo.gl/bdTCKc (10.01.2017). 
У статті розглянуто теоретичні підходи та принципові вимоги щодо стратегії 
розвитку спеціалізованих наукових бібліотек та їх ролі формуванні цілісного 
національного науково-інформаційного простору.  

 
6. Румянцева, Г. Поняття та ознаки бюджетного законодавства [Текст] / 

Г. Румянцева // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 11. — С. 18—23. — 
Бібліогр. у кінці ст.  
У статті здійснено аналіз загальних, видових ознак та особливостей організації 
бюджетних правовідносин. 

 
7. Соколов, В. Основні складові бібліотечного гуманізму [Текст] / В. Соколов 

// Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 4 (6). — 
С. 2—9. — (Бібліотекознавство). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано гуманістичну спрямованість і значимість соціально-
культурного впливу бібліотек в умовах інформаційного суспільства та 
інформаційно-телекомунікаційних технологій. 
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Офіційні документи. Правозахист 

 
8. Іванова, М.  Авторське право на службовий твір в умовах розвитку 

документально-інформаційних ресурів бібліотек [Текст] / М. Іванова, 
Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 12. — С. 22—25. — 
(Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто правові аспекти та особливості службових творів, які 
створюють бібліотечні працівники, як об’єктів авторського права. 

 
9. 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 висвітлюються актуальні питання законодавчої бази України у сфері 
трудових правовідносин, подається аналіз проекту Трудового кодексу України. 

 
Українська бібліотечна асоціація 

 
10. Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року 2016» [Текст] // Бібліотечна 

планета. — 2016. — № 4. — С. 35—36. — (Події. Факти).  
Підведено підсумки та названо переможців Всеукраїнського конкурсу 
Української бібліотечної асоціації та Міністерства культури України «Бібліотека 
року». 
 

Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми 

 
11. Бібліотеки наукових установ НАН України: сучасні тенденції та завдання 

розвитку [Текст] // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 3. — С. 51—52. — 
(Хроніка наукових подій). — Режим доступу: https://goo.gl/oCc73Q 
(10.01.2017).    
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». 

 
12. Веремієнко, Т. Яким бути сучасному підручнику англійської мови: 

обговорюють професіонали [Текст] / Т. Веремієнко // Бібліотечний форум: 
історія, теорія і практика. — 2016. — № 4. — С. 18—19. — (Бібліотечно-
бібліографічне обслуговування). — Бібліогр. у кінці ст. 
У Миколаївській ОУНБ ім. О. Гмирьова відбувся науково-практичний семінар 
«Підручник англійської: «за» і «проти». 

 
13. Гранчак, Т. Бібліотека в структурі сучасних інформаційних 

комунікацій [Текст]  / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 6. — 
С. 35—37. — (Хроніка наукових подій). — Режим доступу: 
https://goo.gl/1SRIAY (10.01.2017). 
Про засідання секції «Бібліотека в структурі сучасних інформаційних 
комунікацій», що відбулося в рамках міжнародної наукової конференції 
«Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного 
простору». 
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14. Добко Т. Довідково-бібліографічні ресурси: формування і використання 
[Текст] / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 6. — 
С. 44—45. — (Хроніка наукових подій). — Режим доступу: 
https://goo.gl/CA3Xzn (10.01.2016).  
За участі провідних фахівців бібліотек системи Національної академії наук 
України відбувся семінар «Довідково-бібліографічні ресурси: формування і 
використання». 

 
15. Дубровіна, Л. Iсторія книжкової культури України [Текст] / Л. Дубровіна, 

Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 6. — С. 33— 
35. — (Хроніка наукових подій). — Режим доступу: https://goo.gl/JqIhDE 
(10.01.2016). 
5 жовтня  2016 року в рамках міжнародної наукової конференції «Бібліотека. 
Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» 
відбулося засідання секції «Історія книжкової культури України». 

 

16. Здановська В. Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. 
Комунікація: формування національного інформаційного простору»  
[Текст] / В. Здановська // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 6. — С. 29—
30. — (Хроніка наукових подій). — Бібліогр. у кінці ст. — Режим 
доступу: https://goo.gl/9sg997 (10.01.2017).  
4 — 6 жовтня 2016 р. за участі фахівців бібліотечно-інформаційної сфери з 
України, Великої Британії, Білорусі, Литви та Росії відбулася міжнародна 
наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування 
національного інформаційного простору». 

 

17. Кириленко, О. Iнтелектуальна власність та проблеми авторського права в 
інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек [Текст]  / О. Кириленко, 
Л. Литвинова // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 6. — С. 39—40. — 
(Хроніка наукових подій). — Режим доступу: https://goo.gl/EWVKo7 
(10.01.2017).   
Засідання круглого столу «Інтелектуальна власність та проблеми авторського 
права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек» відбулося 6 жовтня 
2016 р. в рамках міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. 
Комунікація: формування національного інформаційного простору». 

 

18. Клименко О. Наукові бібліотеки: основні напрями інтеграції з закладами 
освіти, науки та культури [Текст] / О. Клименко, Л. Дем’янюк // Бібліотечний 
вісник. — 2016. — № 6. — С. 30—33. — (Хроніка наукових подій). — Режим 
доступу: https://goo.gl/06PYVv (10.01.2017). 
5 жовтня 2016 р. відбулося засідання секції «Наукові бібліотеки: основні 
напрями інтеграції з закладами освіти, нау ки та культури». У її роботі взяло 
участь близько 70 фахівців, серед яких — учені, спеціалісти українських і 
зарубіжних бібліотек і наукових установ. 

 

19. Костенко, Л. Бібліометричні технології та наукометричні дослідження 
[Текст]  / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 6. — 
С. 46. —  (Хроніка наукових подій). — Режим доступу: 
https://goo.gl/gQpQRM (10.01.2017).    
У рамках міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: 
формування національного інформаційного простору» за участі представників 
провідних інституцій бібліотечно-інформаційної сфери України відбувся семінар 
«Бібліометричні технології та наукометричні дослідження».  
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20. Котлярова Т. Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-
комунікаційному просторі незалежної України [Текст] / Т. Котлярова // 
Бібліотечний вісник. — 2016. — № 6. — С. 39. — (Хроніка наукових 
подій). — Режим доступу: https://goo.gl/9HTBJo (10.01.2017).    
Сучасний стан, основні тенденції та проблеми розвитку наукових біографічних 
досліджень, літературно-біографічної творчості та біографічно-інформаційної 
справи в Україні розглядалися під час роботи секції біографістики, організованої 
в рамках міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: 
формування національного інформаційного простору». 

 

21. Кудлач, В. Виставка-форум 2016. Підсумки [Текст] / В. Кудлач // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 4 (6). — 
С. 46. — (Бібліотечні форуми, конференції). 
20 — 22 травня 2016 року в Одеській національній науковій бібліотеці 
проходила XVIІ Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині». 

 

22. Лобузіна, К. Iнтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний 
доступ до інформації [Текст] / К. Лобузіна, Л. Коновал // Бібліотечний 
вісник. — 2016. — № 6. — С. 37—38. — (Хроніка наукових подій). — Режим 
доступу:  https://goo.gl/La9maL (10.01.2017). 
Засідання секції «Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний 
доступ до інформації» відбулося 6 жовтня 2016 року в рамках міжнародної 
наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування 
національного інформаційного простору». 

 

23. Матвієнко, О. Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа»: у пошуках «інформаційного фахівця» [Текст] / О. Матвієнко, 
М. Цивін // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 10. — С. 32—35. — 
(Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті проаналізовано тенденції розвитку та проблемні аспекти введення 
спеціалізацій «інформаційного» спрямування у межах спеціальності 029 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».  

 

24. Муха Л. Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи 
[Текст] / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 6. — С. 42—
44. — (Хроніка наукових подій). — Режим доступу: https://goo.gl/rhWcX3   
(10.01.2017).   
Актуальні завдання забезпечення збереженості документів розглядалися під 
час семінару «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, 
перспективи», організованому в рамках Міжнародної наукової конференції 
«Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного 
простору». 

 

25. Оргкомітет конференції. Рекомендації Міжнародної наукової конференції 
«Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного 
інформаційного простору» [Текст] / Оргкомітет конференції // Бібліотечний 
вісник. — 2016. — № 6. — С. 47—52. — (Хроніка наукових подій). — Режим 
доступу: https://goo.gl/M4x2mT (10.01.2017).    
4 — 6 жовтня 2016 р. у Києві Національною бібліотекою України імені 
В. І. Вернадського спільно з Інформаційно-бібліотечною радою НАН України, 
Асоціацією бібліотек України і Радою директорів наукових бібліотек та інфор- 
маційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук 
проведено міжнародну наукову конференцію «Бібліотека. Наука. Комунікація : 
формування національного інформаційного простору». 
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26. Попова, Н. «БібліоКре@тив-2016» — простір інновацій та фахової 
творчості [Текст] / Н. Попова // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2016. — № 4 (6). — С. 47—49. — (Бібліотечні форуми, 
конференції). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті-репортажі розповідається про особливості формату «ярмарку 
інновацій», який щорічно, починаючи з 2010-го, організовують працівники 
Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки. 

 
27. Приймак, С. Професійні зустрічі: Літня школа молодих бібліотекарів 

Кіровоградщини [Текст] / С. Приймак // Бібліотечна планета. — 2016. — 
№ 4. — С. 11—12. — (З досвіду роботи). 
Про Літню школу молодих бібліотекарів Кіровоградщини. 

 
28. Онофрійчук, Н. Вебінар — сучасна форма підвищення кваліфікації 

бібліотечних працівників [Текст] / Н. Онофрійчук  // Бібліотечна планета. — 
2016. — № 4. — С. 13—14. — (З досвіду роботи). 
У статті узагальнено досвід проведення вебінарів фахівцями Рівненської 
обласної бібліотеки для дітей.  

 
29. Щорічний семінар Європейської групи RDA // Бібліотечний вісник. — 

2016. — № 4. — С. 45—52. — (Хроніка наукових подій). — Режим доступу: 
https://goo.gl/f5ylcU  (10.01.2016). 
23 — 25 травня 2016 р. у Національній бібліотеці Латвії (м. Рига) відбувся 
черговий щорічний семінар Європейської групи RDA (European RDA Interest 
Group). Вперше на зустрічі EURIG прозвучав і виступ від України 
(Н. Стрішенець). У ньому йшлося про стандарти каталогізації, за якими 
працюють українські бібліотеки, інтегровані бібліотечні системи та формати, які 
використовуються при цьому. 

 
30. Як пройшов черговий  «МЕДВІН: Книжковий світ» [Текст] // Вісник 

Книжкової палати. — 2016. — № 11. — С. 25.  
Подано коротку інформацію про XVI Міжнародний книжковий ярмарок «МЕДВІН: 
Книжковий світ», який відбувся 4 — 6 листопада 2016 року в м. Києві. 

 
31. Яременко, Л. Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, 

інновації, перспективи / Л. Яременко, В. Горєва, О. Степченко // 
Бібліотечний вісник. — 2016. — № 6. — С. 41—42. — (Хроніка наукових 
подій). — Режим доступу: https://goo.gl/AGm6GY (10.01.2017).    
6 жовтня 2016 р. у рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. 
Комунікація: формування національного інформаційного простору» відбувся 
семінар «Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, 
перспективи». 
 

Бібліотекознавство. Бібліографічна діяльність 

32. Блажкевич, А. Інфомаційно-аналітична діяльність Національної юридичної 
бібліотеки НБУВ у контексті правового розвитку сучасного українського 
суспільства [Текст] / А. Блажкевич // Вісник Книжкової палати. — 2016. — 
№ 12. — С. 25—27. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
Висвітлено інформаційно-аналітичну діяльність Національної юридичної 
бібліотеки НБУВ у контексті розвитку сучасного українського суспільства.  
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33. Передерій, І. Інституційний репозитарій як конструктивна модель 
організації відкритого доступу до інформації [Текст] / І. Передерій, 
В. Вощенко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 12. — С. 34—37. — 
(Документознавство). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглядається електронний архів наукових публікацій (інституційний 
репозитарій) як конструктивну модель Open Access, що відіграє важливу роль у 
загальних процесах, пов’язаних із накопиченням, зберіганням і трансляцією 
інформації у просторі й часі, а також сприяє розвитку комунікації в освітньо-
науковому середовищі. 

 
34. Цибенко, І. Бібліографія у творчості М. Грушевського: шляхи пізнання його 

наукової спадщини [Текст] / І. Цибенко // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 10. — С. 44—47. — (Видатні діячі та визначні події). — Бібліогр. у 
кінці ст.  
У статті розглянуто роль бібліографії у творчості М. Грушевського, а також 
визначено основні напрями вивчення його наукової спадщини. 

 
35. Швецова-Водка, Г. Новий стандарт «Видання. Основні види. Терміни та 

визначення понять» [Текст] / Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 12. — С. 28—34. — (Документознавство). — Бібліогр. у 
кінці ст. 
У статті розглянуто зміст нововведеного державного стандарту України «ДСТУ 
3017:2015. Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та 
визначення понять». Зроблено пропозиції щодо майбутнього доповнення 
класифікації видань за деякими ознаками. 

 

Дослідницька діяльність. Бібліометрика 

36. Давидова, Л. Зародження видавничої практики в українських 
університетах [Текст] / Л. Давидова // Вісник Книжкової палати. — 2016. —  
№ 10. — С. 47—50. — (Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті здійснено аналіз перших спроб і узагальнено досвід книговидання 
Острозькою та Києво-Могилянською академіями, Харківським університетом, 
Київським університетом Святого Володимира та Львівським університетом. 

 
37. Зелінська, А. Ринок української біографічної книги в 2005 — 2009 рр.: 

основні статистичні показники [Текст] / А. Зелінська // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 12. — С. 9—13: іл. — (Книгознавство. Видавнича 
справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті здійснено аналіз статистичних показників репертуару українських 
видавництв, що у період 2005-2009 рр. видавали книги нон-фікшн (на матеріалі 
біографічних видань).  

 
38. Клюшніченко, О.  Книги України в дзеркалі державної бібліографії: 

аналітичний огляд (за матеріалами бази даних державної бібліографії 
«Літопис книг» за 2015 р.) [Текст] / О. Клюшніченко // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 10. — С. 3—8 : іл. — (Книгознавство. Видавнича 
справа). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті наведено результати дослідження бази даних «Літопис книг» за 2015 р. 
із застосуванням наукометричного та бібліометричного методів аналізу. 
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39. Кулик, Д. Інтелектуальна преса України: історіографія питання [Текст] / 
Д. Кулик // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 11. — С. 30—35 : іл. — 
Бібліогр. у кінці ст.  
У статті досліджено сутність поняття «інтелектуальна преса», систематизовано 
історіографію інтелектуальної преси як складника української періодики, 
виокремлено основні етапи розвитку інтелектуальної преси України та їхні 
особливості. 

 
40. Рабаданова, Л. Моніторинг публікацій про діяльність Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (на матеріалах 
фахової періодики за 2010–2015 рр.) [Текст] / Л. Рабаданова // Бібліотечний 
форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 4 (6). — С. 10—13. — 
(Наукові дослідження в бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст. 
Здійснено моніторинг публікацій у фахових наукових виданнях з питань 
дослідження діяльності  Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського за 2010 — 2015 рр.  

 
41. Соколов, В. Видання календарів друкарнею Києво-Печерської лаври у 

ХVІІІ столітті [Текст] / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. — 2016. — 
№ 10. — С. 50—52. — (Історичні розвідки). 
Досліджено основні особливості та етапи розвитку видання календарів 
друкарнею Києво-Печерської лаври у ХVІІІ ст.; проаналізовано їхній зміст, 
поліграфічне оформлення.  

 
42. Татарчук, Л. Видавнича діяльність Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук 
України: сучасний стан і перспективи [Текст] / Л. Татарчук // Бібліотечний 
форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 4 (6). — С. 14—17. — 
(Наукові дослідження в бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст. 
Охарактеризовано видавничий репертуар Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України. 

 
43. Шульженко, С. Періодичні видання (газети) Української РСР 1950 — 1954 

років видання у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України 
: аналітичний огляд [Текст] / С. Шульженко // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 11. — С. 38—44 : табл. —  (З архіву Книжкової палати). — 
Бібліогр. у кінці ст.  
У статті здійснено аналіз періодичних видань (газет) 1950-1954 рр. видання, які 
перебувають на довічному зберіганні у фонді Державного архіву друку 
Книжкової палати України. 
 

Бібліотечні ресурси. Колекції 

44. Бондар, Л. Система документопостачання Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Текст] / Л. Бондар // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — № 10. — С. 20—23. — (Бібліотечна справа). 
У статті проаналізовано способи поповнення фонду наукової галузевої 
бібліотеки в сучасних суспільно-економічних умовах. 
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45. Ковпак, В. Бібліотечний ресурс як інформаційно-акумуляційний сегмент 
медійного дискурсу української еміграції  [Текст]  / В. Ковпак // Бібліотечний 
вісник. — 2016. — № 4. — С. 37—42. — Режим доступу: https://goo.gl/jMzaod 
(10.01.2017).  
У статті здійснено аналіз бібліотечних фондів україніки США і Канади за 
репортажами-спогадами Я. Рудницького.  

 
46. Якубова, Т. Провенієнції видань із бібліотек Південної України — 

книгознавча складова фондів НБУВ [Текст] / Т. Якубова // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 11. — С. 44—48. — (За рубежем). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті розглянуто книги з бібліотек Південної України (міст Миколаєва, Одеси, 
Херсона), які зберігаються у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних 
колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського.  

 
Інформаційні технології. Електронні  бібліотечні ресурси 

 
47. Бережна, К. Інформаційний сервіс публічних бібліотек України : напрями 

розгортання в комунікаційному просторі [Текст] / К. Бережна // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — № 11. — С. 9—12. — (Бібліотечна справа). —
Бібліогр. у кінці ст.  
У статті висвітлено напрями розгортання інформаційного сервісу публічних 
бібліотек України у сучасному комунікативному просторі.  

 
48. Веретеннікова, Н. Інформаційно-бібліотечне забезпечення проведення 

наукових досліджень віртуальними колективами [Текст] / Н. Веретеннікова 
// Бібліотечний вісник. — 2016. — № 4. — С. 21—24. — Режим доступу: 
https://goo.gl/lWYl0y (10.01.2017). 
У статті розкривається зміст поняття «віртуальний творчий колектив» і 
проаналізовано особливості розробленої аналітичної інформаційної системи 
пошуку та зберігання інформації, яка отримала назву «інформаційний асистент 
науковця». 

 
49. Каліберда, Н. Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-

інформаційного обслуговування наукової бібліотеки [Текст] / Н. Каліберда, 
О. Ясінська, О. Півнюк // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 6. — С. 21—
28. — Бібліогр. у кінці ст. — Режим доступу: https://goo.gl/bscn9L 
(10.01.2017).  
У статті наведено результати дослідження інформаційних потреб користувачів 
електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 
проведеного упродовж 2013 — 2016 рр. 

 
50. Коваленко, С. Співпраця освітянських бібліотек України зі створення 

зведених баз даних [Текст] / С. Коваленко, Н. Зоріна // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 10. — С. 27—31 : діагр. —  (Бібліотечна справа). 
У статті висвітлено досвід співпраці Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України ім. В. О. Сухомлинського та освітянських книгозбірень зі створення 
галузевих зведених баз даних дисертацій і збірників наукових праць. 
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51. Косачова, О. Бібліотека як медіаконвергентна редакція: перспективи 
інноваційних упроваджень [Текст] / О. Косачова // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 10. — С. 15—19 : іл. — (Бібліотечна справа). — 
Бібліогр. у кінці ст.  
У статті здійснено порівняльний аналіз веб-сайтів професійних медіакомпаній, 
найбільших світових та українських бібліотек. 

 
52. Косачова, О. Новинна інтернет-журналістика провідних бібліотек України 

[Текст] / О. Косачова // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 12. — С. 38—
43. — (Журналістика та ЗМІ). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано сучасний стан ведення новинної інтернет-журналістики 
на веб-сайтах провідних бібліотек України.  

 
53. Лога, Т. Традиційне та дистанційне довідково-бібліографічне 

обслуговування в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [Текст] / Т. Лога 
// Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 11. — С. 14—18 : іл. — 
(Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті проаналізовано традиційні та дистанційні форми довідково-
бібліографічного обслуговування в Державній науково-педагогічній бібліотеці 
України ім. В. О. Сухомлинського. 

 
54. Малиновський, О. Мультимедійні технології в бібліотечному 

обслуговуванні осіб з особливими потребами [Текст] / О. Малиновський // 
Бібліотечний вісник. — 2016. — № 4. — С. 16—20. — Режим доступу: 
https://goo.gl/bA2qVP (10.01.2017).   
У статті висвітлено особливості використання мультимедійних технологій шляхи 
ефективного подання інформації користувачам з різними формами нозології.  

 
55. Мар’їна, О. Веб-орієнтована концепція розвитку бібліотек у контексті 

еволюції веб-технологій [Текст] / О. Мар’їна // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 10. — С. 24—27. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті запропоновано оцінку веб-орієнтованої концепції розвитку бібліотек і 
досліджено перспективні напрями впровадження новітніх веб-технологій у 
діяльність книгозбірень. 

 
56. Мар’їна, О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі / 

О. Мар’їна // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 4. — С. 8—12. — Режим 
доступу: https://goo.gl/2n6ryW  (10.01.2017).   
У статті розкриваються зміст, особливості формування контент-стратегії 
бібліотеки у цифровому середовищі. 

 
57. Медведєва, В. Бібліотечна блогосфера як засіб комунікації бібліотечної 

установи в інформаційному середовищі [Текст] / В. Медведєва // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — № 12. — С. 20—22. — (Бібліотечна справа). — 
Бібліогр. у кінці ст. 
У статті досліджено шляхи розвитку й поширення бібліотечних блогів, 
проаналізовано переваги впровадження інформаційно-комунікативних 
технологій. 
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58. Назаровець, С. 3D-принтер в академічній бібліотеці [Текст]: з досвіду 
роботи Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-
Могилянська академія» / С. Назаровець // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 11. — С. 12—13 : іл. —  (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці 
ст.  
У статті висвітлено досвід використання 3D-принтера в Науковій бібліотеці 
Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

 

59. Ржеуський А. Використання хмарних технологій у бібліотеках / 
А. Ржеуський // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 4. — С. 13—15. — Режим 
доступу: https://goo.gl/XCTP5d (10.01.2016).   
У статті розглянуто переваги використання хмарних сховищ у бібліотеках. 
Наведено низку безкоштовних хмарних сховищ та виокремлено безкоштовні 
сервіси, які можна впроваджувати в бібліотеках для удосконалення 
обслуговування користувачів. 

 

Окремі бібліотеки 

 

60. Аліфіренко, І. Рік англійської мови в Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка 
[Текст] / І. Аліфіренко // Бібліотечна планета. — 2016. — № 4. — С. 22—24. — 
(З досвіду роботи). — Бібліогр. у кінці ст. 
Про заходи інформаційного центру «Вікно в  Америку» Чернігівської ОУНБ 
ім. В. Г. Короленка в рамках оголошеного в Україні Року англійської мови. 

 
61. Бабій, Л. Цілющі плоди Франкового саду[Текст] / Л. Бабій // Бібліотечна 

планета. — 2016. — № 4. — С. 31—33. — (Ювілеї та ювіляри).  
У статті  узагальнено заходи публічних бібліотек Івано-Франківщини з нагоди 
160-річчя від дня народження письменника та оголошеного Року Івана Франка 
на Івано-Франківщині. 

 

62. Бажкова, В. Бібліотерапія [Текст]: з досвіду роботи Дніпропетровської 
ОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія / В. Бажкова // 
Бібліотечна планета. — 2016. — № 4. — С. 14—15. — (З досвіду роботи). –— 
Бібліогр. у кінці ст. 
У статті узагальнено досвід реалізації проекту «Бібліотерапія» в 
Дніпропетровській ОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія.  

 
63. Білоус, В. Діяльність виставково-музейної зали бібліотеки Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
[Текст] / В. Білоус // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 
2016. — № 4 (6). — С. 31—32. — (Мережа бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розповідається про музейну діяльність бібліотеки Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 
спрямовану на збереження та популяризацію фонду цінних та рідкісних видань 
освітянської книгозбірні. 

 
64. Воронцовська, І. Через знання — до здорового способу життя [Текст] / 

І. Воронцовська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 
2016. — № 4 (6). — С. 33. — (Мережа бібліотек).  
У статті представлено досвід роботи Чернігівської обласної наукової медичної 
бібліотеки з виховання навичок здорового способу життя в учнівської та 
студентської молоді. 
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65. Клименктенко, А. Екологічне просвітництво: нові підходи, нові можливості 

[Текст] / А. Клименктенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2016. — № 4. — С. 20—25. — (Бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування).  
У статті відображено різнопланову діяльність Центру екологічної інформації та 
ініціативи бібліотеки у природоохоронній сфері. 

 
66. Козицька, Т. «Гарячі» послуги сучасної бібліотеки [Текст] / Т. Козицька // 

Бібліотечна планета. — 2016. — № 4. — С. 16—20. — (З досвіду роботи). —
Бібліогр. у кінці ст. 
Про досвід організації соціально затребуваних та клієнтоорієнтованих послуг 
публічними бібліотеками Хмельницької міської централізованої бібліотечної 
системи. 

 
67. Лізановська, Л. Бібліотека згуртовує обдаровану молодь [Текст] / 

Л. Лізановська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — 
№ 4 (6). — С. 34—35. — (Мережа бібліотек).  
У статті висвітлено роботу бібліотеки Вінницького національного медичного 
університету (ВНМУ) ім. М. І. Пирогова щодо організації дозвілля молоді 
шляхом поєднання творчої самореалізації студентів і викладачів.  

 
68. Лісогор, В. Бібліотека — берегиня родоводу [Текст] / В. Лісогор // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 4 (6). — 
С. 40. —  (Проектна діяльність бібліотек).  
У статті представлено досвід реалізації краєзнавчого проекту «Домашні сімейні 
літописи: жива історія» та конкурс «Родовід моєї сім’ї», який пройшов у 
Центральній бібліотеці ім. В. Г. Короленка міста Маріуполя. 

 
69. Міщук, С. Житомирська публічна бібліотека: заснування та історія 

становлення [Текст]: за матеріалами часопису «Волынские губернские 
ведомости» / С. Міщук, І. Приймак // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 4. — 
С. 32—36. — Режим доступу: https://goo.gl/vl2IOO (10.01.2017).   
У статті висвітлюється діяльність Житомирської публічної бібліотеки з середини 
60-х років і до кінця ХІХ ст. та розкривається динаміка надходження коштів до 
бібліотеки та видатків на формування фондів. 

 
70. Мозгова, Л. Інновації у формуванні краєзнавчих ресурсів для дітей [Текст] 

/ Л. Мозгова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — 
№ 4 (6). — С. 36—39. — (Мережа бібліотек).  
У статті представлено досвід краєзнавчої діяльності Житомирської обласної 
бібліотеки для дітей з використанням інноваційних методик і мультмедійних 
технологій. 

 
71. Муха, Л. Науковій бібліотеці Інституту історії України НАН України — 80 

[Текст] / Л. Муха // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 6. — С. 53—54. — 
(Ювілеї). — Режим доступу: https://goo.gl/TYudkC (10.01.2017).    
У статті висвітлюється історія заснування та діяльності Наукової бібліотеки 
Інституту історії України НАН України. 
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72. Петренко, І. Душі торкаючись струни... [Текст] / І. Петренко // Бібліотечний 
форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 4 (6). — С. 26—27. — 
(Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  
У статті представлено досвід популяризації літератури та організації 
літературних вечорів бібліотеки-філії № 10 ЦБС для дорослих м. Запоріжжя. 

 
73. Погонець, О. Співпраця Національної парламентської бібліотеки України 

та клубу прихильників книги «Субота у бегемота» [Текст] / О. Погонець // 
Бібліотечна планета. — 2016. — № 4. — С. 25—28 : фот. — (З досвіду 
роботи).  
У статті висвітлено досвід співпраці Національної парламентської бібліотеки 
України та клубу прихильників книги «Субота у бегемота», що діє при 
Київському літературно-меморіальному музеї Михайла Булгакова. 

 
74. Руденко, Л. «Арт-підвал»: бібліотека для молоді — молодь для бібліотеки 

[Текст] / Л. Руденко // Бібліотечна планета. — 2016. — № 4. — С. 20—21. — 
(З досвіду роботи).  
З 2012 року в  Херсонській ОУНБ ім. О. Гончара реалізується проект «Арт-
Підвал», що сприяє згуртуванню творчої молоді зі спільними ідеями та 
поглядами. 

 
75. Сухоребська, К. Львівська обласна бібліотека для дітей — володарка 

престижної нагороди EIFL-PLIP [Текст] / К. Сухоребська // Бібліотечний 
форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 4 (6). — С. 50—51. — 
(Конкурси і нагороди).  
У статті висвітлено досвід реалізації навчально-ігрової бібліотечної програми 
«Літерландія» Львівської обласної бібліотеки для дітей.  

 
76. Шевченко, О. «Тая слава, що орлом по світу літає» [Текст] / О. Шевченко // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 4 (6). — 
С. 28—30. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). 
У статті висвітлено досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо проведення 
регіональної кампанії «Дмитро Яворницький — ім'я, овіяне легендами». 

 
Бібліотеки Тернопільщини 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

77. Безкоровайна, М. У чому секрет творчості? [Текст] / М. Безкоровайна // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 25 листоп. — С. 8 : фот. — (Зустріч із 
письменником).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч з письменником Андрієм Кокотюхою. 

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

2016. — 28 жовт. — С. 1. — (Важливо).  
У Тернопільській ОУНБ діють консультативний пункт Тернопільського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та приймальня 
Української Гельсінської спілки з прав людини. 
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79. Біляшевич, О. Європа зблизька [Текст] / О. Біляшевич // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 21 жовт. — С. 3. — (Що? Де? Коли?).  
З нагоди Міжнародного дня права знати в Тернопільському регіональному 
інформаційному центрі європейської інформації відбулася інформаційна година 
«Європа зблизька».  

 
80. Бобрівець, М. Таке багатогранне милосердя [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 23 груд. — С. 8. — (Зустріч ).  
У Тернопільській ОУНБ провели відкритий діалог «Милосердя: від співчуття до 
дії».  

 
81. Вайшле, М. Монографії, збірники, довідники [Текст] / М. Вайшле // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 18 листоп. — С. 8. — (Книгозбірня поруч).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація наукового доробку доктора 
технічних наук, професора Й. Й. Лучка «Науковці України — еліта держави». 

 
82. Гавенко, О. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...» [Текст] / О. Гавенко // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 9 груд. — С. 6. — (До 80-річчя від дня 
народження Миколи Вінграновського).  
З нагоди 80-річчя від дня народження Миколи Вінграновського в Тернопільській 
ОУНБ влаштували вечір-портрет «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...». 

 
83. Герман, Л. Ювілейна Грушевськіана [Текст] / Л. Герман // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 25 листоп. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  
Фонд Тернопільської ОУНБ поповнився новим унікальним виданням — 47 
томом «Ювілейна Грушевськіана». 

 
84. Гунько, Р. «Сподвижник української національної ідеї» [Текст] / Р. Гунько // 

Вільне життя плюс. — 2016. —7 жовт. — С. 5. — (Наукові читання).  
У Тернопільській ОУНБ відбулися наукові читання «Сподвижник української 
національної ідеї», присвячені 150-річчю від дня народження Михайла 
Грушевського. 

 
85. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — листопад 

2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
№ 4. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [25 серпня — в обласній універсальній науковій 
бібліотеці стартував літературний відеомарафон «Для України наша 
любов», присвячений 160-річчю від дня народження І. Франка]. — С. 156. 

 
86. Зуляк, Т. «Обірвана струна» у книгозбірні [Текст] / Т. Зуляк // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 7 жовт. — С. 5. — (Презентація).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася авторська презентація роману «Обірвана 
струна» тернопільської письменниці Ніни Фіалко.  

 
87. Ковалькова, Т. Пісня та слово про усусів [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 4 листоп. — С. 5. — (Урок історичної правди).  
У Тернопільській ОУНБ відбувся урок історичної правди «Невмируща слава 
Лисоні», присвячений вшануванню героїчних боїв Українських січових стрільців 
на горі Лисоня. 
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88. Крицак, Н. Поповнення фондів за державними програмами [Текст] / 
Н. Крицак // Вільне життя плюс. — 2016. — 23 груд. — С. 3 : фот. — (Справи 
бібліотечні).  
У рамках державної програми «Українська книга» фонди публічних бібліотек 
Тернопільської області поповнились новими виданнями. 

 

89. Мельничук, Б. Не забудьте пам’ятні дати... [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 23 листоп. — С. 9. — (Щойно з друку).  
Огляд подій і дат, що увійшли до бібліографічного покажчика «Література до 
знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2017 рік», підготовленого 
працівниками Тернопільської ОУНБ. 

 

90. Миколин, Г. Факсимільне Королевське Євангеліє надійде до бібліотек 
[Текст]: у Тернопільській ОУНБ дослідники з Ужгорода та Львова 
презентували факсимільне видання унікальної пам’ятки української 
культури — Королевське Євангеліє 1401 р. Станіслава Граматика / 
О. Легкун // Голос України. — 2017. — 4 січ. — С. 7.  

 

91. Миколин, Г. «Фронтовий альбом» нашого фотокора дістався 
універсальної бібліотеки [Текст] / Г. Миколин // Голос України. — 2016.  — 
3 груд. — С. 7 : фот. — (Новини).  
Фотокореспондент газети «Голос України» Олександр Клименко подарував 
книжку «Фронтовий альбом» Тернопільській ОУНБ.  

 

92. Пайонк, М. Професор із Лисівців [Текст] / М. Пайонк, Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 9 груд. — С. 6. — (Доповнюючи ТЕС).  
Про життя та діяльність вченого-математика, викладача Кам'янець-Подільського 
національного педагогічного університету, уродженця с. Лисівців Заліщицького 
району, Івана Конета. 

 

93. Савак, Б. Краєзнавець, вчений-географ та вірний син України [Текст] / 
Б. Савак // Свобода. — 2016. — 25 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима 
купина).  
В укладеному працівниками Тернопільської ОУНБ покажчику «Література до 
знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини» подано відомості про вчителя 
Купчинецької школи Козівського району Богдана Заставецького.  

 

94. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / 
Содомора О. // Вільне життя плюс. — 2016. — 30 груд. — С. 2. — (Важливо).  
У Тернопільській ОУНБ діють консультативний пункт Тернопільського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (ПВПД) та 
приймальня Української спілки з прав людини (УГСПЛ).   

 

95. Содомора, О. Перша легальна правозахисна організація [Текст] / 
О. Содомора // Вільне життя плюс. — 2016. — 18 листоп. — С. 8. — (Говори, 
історіє!).  
З нагоди 40-річчя від часу заснування УГС у Тернопільській ОУНБ відбулася 
година права «Українська Гельсінська група: право на свободу».  

 

96. Шведа, Г. «Живе України і слава, і воля!» [Текст] / Г. Шведа // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 21 жовт. — С. 2. — (Що? Де? Коли?).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч з учасником АТО, добровольцем 
«Правого сектора» Олександром Ратушним. 
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Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

 
97. Береза, І. Що за книжка без ілюстрацій? [Текст] / І. Береза // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 30 груд. — С. 8 : фот. — (Добрі новини).  
У картинній галереї Тернопільської обласної бібліотеки для молоді відбулося 
відкриття виставки ілюстрацій В. Якубовського за мотивами роману «Остання 
дорога» та казки «Задерикуватий півень» Б. Мельничука.   

 
98. Золотнюк, А. Тернопільщина в інтелектуальному світі [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2016. — 16 груд. — С. 1. — 
(Нобелівські читання).  
21 тернопільські Нобелівські читання відбулися в обласній бібліотеці для 
молоді. 

 
99. Цибульський, А. 50 книжок Шкляра подарували обласній бібліотеці [Текст] 

/ А. Цибульський // Свобода. — 2016. — 23 груд. — С. 1 : фот.  
У рамках акції «Подаруй українську книжку бібліотекам Донбасу» 50 книжок 
«Маруся» Василя Шкляра подарували Тернопільській обласній бібліотеці для 
молоді та 4 книги передали в смт Троїцьке Луганської області. 

 
100. Чубата, Д. Щоб кожному було цікаво [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 21 жовт. — С. 5. — (Як живеш, бібліотеко?).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбувся круглий стіл 
«Бібліотека і громада: погляд у завтра». 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

101. Пилипчук, У. А що робити книгозбірням? [Текст] / У. Пилипчук // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 9 груд. — С. 3. — (Актуально).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся семінар-практикум 
завідувачів центральних районних і міських бібліотек для дітей. 

 
102. Пилипчук, У. Миколаєві подарунки [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 30 груд. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  
З нагоди свята Миколая в обласній бібліотеці для дітей відбувся святковий 
ранок для дітей-сиріт і дітей з обмеженнями в життєдіяльності. 

 
103. Пилипчук, У. Птицю пізнати по пір’ю, а людину — по мові [Текст] / 

У. Пилипчук // Свобода. — 2016. — 2 груд. — С. 4 : фот. — (Неопалима 
купина).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відзначили День української 
писемності та мови.   

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

104. Андрущишин, О. І кожне нею вимовлене слово хвилює душу, збуджує 
людей [Текст] / О. Андрущишин // Свобода. — 2016. — 18 листоп. — С. 3 : 
фот. — (Архіваріус).  
У Тернопільській міській бібліотеці-центрі «Коронація слова» відбулися ювілейні 
заходи з нагоди 130-річчя від дня народження Іванни Блажкевич. 

 

105. Бобрівець, М. Іграшки «гостюють» у книгозбірні [Текст] / М. Бобрівець // 
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Вільне життя плюс. — 2016. — 9 груд. — С. 8 : фот. — (Цікаво).  
У міській бібліотеці-музеї національної іграшки № 5 для дітей підбили підсумки 
конкурсу «Національна іграшка руками дитини». 

 
106. Бунт, В. Оксана Яциковська та Світлана Козелко прагнуть реанімувати 7 

книгозбірню [Текст] / В. Бунт // Тернопіль вечірній. — 2016. — 2 листоп. — 
С. 12 : фот. кольор.  
У статті висвітлено питання актуалізації бібліотечних послуг книгозбірні № 7 для 
громади м. Тернополя. 

 
107. Вандзеляк, Г. Звучали «Журавлі» Лепкого... [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2016. — 23 груд. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся семінар-практикум 
бібліотекарів загальноосвітніх шкіл м. Тернополя «Національно-патріотичне 
виховання читачів як складова виховної роботи бібліотекаря». 

 
108. Водарська, О. Артбуки від книгозбірень [Текст] / О. Водарська // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 7 жовт. — С. 8 : фот. — (Репрезентації).  
У Тернопільській міській центральній бібліотеці діє виставка артбуків. 

 
109. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — листопад 

2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
№ 4. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [31 серпня — у бібліотеці-музеї «Літературне 
Тернопілля» відбулася репрезентація книжки «Борис Демків. Спогади про 
поета»]. — С. 157 : фот. ; [у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» — 
зустріч з поетесою та авторкою власних пісень О. Розвадовською 
(м. Теребовля), фотодокументальна та  книжкова виставка до 80-річчя від 
дня народження Бориса Демківа]. — С. 158. 

 

110. Заставецька, Г. І «Камертон чистих дум» у дарунок [Текст] / Г. Заставецька 
// Вільне життя плюс. — 2016. — 28 жовт. — С. 5. — (Зустріч із книгою).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 8 для дорослих відбулася зустріч із 
поетесою й громадською діячкою Дарією Чубатою. 

 
111. Зимненко, А. «Звільнення» Наталки Михно [Текст] / А. Зимненко // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 4 листоп. — С. 2 : фот. — (Що у вас?).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих відбулася презентація 
книжки Наталки Михно «Звільнення». 

 
112. На Андрія кожух гріє... [Текст] // Свобода. — 2016. — 16 груд. — С. 4 : 

фот. — (Неопалима купина).  
Учні Тернопільської обласної школи мистецтв організували Андріївські 
вечорниці в етно-центрі бібліотеки № 4 для дорослих. 

 
113. Пшоняк, І. «Бібліофест» у 5 книгозбірні для дорослих [Текст] / І. Пшоняк // 

Тернопіль вечірній. — 2016. — 19 жовт. — С. 5 : фот. — (Тернопіль 
літературний).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих в рамках свята 
«Бібліофест» — VI «Читай! Формат не має значення» відбулися зустрічі з 
митцями, поетами, письменниками Тернопілля. 
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114. Пшоняк, І. Велика українка, жінка, вчитель [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль 
вечірній. — 2016. — 16 листоп. — С. 8 : фот. кольор. — (Арт).  
У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулося 
святкове дійство з нагоди 130-річчя від дня народження Іванни Блажкевич. 

 

115. Пшоняк, І. «Рідне слово осяває Всесвіт української душі» [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 9 груд. — С. 11 : фот. — 
(Тернопіль мистецький).  
У міській бібліотеці № 5 для дорослих відбулася зустріч з тернопільськими 
видавцями. 

 

116. Пшоняк, І. У бібліотеці № 4 для дорослих відбулися Андріївські вечорниці 
[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 22 груд. — С. 9 : фот. 
кольор. — (Події).  
У міській бібліотеці № 4 для дорослих школярі Тернопільської обласної 
експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Ґерети влаштували 
Андріївські вечорниці. 

 

117. Пшоняк, І. У центральній бібліотеці міста відкрили арт-хол [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 5 жовт. — С. 7 : фот. кольор. — 
(Тернопіль літературний).  
Оновлений арт-хол презентували в Тернопільській міській центральній 
бібліотеці в рамках свята «Бібліофест» — VI «Читай! Формат не має значення». 

 

118. Уніят, В. «Мрійливі фантазії» чарують не тільки жінок [Текст] / В. Уніят // 
Свобода. — 2016. — 9 груд. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У міській бібліотеці № 4 для дорослих відбулася презентація виставки жіночих 
прикрас «Мрійливі фантазії». 

 
119. Цебрій, Є. Тернополянки хочуть вишивати Борщівські сорочки [Текст] / 

Є. Цебрій // RIA плюс. — 2016. —12 жовт. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе).  
У Тернопільській бібліотеці № 4 для дорослих організували безкоштовний 
майстер-клас майстрині Вікторії Кривоніс з вишивання борщівської сорочки. 

 

120. Шибистий, О. «Іван Франко і Тернопільщина» [Текст] / О. Шибистий // 
Тернопіль вечірній. — 2016. — 19 жовт. — С. 5 : фот. — (Тернопіль 
літературний).  
У рамках бібліотечного фестивалю «Бібліофест-VI» у Тернопільській міській 
бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» презентували створений колективом 
артбук «Іван Франко і Тернопільщина».  

 

Бібліотека-центр «Коронації слова» 
 

121. Андрущишин, О. Запрацювала бібліотека-центр «Коронації слова» [Текст] / 
О. Андрущишин // Вільне життя плюс. — 2016. — 21 жовт. — С. 8. — 
(Відкриття).  
У м. Тернополі відкрито бібліотеку-центр «Коронації слова». 

 

122. Андрущишин, О. І кожне нею вимовлене слово хвилює душу, збуджує 
людей [Текст] / О. Андрущишин // Свобода. — 2016. — 14 жовт. — С. 4 : 
фот. — (До 130-річчя від дня народження Іванни Блажкевич).  
З нагоди 130-річчя від дня народження Іванни Блажкевич у Тернопільскій міській 
бібліотеці-центрі «Коронації слова» відбулося літературне свято «І кожне нею 
вимовлене слово хвилює душу, збуджує людей».  
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123. Семеняк, В. Єдина в Україні бібліотека-центр «Коронації слова» відкрилась 
у Тернополі [Текст] / В. Семеняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 5 жовт. — 
С. 7 : фот. кольор. — (Тернопіль літературний).  
У Всеукраїнський день бібліотек у м. Тернополі презентували бібліотеку-центр 
«Коронації слова». 

 
124. Семеняк, В. «Коронація слова» — єдина в державі [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2016. — 14 жовт. — С. 4 : фот. — (Подія, на яку чекали з 
нетерпінням).  
У м. Тернополі відкрили бібліотеку-центр «Коронації слова».   

Інші бібліотеки області 

125. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — листопад 
2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
№ 4. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [у центральній районній бібліотеці м. Чорткова — 
зустріч учасників літературної студії «Сонячне ґроно» з письменницею 
О. Федорів (м. Івано-Франківськ)]. — С. 159. 

 
126. Кушнерик, О. Книгу — на периферію [Текст] / О. Кушнерик // Свобода. — 

2016. —12 жовт. — С. 6 : фот. — (Право).  
Згідно рішення депутатів Бережанської районної ради центральну районну 
бібліотеку ім. Т. Шевченка та центральну районну бібліотеку для дітей ім. Лесі 
Українки переводять із районного центру в с. Жуків. 

 

127. Маркович, М. Пацієнтам допомагає бібліотерапія [Текст] / М. Маркович // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 11 листоп. — С. 6. — (А що у вас?).  
У центральній бібліотеці Шумської централізованої бібліотечної системи 
запровадили послугу «мобільного абонементу» для пацієнтів районної лікарні. 

 
128. Навольський, С. Про святкове і буденне [Текст] / С. Навольський // 

Свобода. — 2016. — 14 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У Заліщицькій  центральній районній бібліотеці  відбулися святкові урочини з 
нагоди Всеукраїнського  дня бібліотек. 

 
129. Палагнюк-Саранчук, М. Тільки найсильніші готові йти попереду [Текст] / 

М. Палагнюк-Саранчук // Свобода. — 2016. — 18 листоп. — С. 4 : фот. — 
(Неопалима купина).  
У Заліщицькій центральній бібліотеці відбулося засідання Клубу молодого 
підприємця. 

 
130. Сагаль, О. Бережанська бібліотека: знищити не можна залишити?.. [Текст]: 

Про те, як у райцентрі місцева влада та «культурні» чиновники поклали 
око на бібліотеку… / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 
30 листоп. — 6 груд. — С. 7 : фот. — (Kultura).  

 

131. Фарина, І. Хвилювали пісня, телефільм і книга [Текст] / І. Фарина // 
Свобода. — 2016. — 4 листоп. — С. 4. — (На завершення номера).  
У Шумській центральній бібліотеці відбулася презентація книги члена НСПУ 
Степана Бабія «Фантомний біль» та демонстрація документального фільму 
«Шумські ліси», сценарій якого увійшов до книги. 
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Інші бібліотеки 

Бібліотека Тернопільського державного медичного університету 

ім. І. Горбачевського 

 

132. Бібліотека — храм науки [Текст] / підгот. Л. Хміляр // Медична академія. —
2016. — 8 жовт. — С. 6 : фот. — (Книгозбірня).  
У бібліотеці ТДМУ пройшли урочистості з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. 

 
133. День інформації [Текст] / підгот. Л. Хміляр // Медична академія. — 2016. — 

8 жовт. — С. 7. — (Книгозбірня).  
 
134. Мовили про «Звичайник» [Текст] / підгот. Л. Хміляр // Медична академія. — 

2016. — 8 жовт. — С. 7 : фот. — (Книгозбірня).  
У бібліотеці ТДМУ відбулася авторська презентація історичного роману-притчі 
«Звичайник» Л. Мусіхіної. 

 
135. Поезія — це завжди неповторність [Текст] / підгот. Л. Хміляр // Медична 

академія. — 2016. — 8 жовт. — С. 7 : фот. — (Книгозбірня).  
У бібліотеці ТДМУ відбулися поетичні читання за участю викладачів 
уінверситету та авторів поетичних збірок — Романа Ладики, Валерія Дідуха та 
Ігоря Гаврищака. 

 
136. Проців, О. Модерна бібліотека в мінливому світі [Текст] / О. Проців // 

Медична академія. — 2016. — 26 жовт. — С. 7. — (Калейдоскоп).  
Враження директора бібліотеки ТДМУ від 7 Львівського міжнародного 
бібліотечного форуму «Модерна бібліотека в мінливому світі». 

 
137. Репрезентація друкованих видань [Текст] / підгот. Л. Хміляр // Медична 

академія. — 2016. — 8 жовт. — С. 7 : фот. — (Книгозбірня).  
У Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Горбачевського 
відбулася репрезентація друкованих видань книгозбірні університету. 

 
*** 

138. Брик, А. «Через вишиванки покоління українців спілкуються між собою» 
[Текст] / А. Брик // Наш день. — 2016. — 26 жовт. — 1 листоп. — С. 13 : фот. 
кольор. — (Від роду — до роду).  
У науково-технічній бібліотеці Тернопільського національного технічного 
університету ім. І. Пулюя відбулася презентація виставки українських 
ретросвітлин «Вишиванки і долі людські» та колекції давнього національного 
одягу.  

 
139. На вишитому полотні — людські долі [Текст] // Вільне життя плюс. — 

2016. — 19 жовт. — С. 5 : фот. кольор. — (Виставка).  
У науково-технічній бібліотеці Тернопільського національного технічного 
університету ім. І. Пулюя відбулася перезентація виставки вишиванок.  

 
140. Насипана, О. Осіння кантата душі [Текст] / О. Насипана // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 4 листоп. — С. 6 : фот. — (Зустріч ).  
У бібліотеці Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 10 відбулася 
зустріч із письменницею Любов’ю Малецькою. 
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Бібліотеки та професійна освіта за рубежем 

 
141. Долгополова, Е. Национальная библиотека Беларуси — главный 

информационный и социокультурный центр страны [Текст] / 
Е. Долгополова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 
2016. — № 4 (6). — С. 41—42. —  (Досвід зарубіжних країн).  
У статті представлені основні напрями діяльності Національної бібліотеки 
Республіки Білорусь. 

 
142. Зуб, В. Зарубіжний досвід охорони праці бібліотекарів — важливий чинник 

удосконалення нормативно-правового забезпечення безпечної трудової 
діяльності у бібліотеках України [Текст] / В. Зуб // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. —  № 11. —  С. 49— 52. —  (За рубежем). —  Бібліогр. у кінці 
ст. ; № 12. — С. 46 — 49. 
У статті розглянуто нормативно-правові документи з питань безпеки праці, 
охорони життя співробітників зарубіжних бібліотек та шляхи удосконалення 
документного ресурсу з охорони праці у вітчизняних бібліотечних установах. 

 
143. Кунанець, Н. Європейський досвід створення консолідованих 

інформаційних ресурсів / Н. Кунанець, Г. Липак // Бібліотечний вісник. — 
2016. — № 6. — С. 15—20. — Бібліогр. у кінці ст. — Режим доступу: 
https://goo.gl/R0Suii (10.02.2017). 
У статті проаналізовано низку успішних європейських Інтернет-порталів ( DDВ, 
British Library Labs, Gallica), що консолідують цифрову інформацію з фондів 
бібліотек, архівів і музеїв.  

 
144. Ситару, Л. Библиотеки помогают пчеловодам [Текст] / Л. Ситару // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 4 (6). — С. 43—
45. — (Досвід зарубіжних країн). 
У статті розглядається досвід районної публічної бібліотеки ім. А. Доніч  
Оргеївського району Республіки Молдова зі створення навчальонї програми для 
пасічників. 

Книгознавство. Видавнича спpава. Проблеми читання 

145. Буряк, С. Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2016 році 
(станом на 1 грудня) [Текст] / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. — 
2016. — № 12. — С. 3—9: табл. — (Книгознавство. Видавнича справа). —
Бібліогр. у кінці ст. 
Проаналізовано стан українського книговидання та наведено статистичні дані 
щодо випуску книг і брошур вітчизняними видавництвами різних форм 
власності. 

 
146. Давидова, Л. Вплив стратегії і технології маркетингу на вибір 

організаційної структури університетського видавництва [Текст] / 
Л. Давидова // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 12. — С. 14—16. — 
(Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано вплив стратегії та маркетингових технологій, які 
використовують у діяльності сучасних університетських видавництв, на вибір 
їхньої ефективної організаційної структури. 
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147. Женченко, М.  Краудфандинг як інноваційна бізнес-модель у видавничій 

галузі цифрової доби [Текст] / М. Женченко // Вісник Книжкової палати. —
2016. — № 10. — С. 11—13. — (Книгознавство. Видавнича справа). — 
Бібліогр. у кінці ст.  
У статті розглянуто тенденції використання фандрайзингових цифрових 
платформ для фінансування видавничих проектів. 

 
148. Маркова В. Перспективи розвитку книжкової комунікації / В. Маркова // 

Бібліотечний вісник. — 2016. — № 4. — С. 3—8. — Режим доступу: 
https://goo.gl/0uxmqc (10.02.2017).    
Окреслено перспективи розвитку книжкової комунікації,  узагальнено погляди 
науковців щодо майбутнього книжкової комунікації тазапропоновано модель 
подальшого розвитку книжкової комунікації. 

 
149. Прихода, Я. Репертуар «Приватної колекції» у пропагуванні позитивного 

візерунка української літератури [Текст] / Я. Прихода // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 11. — С. 3— : іл. — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті здійснено кількісний і якісний аналіз видавничого проекту сучасної 
літератури «Приватна колекція».  

 
150. Хювенен, Ю. Дотримання редакціями друкованих ЗМІ нормативних 

документів з видавничої справи [Текст] / Ю. Хювенен // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 10. — С. 8—10. — (Книгознавство. Видавнича 
справа). — Бібліогр. у кінці ст.  
Проаналізовано оформлення редакціями ЗМІ періодичних і продовжуваних 
видань на відповідність нормативним документам. 

 

Видатні діячі та визначні події 

 
151. Агаркова, В. Особистості, які творили історію бібліотеки [Текст] / 

В. Агаркова // Бібліотечна планета. — 2016. — № 4. — С. 28—31. — (Історія 
бібліотечної справи).  
На основі документальних джерел Державного архіву Миколаївської області та 
архіву Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова  досліджено професійний та 
життєвий шлях директорів  бібліотеки  з часу заснування бібліотеки в 1881 році 
до сучасності. 

 
152. Білик, Н. Постать Богдана Лепкого в бібліографічній спадщині Зенона 

Кузелі [Текст] / Н. Білик // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 11. — 
С. 35—38. — (Видатні діячі та визначні події). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті на основі друкованих матеріалів досліджено біографічний нарис 
бібліотекознавця З. Кузелі про Б. Лепкого та бібліографію творів письменника.  

 
153. Глибицька, С. Талант вченого: до 90-річного ювілею видатного 

харківського бібліографа М. Г. Швалба [Текст] / С. Глибицька // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 4 (6). — 
С. 52—54. — (Видатні бібліотекарі, бібліографи). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті висвітлено творчу спадщину бібліографа Центральної наукової 
бібліотеки Харківського університету М. Г. Швалба (1926 — 1995). 

 
 



 
22 

154. Грищенко, П. З любов'ю до людей [Текст] / П. Грищенко // Бібліотечний 
форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 4 (6). — С. 59—60 : фот. — 
(Бібліотечна постать в історії). 
У статті представлено професійний шлях колишнього директора Чернігівської 
державної обласної бібліотеки ім. В.Г. Короленка, учасника Другої світової 
війни, заслуженого працівника культури України Пилипа Омеляновича Гученка. 

 

155. Журналу «Вісник Книжкової палати» — 20 років [Текст] // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 12. — С. 44—45. (Видатні діячі та визначні події). — 
Бібліогр. у кінці ст. 
Про 20-річчя журналу «Вісник Книжкової палати», його внесок у  наукові 
розробки з видавничої діяльності та бібліотечної справи. 

 

156. Півстоліття на ниві культури: «Музичній культурі» — 50 [Текст] // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — № 12. — С. 46. (Видатні діячі та визначні 
події). — Бібліогр. у кінці ст. 
Про 50-річчя видавництва «Музична Україна», його внесок у  розвиток 
української музичної культури. 

 

157. Чегринець, М. Невичерпна пам’ять поколінь: династія Яновських [Текст] / 
Чегринець, М. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — 
№ 4 (6). — С. 55—58 : фот. — (Видатні бібліотекарі, бібліографи). — 
Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розповідається про династію бібліотекарів Харківської державної 
наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка Яновських. 

 

Рецензії. Огляди 

 

158. Кізян, О. Бібліографічний покажчик з художньої шевченкіани [Текст]  / 
О. Кізян // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 4. — С. 43—44. — (Огляди. 
Рецензії). — Режим доступу: https://goo.gl/VMJzJz. —  Рец. на книгу: 
Шевченко на всі віки: образ Великого Кобзаря в художніх і художньо-
документальних творах : бібліогр. покажч. 1861—2013 рр. / уклад. і вступ. 
ст. О. М. Куцевол ; Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. — Вінниця, 2014. — 
348 с.  
 

159. Книжковий всесвіт [Текст] / підгот. С. Ковальчук // Бібліотечна планета. —
2016. — № 4. — С. 38—39. — Із змісту : Аджемоґлу, Д. Чому нації 
занепадають: походження влади, багатства та бідності. — Київ, 2016. — 
С. 38—39 ; Крим, який ми любимо : антологія / упоряд. Л. Тарнашинська.  — 
Київ, 2016. — С. 39. 

 

160. 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. 

 

161. Кулицький, С. Актуальний бібліографічний покажчик [Текст] / С. Кулицький 
// Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 10. — С. 14—15. — (Рецензії). — 
Рец. на кн. : Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи 
подолання : бібліогр. покажч. / уклад.: Т. В. Добко, В. Ю. Радченко, 
В. А. Шкаріна та ін. ; Національна академія наук України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2015. — 552 с. 
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162. Маркова, В. Трансформація інформації в знання [Текст] / В. Маркова // 

Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 11. — С. 8—9. — (Рецензії). —  Рец. 
на кн. : Сенченко М. Мозкові центри країн світу / М. Сенченко, О. Сенченко, 
В. Гастинщиков. — Київ, 2016. — 278 с. 
Подано рецензію на книгу «Мозкові центри країн світу», головна мета якої — 
продемонструвати важливість розбудови мережі аналітичних центрів України та 
залежність успішності держави від кількісно-якісного стану аналітичної 
діяльності. 

 
163. Остапчук, Ю. Бібліографічне відображення історії бібліотек Рівненської 

області [Текст] / Ю. Остапчук // Вісник Книжкової палати. — 2016. — 
№ 12. — С. 17—18: фот. — (Рецензії). — Рец. на кн. : З історії бібліотек краю 
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Костильова ; Рівненська 
ОУНБ. —  Рівне, 2016. — 247 с. 

 
164. Устіннікова, О. Корисний посібник [Текст] / О. Устіннікова // Вісник 

Книжкової палати. — 2016. — № 12. — С. 20: фот. — (Рецензії). — Рец. на кн. 
: Швецова-Водка Г. М. Поточна державна бібліографія : лекція для 
студентів спец.: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / 
Г. М. Швецова-Водка. — Рівне, 2016. — 67 с. 

 
165. Шемаєва, Г. Наукова творчість у культурології і мистецтвознавстві: 

фундаментальний підхід [Текст] / Г. Шемаєва // Вісник Книжкової 
палати. — 2016. — № 12. — С. 18—19: фот. — (Рецензії). — Рец. на кн. : 
Шейко В. М. Наукова творчість у галузі культурології і мистецтвознавства 
: навч. посібник / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький, Н. М. Кушнаренко. — 
Харків, 2016. — 330 с. 

 

Політика. Культура. Мистецтво 

 
166. В Україні засновано медаль «Олександра Довженка» [Текст] // Вісник 

Книжкової палати. — 2016. — № 11. — С. 48.  
Подано відомості про заснування Міжнародною літературно-мистецькою 
академією України медалі «Олександр Довженко» для відзначення заслуг у 
галузі культури, літератури та мистецтва. 

 
167. Визначено лауреата Нобелівської премії з літератури 2016 року [Текст] / 

підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 2016. — № 4. — С. 38. — (Події. 
Факти).  
Нобелівський комітет присудив премію з літератури американському музиканту 
Бобу Ділану «за створення нової поетичної мови у великій американській 
пісенній традиції». 
 

168. Рудий, Г.  Київська газетна періодика за денікінського окупаційного 
режиму [Текст] / Г. Рудий // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 4. — С. 25—
31. — Режим доступу: https://goo.gl/veD1eI  (10.02.2017). 
У статті здійснено огляд київської газетної періодики 1919 р. в контексті 
дослідження суспільно-політичного життя в Україні в умовах денікінського 
режиму. 

 



 
24 

169. Сафонова, Т. Соціально-комунікаційні технології: диверсифікація в 
інформаційному суспільстві [Текст] / Т. Сафонова // Вісник Книжкової 
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