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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України 

 

1. Вилегжаніна, Т. Кібербезпека в бібліотеках України [Текст] / Т. Вилегжаніна // 

Бібліотечна планета. — 2017. — № 3. — С. 5—6. — (Колонка головного 

редактора).  
Проаналізовано передумови та наслідки потужної кібератаки на електронні системи закладів 
культури. На прикладі Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого розглянуто 
втрати, яких зазнала бібліотека внаслідок несанкціонованого втручання в роботу її серверів, і 
запропоновано ряд превентивних заходів, що сприятимуть зміцненню кібербезпеки. 

 

2. Капранов, Д. Районна бібліотека — школа виживання [Текст] / В. Капранов, 

Д. Капранов // Бібліотечна планета. — 2017. — № 3. — С. 6—8. — (Публічні 
бібліотеки і реформа децентралізації).  
Розглянуто  умови,  в  яких  функціонують  обласні,  міські,  районні  бібліотеки. Акцентовано  
увагу  на  нових  способах  розвитку  бібліотек,  зокрема  як  соціальних, культурних  і  
навчальних  центрів,  осередків  національних  громад  чи  або  місця  для неформального 
спілкування влади з молоддю. 

 
3. Самійленко, Л. Архіпелаг Карлаг, або «Амнезія» — хвороба виліковна [Текст]  / 

Л. Самійленко  // Культура і життя. — 2017. — 11 серп. — C. 4. — (Україна і світ).  
У НБУ ім. В. Вернадського відбулася зустріч українських і казахських дослідників за участю 
Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Казахстан в Україні та Молдові 
С. І. Ордабаєва. 

 
Офіційні документи. Правозахист 

 
4. Зуб, В. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження 

інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення  

[Текст] / В. Зуб // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 9. — С. 21—24. — 

(Бібліотечна справа).   — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті здійснено аналіз документного ресурсу бібліотек щодо наявності нормативно-
розпорядчих документів, стандартів з врегулювання та стандартизації сучасних вимог до 
безпечного виконання робіт, безпеки технологічних процесів, роботи механізмів, 
устаткування, засобів колективного та індивідуального захисту в умовах впровадження в 
бібліотеках нових технологій. 

 
5. Іванова, М. Інформація як об’єкт інтелектуальної власності в діяльності 

бібліотек / М. Іванова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 8. — С.7—11. — 

Бібліогр. у кінці ст.   
Розкрито особливості інформації як об’єкта права інтелектуальної власності. Визначено роль 
бібліотек у збереженні інформації, яка є об’єктом інтелектуальної власності. 

 

6. Коваль, Т. Імплементація міжнародних стандартів як національних у діяльність 

наукових бібліотек [Текст] / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової 
палати. — 2017. — № 8. — С.15—17. — Бібліогр. у кінці ст.   
Спираючись на зовнішні та внутрішні законотворчі документи, у статті розглянуто основні 
тенденції введення міжнародних стандартів у діяльність наукових бібліотек. 
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7. Розколупа, Н. Окремі аспекти надання платних послуг публічними бібліотеками 

[Текст] / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. — 2017. — № 3. — С. 8—10. — 

(Бібліотеки у правовому полі).  
У контексті Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017, яка суттєво розширює 
перелік  платних  послуг,  що  надають  бібліотеки, подано  рекомендації  з розробки робочої 
(технологічної) карти для визначення собівартості платної послуги. Детально розглянуто 
специфіку надання таких послуг, як: створення цифрових копій з книжок, брошур, газет, 
журналів, документів з фондів/архівів бібліотек, а також електронна доставка документів. 

 

Менеджмент. Маркетинг 

 

8. Ковальчук, С.  Професійний  розвиток  бібліотекарів  як  один  із чинників 

успішного реформування галузі [Текст] / С. Ковальчук // Бібліотечна планета. — 

2017. — № 3. — С. 20—23. — (Сторінка фахівця). — Бібліогр. у кінці ст.   
Формуванню актуальних рис професіограми бібліотекаря сприяють професійні заходи, 
комунікації з однодумцями, різноманітні онлайн-курси, методичні й навчальні матеріали, 
розміщені в блозі «Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади» на сайті 
Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. 

 
Громадські бібліотечні об’єднання та організації 

 
9. Зворський, С. Перший  форум  бібліотечної  спільноти  незалежної України 

[Текст] / С. Зворський // Бібліотечна планета. — 2017. — № 3. — С. 13—18. — 

(Бібліотечна справа в Україні). — Бібліогр. у кінці ст.   
Статтю присвячено І Всеукраїнському конгресу бібліотекарів, що відбувся 1992 року, і став 
потужним імпульсом для активізації діяльності бібліотек як важливих соціальних інститутів. 
Зазначено, що за пропозиціями Конгресу було прийнято Закон України  «Про  бібліотеки  і  
бібліотечну справу», створено Українську бібліотечну асоціацію, надано статус національних 
найбільшим бібліотекам країни, встановлено Всеукраїнський день бібліотек, розпочато 
інтеграцію вітчизняних бібліотек у світове інформаційне товариство.  

 
10. Пашкова,  В.  Всеукраїнська  громадська  організація  «Українська бібліотечна 

асоціація» [Текст] / В. Пашкова // Бібліотечна планета. — 2017. — № 3. — С. 10—

13. — (Бібліотечна справа в Україні). — Бібліогр. у кінці ст.   
Репрезентовано  діяльність  Української  бібліотечної  асоціації  з  часу  її створення. 
Висвітлено участь громадської організації у формуванні бібліотечної та інформаційної  
політики  в  Україні,  консолідації  бібліотек,  розвитку  бібліотечної професії,  міжнародному  
співробітництві,  реалізації  різноманітних  програм, спрямованих на підтримку мережі 
публічних бібліотек в Україні.  

 
11. Соколов, В. Діяльність бібліотечних об’єднань в Україні в 1920-х рр. [Текст] / 

В. Соколов // Бібліотечна планета. — 2017. — № 3. — С. 13—18. — (Бібліотечна 
справа в Україні). — Бібліогр. у кінці ст.   
Представлено  результати  дослідження  історичних  передумов,  соціально-політичних і 
культурних чинників створення та функціонування бібліотечних об’єднань в  нашій  країні.  
Акцентовано  увагу  на  основних  функціях  і  результатах  діяльності Київського та Одеського 
бібліотечних об’єднань.   
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Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми 

 

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

пріоритетне завдання методичної діяльності [Текст] / Н. Гуцул // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 3. — С. 39—42. — (Бібліотечна 
освіта, підвищення кваліфікації).   — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті висвітлено діяльність мережі бібліотек України для юнацтва та молоді з питання щодо 
безперервної освіти бібліотечних фахівців. 

 

13. EURIG2017: щорічна конференція та семінар Європейської групи RDA [Текст] / 

підгот. Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 5. — С. 53—60. — 

(Хроніка наукових подій).  

 

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

інноваційних бібліотечних процесів в Україні [Текст]: (за матеріалами Х 

науково-практичної конференції «Бібліотека і книга в контексті часу») / 

М. Зніщенко, Н. Острікова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 

2017. — № 3. — С. 43—45. — (Бібліотечні форуми, конференції).    
У статті розглядаються питання діяльності бібліотек, спеціалізованих бібліотек для дітей 
зокрема, в умовах новостворених об’єднаних територіальних громад. 

 
15. Ісаєнко, Т. Риторика в системі підготовки фахівців із документознавства та 

інформаційної діяльності [Текст] / Т. Ісаєнко, В. Мартинюк // Вісник Книжкової 
палати. — 2017. — № 9. — С. 35—38. — (Соціокомунікаційні технології). — 

Бібліогр. у кінці ст.   
У статті визначено місце і роль дисципліни «Риторика» у процесі підготовки фахівців із 
документознавства та інформаційної діяльності; доведено потребу у використанні риторичної 
бази під час формування фахової компетентності, що охоплює комунікативну компетенцію, в 
контексті підготовки майбутніх спеціалістів інформаційної сфери. 
 

16. Копанєва, В. О. Наукове декларування вузів культури і мистецтв [Текст] / 

В. О. Копанєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 

2017. — № 3. — С. 12—18. — (Документознавство). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті визначено наукові засади формування та багатоаспектного використання 
бібліометричних профілів як наукових декларацій і джерельної бази для порівняння та 
експертного оцінювання результативності діяльності вишів культури і мистецтв. 
 

17. Матвієнко, О. В. Вища інформаційна освіта: основні концепти визначення 

[Текст] / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. — 2017. — № 3. — С. 4—11. — (Документознавство). — Бібліогр. у 
кінці ст.   
У статті наведено результати дослідження, пов’язаного з обґрунтуванням терміну «вища 
інформаційна освіта», виявлено основні концепти для його визначення. 
 

18. Свердлик, З. М. Практикоорієнтоване викладання дисципліни «Інформаційно-

аналітична діяльність» як спосіб формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи [Текст] / 

З. М. Свердлик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. —

 2017. — № 3. — С. 18—25. — (Документознавство). — Бібліогр. у кінці ст.   
Стаття присвячена впровадженню практикоорієнтованих методів викладання курсу 
«Інформаційно-аналітична діяльність» студентам спеціальності 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа». 
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Бібліотекознавство. Бібліографічна діяльність 

 

19. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Розвиток методології бібліотекознавчих  

досліджень: традиції та новації [Текст] / О. В. Воскобойнікова-

Гузєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. —

 № 3. —  С. 26—31. — (Бібліотекознавство). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті здійснено аналіз методологічного інструментарію, який використовувався 
дослідниками в галузі соціальних комунікацій у ході проведення новітніх бібліотекознавчих 
досліджень. 

 

20. Головащук, А. Шляхи забезпечення потреб користувачів в економічній 

інформації [Текст] / А. Головащук // Вісник Книжкової палати. — 2017. — 

№  8. — С.11—14. — Бібліогр. у кінці ст.   
Досліджено поняття економічної інформації та окреслено вимоги до її якості. Проаналізовано 
потреби користувачів в економічній інформації й визначено шляхи їх забезпечення. 

 

21. Давидова, І. Професійна інформаційна діяльність: подальші шляхи когнітивно-

комунікаційного розвитку [Текст]/ І. Давидова // Вісник Книжкової палати. — 

2017. — № 7. — С.30—34. — Бібліогр. у кінці ст. 
Проаналізовано становлення інформаційної діяльності, визначено вектор її подальшого 
розвитку в інформаційному суспільстві. 

 

22. Маркова, В. Філософія збереження в контексті взаємовпливу книжкової та 

електронної комунікацій [Текст] / В. Маркова // Вісник Книжкової палати. — 

2017. — № 8. — С. 33—35. 
Розглянуто трансформацію концепту «збереження» в контексті взаємовпливу книжкової та 
електронної комунікацій і визначено його сучасне розуміння. 

 
23. Назаровець, С. Бенчмаркінг наукових журналів у галузі бібліотекознавства 

[Текст]/ С. Назаровець// Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 7. — С.27—

30. — Бібліогр. у кінці ст. 
У роботі представлено порівняльний аналіз вибраних наукових журналів у галузі 
бібліотекознавства. 

 

24. Перенесієнко, І. П. Роль бібліотечних класифікацій як одного з сучасних способів 

організації інформації [Текст] / І. П. Перенесієнко // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 3. — С. 36—44. — 

(Бібліотекознавство). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті здійснено аналіз та узагальнено ролі бібліотечних класифікацій у сучасній організації 
інформації, досліджено проблему використання бібліотечних систем класифікації  
 

25. Шемаєва, Г. Коеволюційні стратегії розвитку бібліотек [Текст] / Шемаєва, Г. // 

Бібліотечний вісник. — 2017. — № 5. — С. 14—19. — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті обґрунтовано розвиток бібліотек на засадах принципів коеволюції. Визначено 
стратегічні напрями цього процесу: коеволюція бібліотек, науки і наукових комунікацій; 
перехід бібліотечного співтовариства від адаптивної стратегії розвитку до випереджаючої; 
посилення взаємодії та взаємозв’язків бібліотек з різними структурами та системами 
суспільства тощо. 

 
26. Шипота, Г. Концепт «комунікація» у системі бібліотекознавчих досліджень 

[Текст] / Г. Шипота // Вісник Книжкової палати . — 2017. — № 8. — С.28—32. 
Наведено результати аналізу системи бібліотекознавчих досліджень, присвячені 
різноманітним аспектам комунікації. Акцентовано на потребі узагальнення наукових 
напрацювань з цієї проблеми й перспективі подальших досліджень розвитку бібліотечно-
інформаційної діяльності. 
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27. Шкаріна, В. Латентна та афінна підсистеми довідково-бібліографічного апарату 

бібліотеки  [Текст] / Шкаріна, В. // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 5. — 

С. 20—26. — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті окреслено підходи до визначення структури довідково-бібліографічного апарату 
бібліотеки як системи, розкривається значення для його повноцінного функціонування 
латентної та афінної інформації. 
 

Дослідницька діяльність. Бібліометрика 

 

28. Березюк, Н. Громадянський подвиг ученого-математика [Текст] / Н. Березюк // 

Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 8. — С.50—52 
У статті розкрито невідому бібліографічну спадщину видатного вітчизняного математика, 
професора Харківського університету М. Тихомандрицького. 

 

29. Дуднік, О. Українське народознавство у бібліографічних виданнях з етнографії 
Російської імперії (ХІХ — початок ХХ ст.) [Текст] / О. Дуднік // Бібліотечний 

вісник. — 2017. — № 4. — С. 20—29. — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті проаналізовано бібліографічні джерела Російської імперії з етнографії, що 
зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, на 
відображення в них літератури з українського народознавства.  

 

30. Кушнір, О. Публіцистика журналу «Дукля» як чинник формування критичного 
мислення словацьких українців [Текст] / О. Кушнір // Вісник Книжкової 

палати. — 2017. — № 7. — С.48—52. — Бібліогр. у кінці ст. 
У публікації окреслено теоретико-методологічні проблеми критичного дискурсу 
словацьких українців, зосередженого на шпальтах журналу «Дукля». 

 

31. Лясота, Г. Книга, що змінила хід історії: до 500-річчя руху Реформації і Європі 
[Текст] / Г. Лясота // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 9. — С. 47—50: 

фот. — (Видатні діячі та визначні події). — Бібліогр. у кінці ст.   
Досліджено головний атрибут і символ періоду Реформації – Біблію Лютера, яка стала 
джерелом натхнення для багатьох послідовників цього руху, потужним стимулом нових 
культурних тенденцій у тогочасній Західній Європі, а також заклала підвалини сучасної 
німецької мови та культури. 

 

32. Палійчук, Р. Вплив суспільно-історичного становища в Україні на розвиток 

літератури для дітей кінця ХІХ - початку ХХ століття [Текст]/ Р. Палійчук // 

Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 7. — С. 34—38. — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті висвітлено історичний розвиток національної дитячої книжки, проаналізовано 
джерельну базу дослідження та відображення аспектів питання в науковому доробку фахівців 
з літературознавства, мовознавства, педагогіки та психології. 

 

33. Опришко, Т. С. Етика наукових публікацій [Текст] / Т. С. Опришко // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 3. — 

С. 50—57. — (Соціальні комунікації). — Бібліогр. у кінці ст.   
Дослідження пов’язане з питанням етичної політики наукового періодичного видання, 
міжнародних стандартів етики наукових публікацій, основними рекомендаціями  Комітету з 
етики публікацій COPE. 
 

34. Островська, О. Військові бібліотеки на українських теренах: історія становлення 

і розвитку [Текст] / Островська, О. // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 5. — 

С. 37—43. — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті висвітлюється історичний досвід створення мережі військових бібліотек на 
українських територіях, вплив на їх розвиток різних соціально-економічних, політичних, 
культурних чинників. Виокремлюються типологічні ознаки книгозбірень. 
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35. Соколов, В. Бібліотечна політологія: становлення нової галузі бібліотекознавчих 
досліджень [Текст] / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 9. — 

С. 17—20. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.   

Розкрито об’єкт, предмет і методи дослідження бібліотечної політології, визначено її основні 
функції та завдання; проаналізовано певні методологічні підходи і зміст окремих досліджень з 
бібліотечної політології та бібліотечної політики; охарактеризовано своєрідність формування 
бібліотечної політології в умовах розвитку інформаційного суспільства, впровадження 
інформаційно-бібліотечних технологій та інноваційних форм бібліотечної роботи. 

 

36. Солоіденко, Г. Бібліотеки наукових установ Національної академії наук 

України: сторінки історії [Текст] / Солоіденко, Г. // Бібліотечний вісник. — 

2017. — № 5. — С. 44—50. — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті висвітлюється становлення мережі академічних бібліотек, починаючи від формування 
перших бібліотек при відділах Академії до створення сучасних інформаційно-бібліотечних 
комплексів. 

 

37. Солонська, Н. Перше оповідання українською мовою в Канаді: до 120-річчя 

створення [Текст] / Н. Солонська // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 9. — 

С. 44—46. — (Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті висвітлено одну зі сторінок початку української книжності та історію написання 
першого оповідання українською мовою в Канаді, що відбулося 120 років тому; викладено 
стислу біографію його автора – преподобного Нестора Дмитріва. 

 

38. Ціборовська-Риморович, І. Бібліотека у «дзеркалі» стародруків: образ, джерела, 

факти [Текст] / Ціборовська-Риморович, І. // Бібліотечний вісник. — 2017. — 

№ 5. — С. 27—36. — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті аналізується фактографічний матеріал про бібліотеки минулого, який містить у собі 
стародруковані видання за своїм змістом, ілюстраціями, власницькими книжковими знаками, 
друкарськими марками. 

 

39. Чередник, Л. Особливості діловодства ХVІІІ — ХІХ століть: історико-

лінгвістичний аналіз [Текст]/ Л. Чередник // Вісник Книжкової палати. — 

2017. — № 7. — С. 38—42. — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті досліджено документацію, структуру діловодних актів ХVІІІ — ХІХ століття. 
 

40. Шатрова, М. «Вісник Книжкової палати» — один із провідних часописів 

еоретичного книгознавства в Україні [Текст]/ М. Шатрова // Вісник Книжкової 
палати. — 2017. — № 7. — С.14—17. — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто основні публікації, присвячені теорії книгознавства в Україні, розміщені 
на сторінках журналу «Вісник Книжкової палати» за останні роки. 

 

41. Якубова, Т. Польська періодика – джерело вивчення історії України (ХV — 

ХІХ ст.) [Текст] / Т. Якубова, А. Лямець // Вісник Книжкової палати. — 2017. — 

№ 9. — С. 39—43. — (Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті здійснено аналіз польськомовного підфонду Національної бібліотеки України імені В. 
І. Вернадського, який містить масштабний спектр наукових матеріалів, що надають 
українознавчі відомості, формує унікальну історіографічну базу, що відбиває особливості 
польсько-українських відносин ХV – ХІХ ст. 
 

Бібліотечні ресурси. Колекції 

 

42. Бабаєва К. Розкриваємо фонди (періодика української діаспори у фонді  Обласної  
універсальної наукової  бібліотеки  ім. Д. І. Чижевського) [Текст] / К. Бабаєва // 

Бібліотечна планета. — 2017. — № 3. — С. 26—27. — (З досвіду роботи).    
Представлено журнали і часописи української діаспори, темою яких є боротьба за національне 
й соціальне визволення українського народу, збереження його історичної і культурної  
самобутності, національної  самосвідомості,  духовної  і  матеріальної культури. 
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43. Бібліотеки  сходу  та  півдня  України  отримають  як  подарунок 500 комплектів 

історичної літератури [Текст] / підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 2017. — 

№ 3. — С. 40—41. — (Події. Факти).  
Книжки історичної та військової тематики планується передати до 9-ти східних і південних 
областей України в рамках акції групи «Інформаційний спротив», «Клубу  сімейного  
дозвілля»  і  громадського  проекту  «Likбез.  Історичний  фронт». 

 

44. Бондарчук, О. Збереження та використання інформаційного ресурсу: традиційні 
та новітні підходи [Текст] / О. Бондарчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2017. — № 3. — С. 18—20. — (Бібліотечно-бібліографічні ресурси 

бібліотек).  
У статті розглянуто досвід роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. 
О. Сухомлинського з питань збереження документного ресурсу бібліотеки, у т. ч. рідкісних 
видань. 

 
45. Корнійчук, М. Приватні книжкові колекції діячів української діаспори у фондах 

Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія» [Текст] / 

М. Корнійчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — 

№ 3. — С. 21—24. — (Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек). — Бібліогр. у 

кінці ст.   
У статті висвітлено процес формування та склад фондів приватних книжкових колекцій діячів 
української діаспори в Науковій бібліотеці Національного університету «Острозька академія».  

 
46. Шубенкова, Т. Бібліотечні електронні ресурси на базі фотодокументів: аналіз 

способів створення, збереження і надання користувачам [Текст] / Т. Шубенкова 
// Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 3. — С. 25—27. — 

(Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст.   
Стаття присвячена проблемі накопичення, обробки, систематизації, зберігання і надання 
користувачам фотодокументів, формуванню спільного якісного електронного ресурсу 
спрямованого на потреби користувачів бібліотек, архівів, музеїв, його збереженню і 
представленню у електронному середовищі. 

 

47. Якубова, Т. Книги з бібліотек Західної та Правобережної України: книгознавчі й 

бібліотекознавчі особливості [Текст] / Т. Якубова // Вісник Книжкової палати. — 

2017. — № 8. — С. 36—41. 
У статті представлено книгознавчі відомості про частину книг із бібліотек Західної та 
Правобережної України, які зберігаються у фондах літератури польською, французькою, 
німецькою мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту 
книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

 

 

Інформаційні технології. Електронні  бібліотечні ресурси 

 

48. Жабін, А. Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках [Текст] / А. Жабін // 

Бібліотечний вісник. — 2017. — № 4. — С. 13—19. — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті йдеться про використання найбільш популярних соціальних мереж у бібліотеках. 
Проаналізовано сучасний стан провідних соціальних медіа в світі та в Україні, можливості їх 
застосування в бібліотеках.  

 

49. Зоріна, Н. Авторитетні файли як засіб уніфікації в умовах формування єдиного 
інформаційного простору [Текст] / Н. Зоріна, С. Коваленко // Вісник Книжкової 
палати. — 2017. — № 9. — С. 10—16. — Бібліогр. у кінці ст. — (Бібліотечна 
справа). 
Розглянуто аспекти створення й використання авторитетних файлів в умовах формування 
єдиного інформаційного простору. Обґрунтовано важливість застосування авторитетного 
контролю в провідних освітянських бібліотеках України під час бібліотечної взаємодії. 
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50. Коновал, Л. В. Вплив етапів розвитку веб-технологій на моделі бібліотечно-

інформаційного обслуговування [Текст] / Л. В. Коновал // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 3. — С. 44—49. — 

(Бібліотекознавство). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті здійснено аналіз та узагальнення характеристик технологічних платформ інтернету. 
Досліджено моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів бібліотек у 
кожну епоху інтернету крізь призму розвитку концепцій від Бібліотеки 1.0 до Бібліотеки 3.0. 
 

51. Коржик, Н. Архіви України в інформаційному просторі: сучасний стан 

організації веб-сайтів [Текст] / Н. Коржик // Вісник Книжкової палати. — 

2017. — № 8. — С.21—24. 
У статті розглянуто сучасний стан та проблеми функціонування веб-сайтів архівних установ 
України. 
 

52. Лобузіна, К. Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог 
інтернет-середовища та міжнародних стандартів [Текст] / К. Лобузіна, 
С. Галицька, Н. Орешина // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 4. — С. 3—8. — 

Бібліогр. у кінці ст.   
У публікації розглянуто питання вдосконалення лінгвістичних засобів наукової бібліотеки на 
прикладі Рубрикатора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 
Наголошується на важливості формування електронного алфавітно-предметного покажчика 
до бібліотечної класифікації, що дає змогу реалізувати предметний доступ до ресурсів 
бібліотечного фонду через онлайновий інтерфейс електронного каталогу. Розкриваються 
підходи адаптації власної класифікаційної системи наукової бібліотеки до Універсальної 
десяткової системи (УДК). 

 

53. Молчанова, С. Корпорація «Бібліоігротека»: сервіси Веб 2.0 та партнерська 
взаємодія [Текст] / С. Молчанова, І. Голенко // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2017. — № 3. — С. 8—9. — (Інтернет-технології в 

бібліотеках).   
У статті охарактеризовано загальні питання регіональної енциклопедистики; проаналізовано 
проблеми створення регіональних довідково-енциклопедичних видань з бібліотечної справи у 
взаємозв’язку з розвитком регіональної бібліотечної політики; розкрито сучасний стан 
розвитку та підготовки бібліотечних енциклопедій в Україні.  

 

54. Москаленко, Л. Бібліотека як простір для розвитку неформальної освіти [Текст] 

/ Л. Москаленко // Бібліотечна планета. — 2017. — № 3. — С. 23—26. — 

(Сторінка фахівця). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті йдеться про один з найважливіших напрямів розвитку бібліотек – формування 
простору для реалізації концепції навчання впродовж життя. Це не лише активізує проектну 
діяльність бібліотек, а й залучає їх ресурси для розроблення та реалізації партнерських 
програм, спрямованих на підвищення рівня освіченості та якості життя населення, а також 
формує новий імідж бібліотек. 

 

55. Назаровець, С. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього [Текст] / 

С. Назаровець, Є. Кулик // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 5. — С. 3—14. — 

Бібліогр. у кінці ст.   
У статті представлено концепцію та складники моделі Бібліотеки 4.0. Розглянуто передові 
інтернет-технології, які можуть використовуватися для впровадження інноваційних 
бібліотечних послуг і сервісів, скерованих на задоволення потреб користувачів з урахуванням 
особливостей інформаційної взаємодії в суспільстві. Аргументовано, що модель Бібліотеки 
4.0. не зможе ґрунтуватися винятково на технологіях, адже їх упровадження призведе до 
зміни структури інформаційних потреб користувачів, трансформації фізичного простору 
бібліотек, переосмислення моделей організації та фінансування інформаційної галузі загалом. 
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56. Нахова, Т. Сучасний медіапростір: ефективні технології по залученню дітей до 
читання [Текст] / Нахова, Т., Голенко І. // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2017. — № 3. — С. 10—14. — (Інтернет-технології в бібліотеках).   — 

Бібліогр. у кінці ст.   
У статті представлено досвід використання бібліотекою для дітей комплексу каналів масової 
комунікації для просування книги, читання та бібліотечних послуг. 

 

57. Соколов, В. Створення регіональних енциклопедичних видань з бібліотечної 
справи – важливий напрям розвитку бібліотечної політики регіонів [Текст] / 

В. Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 3. — 

С. 2—7. — (Бібліотекознавство). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті охарактеризовано загальні питання регіональної енциклопедистики; проаналізовано 
проблеми створення регіональних довідково-енциклопедичних видань з бібліотечної справи у 
взаємозв’язку з розвитком регіональної бібліотечної політики; розкрито сучасний стан 
розвитку та підготовки бібліотечних енциклопедій в Україні.  
 

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

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 3. — С. 15—17. — 

(Інтернет-технології в бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст.   
Розглядаються деякі елементи, функції та тренди соціального маркетингу, що допоможуть 
надати бібліотечним сторінкам та спільнотам додаткового поштовху в просуванні власного 
контенту. 
 

59. Трачук, Л. Ментальні та концептуальні моделі бібліотечних веб-сайтів [Текст] / 

Л. Трачук // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 4. — С. 8—12. — Бібліогр. у кінці 
ст.   
Розглянуто зміст нових понять бібліотекознавства «досвід взаємодії», «ментальна модель», 
«концептуальна модель». Наголошується, що саме миттєві відчуття та реакції користувача, які 
виникли внаслідок використання бібліотечного веб-сайта, визначають, чи звернеться він до 
цього ресурсу ще раз. Відзначається, що запорукою успіху бібліотечного веб-сайта є 
відповідність його концептуальної моделі ментальній моделі користувачів.  
 

60. Чічіпан, Ю. Особливості та перспективи інформатизації обласних архіві в 

інтернет-комунікаційному просторі (на прикладі архівів Полтавської області) 
[Текст] / Ю. Чічіпан // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 9. — С. 25—28. — 

(Архівознавство та архівна справа). — Бібліогр. у кінці ст.   
Розглянуто основні тенденції та проблеми інформатизації обласних архіві. Проаналізовано 
особливості формування електронних архівів та веб-сайтів архівних установ в інтернет-
мережі. Запропоновано створення веб-сайта районного архіву (на прикладі Полтавської 
області) та перспективні напрями його вдосконалення. 

 
Окремі бібліотеки 

 

61. Вергунов, В. Інформаційно-бібліотечне супроводження наукового забезпечення 

агропромислового виробництва в Україні [Текст]: до 100-річчя Національної 
наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України / В. Вергунов // 

Бібліотечний вісник. — 2017. — № 4. — С. 49—56. — (Ювілеї бібліотек). — 

Бібліогр. у кінці ст.   
У статті розкривається історія становлення та розвитку методичного центру інформаційно-
бібліотечного супроводу наукового забезпечення агропромислового виробництва України — 
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук 
України. Виокремлені пріоритетні напрями її діяльності упродовж 1917—2017 рр. 
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62. Заклінська, Ю. Видавнича діяльність наукових бібліотек України: огляд 

літератури [Текст] / Ю. Заклінська // Вісник Книжкової палати. — 2017. — 

№ 8. — С.18—21. — Бібліогр. у кінці ст.  
Наведено результати аналізу літератури з питань видавничої діяльності наукових бібліотек 
України, зокрема публікації в збірниках наукових праць, автореферати дисертацій. 

 

63. Зніщенко, М. Упровадження УДК - шлях бібліотек Київщини до міжнародних 
бібліотечних комунікацій [Текст]/ М. Зніщенко, Л. Соляник, Н. Острікова // 

Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 7. — С.14—17. — Бібліогр. у кінці ст.   
Висвітлено питання впровадження УДК у бібліотеках Київської області, порушено низку 
проблем, виявлених у ході цього процесу. 

 

64. Козак, І. Бібліотекарі не здаються [Текст] / І. Козак // Голос України. — 2017. — 

27 лип. — С. 4 : фот. — (Новини). 
На заняття школи професійного розвитку Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. 
Шевченка запросила сільських бібліотекарів. 

 

65. Козак, І. Криницю знань «викопали» в бібліотеці [Текст] / І. Козак // Голос 
України. — 2017. — 1 серп. — С. 6 : фот. — (Новини). 
Книжкову інсталяцію з видань світової та української класики та творів сучасних 
письменників створили в одній із хмельницьких бібліотек. 
 

66. Макарейчук, Т. Ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді» 

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

 

67. Макарова, Т. Євген Маланюк: повернення на Батьківщину (до 120-річчя від дня 

народження поета) [Текст] / Т. Макарова // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2017. — № 3. — С. 36—38. — (Краєзнавча діяльність бібліотек).  
Стаття присвячена 120-річчю з дня народження Євгена Маланюка. Висвітлюється досвід 
роботи обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського міста Кропивницький з 
вшанування пам’яті поета-земляка на батьківщині. У статті подано огляд заходів, які 
проходять в бібліотеці та популяризують творчість видатного земляка. Розкриваються 
книжкові фонди та проекти, представлені на сайті бібліотеки. 

 
68. Медведєва, В. Наукова бібліотека у забезпеченні доступу до наукових знань 

[Текст]/ В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 7. — С.17—

19. — Бібліогр. у кінці ст. 
Статтю присвячено визначенню ролі наукової бібліотеки у процесі забезпечення доступу до 
наукових знань. На прикладі діяльності НБУВ обґрунтовано провідну роль наукових бібліотек 
у процесі забезпечення доступу до наукових знань. 

 

69. Морозова, Н. 110 років визнання: до ювілею Вінницької обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва [Текст] / Морозова Н. // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 3. — С. 46—52. — (Ювілеї 
бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті подано матеріали про історію і сьогодення Вінницької обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, а також про відзначення колективом 110-ї річниці з часу її 
заснування. 
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70. Огус, І. Центри освіти для дорослих — новий тренд сучасної бібліотеки) [Текст] / 

І. Огус // Бібліотечна планета. — 2017. — № 3. — С. 27—30. — (З досвіду роботи).   
У статті розглянуто новий аспект взаємодії бібліотеки й громади – відкриття в  бібліотеках  
центрів  неформальної  освіти  для  дорослих,  метою  яких є сприяння розвитку місцевих 
спільнот, збільшення шансів населення на працевлаштування та реалізацію своїх творчих 
здібностей. Представлено досвід впровадження проекту зі створення такого центру в ЦБС м. 
Сміла Черкаської області. 

 

71. Салімонович, Л. «Книжкова клюмба»  [Текст] / Л. Салімонович // Україна 
молода. — 2017. — 26 лип.  — С. 13. — (Буккросинг). 
Під час фестивалю «Віч-на-віч» у м. Харкові відкриили облаштовану співробітниками Харківського 

літератрного музею першу в місті вуличну бібліотеку.  
 

72. Сафонова, Т. Дитячі бібліотеки України: соціокультурний аспект [Текст] / 

Т. Сафонова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 7. — С.10—14. — 

Бібліогр. у кінці ст.   
Розглянуто особливості діяльності сучасних дитячих бібліотек України як одного з головних 
учасників культурного процесу в суспільстві. 

 

73. Татарчук, Л. Книги зберігають минуле. Бібліотеки створюють майбутнє: (до 100-

річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної 
академії аграрних наук України) [Текст] / Л. Татарчук // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2017. — № 3. — С. 53—55. — (Ювілеї бібліотек).   — 

Бібліогр. у кінці ст.   
Висвітлено історичний шлях становлення й розвитку Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук – провідної науково-
дослідної установи, що забезпечує підвищення рівня інформаційно-бібліотечного й наукового 
супроводу аграрного комплексу України, здійснює наукові дослідження з історії аграрної 
освіти, науки і техніки, аграрної біографістики, книгознавства, бібліотекознавства, 
бібліографознавства. 
 

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

Л. Варюхіна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 3. — 

С. 33—35. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  
У статті представлено досвід Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького м. 
Миколаєва та підходи до стратегічного планування ЦБС, визначено його вплив на успішний 
розвиток бібліотек регіону та запоруку запроваджених і майбутніх інновацій. 

 

75. Фірсова, С. Соціальні проекти «Пам'ять жива» та «Наші друзі військові» [Текст] 

/ С. Фірсова // Бібліотечна планета. — 2017. — № 3. — С. 31. — (З досвіду роботи).    
Патріотичне виховання — пріоритетний напрям роботи Слов’янського коледжу 
Національного авіаційного університету. Автор знайомить з довідковими виданнями  
«Пам'ять жива» та «Наші друзі військові», що містять біографічні відомості про вояків, які 
загинули під час визволення м. Слов’янська, а також біографічні відомості про військових, які 
допомагали мирному населенню. 

 

76. Цимбалюк, Є. Дубенські бібліотеки – з правдивим «Тарасом Бульбою» [Текст] / 

Є. Цимбалюк // Голос України. — 2017. — 4 серп.  — С. 7. — (Новини). 
У м. Дубно Василь Шкляр презентував україномовний переклад першого видання повісті М. 
Гоголя «Тарас Бульба», що було надруковано в 1835 році у збірці «Миргород». 

 

77. Расторгуєва, Н. Бібліотека і поліція: партнерство заради безпеки дітей [Текст]  / 

Н. Расторгуєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — 

№ 1. — C. 42—43. — (Проектна діяльність бібліотек).  
Представлено досвід співпраці Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей 
ім. Т. Г. Шевченка і патрульної поліції міста Кропивницький у рамках програми «Залучення 
громадськості до реформ» за  фінансової підтримки Міжнародної Ради наукових досліджень 
та обмінів (IREX). 
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78. Шум Л. Фотопроект «Відродження бібліотек сходу України» [Текст] / Шум Л. // 

Бібліотечна планета. — 2017. — № 3. — С. 40. — (Події. Факти).  
У рамках Програми національних обмінів за фінансування ЄС і Національного фонду 
підтримки демократії (США) у нашій країні реалізується проект «Відродження бібліотек сходу 
України», головне завдання якого полягає у відображенні засобами фотомистецтва історії 
бібліотек і їх відвідувачів у нелегкий час російсько-українського конфлікту. 

 

Бібліотеки Тернопільщини 

 

79. У Тернопільській області триває процес реформування бібліотек [Текст] // 

Свобода. — 2017. — 14 лип. — С. 3. — (Акценти).  
Реформування бібліотек неможливе без врахування думки громадськості, відтак у кожному 
районі та громаді відбулися громадські слухання з цього питання. 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

 

80. Вандзеляк, Г. Декада відкритих дверей [Текст]: декада відкритих дверей у 
Тернопільській ОУНБ / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2017. — 22 верес. — С. 4 : 

фот. — (Неопалима купина).  
 

81. Віконська, І. Декада відчинених дверей [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 22 верес. — С. 1. — (Книгозбірня поруч).  
З 19 по 30 вересня в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці проходитиме 
традиційна Декада відчинених дверей, приурочена Всеукраїнському дню бібліотек 
 

82. Віктор Овчарук: «Комунальні заклади культури потребують допомоги обласної 
ради» [Текст]: [голова обласної ради В. Овчарук разом з депутатами побував в 

обласному державному музичному училищі ім. С. Крушельницької та 
Тернопільській ОУНБ] // Номер один. — 2017. — 9 серп. — С. 7 : фот. — (Влада і 
громада). 
У 2017 році Тернопільська обласна рада виділила додаткові кошти для ремонтних робіт ТДМУ 
ім. С. Крушельницької, Тернопільської ОУНБ та ювілейні заходи до 145-річчя від дня 
народження С. Крушельницької. 

 

83. Віктор Овчарук: «Комунальні заклади культури потребують допомоги обласної 
ради» [Текст] : [Голова обласної ради разом з депутатами облради 

побували в Тернопільському обласному державному музичному училищі 
ім. С. Крушельницької та Тернопільській ОУНБ. Сесія обласної ради виділила 

кошти для цих установ культури] // Свобода. — 2017. — 11 серп. — С. 2 : фот. — 

(Різне).  
 

84. Волинська, О. Тернополяни і «Русалка Дністровая» [Текст] / О. Волинська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 21 лип. — С. 8. — (Щойно з друку). 
Тернопільська ОУНБ отримала черговий, четвертий випуск літературно-краєзнавчого 
збірника «Русалка Дністровая», що виходить у Вінниці з ініціативи та під редагуванням 
письменника, президента однойменної з його назвою громадської організації Михайла 
Каменюка.  

 

85. Грабовський, В. Берегиня спадщини митця [Текст] / В. Грабовський, 

О. Німилович // Культура і життя. — 2017. — 28 лип. — С. 10 : фот. — (Музика). 
У 2017 році завдяки старанням дружини Йосипа Гошуляка Марти Онуфрів, фонди 
Тернопільського обласного краєзнавчого музею, Тернопільської ОУНБ і бібліотеки 
Тернопільського державного музичного училища поповнились документами з приватної 
колекції митця. 
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86. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — 

С. 146—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із 
змісту: [28 вересня в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 
відбулася презентація книги Ніни Фіалко «Обірвана струна»]. — С. 149 : фот. ; 

[26 жовтня в обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся урок історичної 
правди «Невмируща слава Лисоні», присвячений 100-річчю героїчних боїв 

Українських Січових Стрільців на горі Лисоня біля Бережан]. — С. 154—155 : 

фот. ; [10 листопада в обласній універсальній науковій бібліотеці у дійстві 
пам’яті Миколи Вінграновського, приуроченому до 80-річчя від дня народження 

цього поета, прозаїка, взяли участь член НСПУ, літературний критик Тетяна 
Дігай, заслужена артистка України Віра Самчук, літераторка Леся Любарська та 
інші]. — С. 155—156. 

 

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

р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 2. — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із 
змісту: [25 січня у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 
відбулася презентація книги, на жаль, покійного Ярослава Бензи «Абомовня» — 

абетка в іменах для дітей]. — С. 153—154 : фот. ; [10 лютого восьмим засіданням 

Клубу шанувальників книги (керівник — письменниця Леся Коковська-

Романчук) в обласній універсальній науковій бібліотеці стала авторська зустріч з 
тернопільським лікарем та прозаїком Орестом Березовським]. — С. 154 : фот. 

 

88. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із 
змісту: [21 квітня в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 
протягом дня тривав комплекс цікавих дійств, приурочених до Всесвітнього дня 

книги й авторського права]. — С. 152 ; [18 травня друзів, шанувальників 

творчості поета зібрала в Тернопільскій обласній універсальній науковій 

бібліотеці година пам’яті очільника облорганізації НСПУ Євгена 
Безкоровайного «Ми пишемо до вічності листи, щоби душа сьогодні не 
боліла»]. — С. 155—156 : фот. ; [в обласній універсальній науковій бібліотеці 
відбулися творчі зустрічі з майстром графіки та живопису Ярославом Омеляном, 

письменником зі Словаччини, редактором журналу «Дукля» Іваном Яцканиним; 

презентація першого українського видання-книжки «Подорож» письменниці Іди 

Фінк]. — 158. 

 

89. Мурашка, З. Рукотворний пам’ятник праці волонтерів [Текст] / З. Мурашка // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 16 серп. — С. 6 : фот. — (Презентація). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася авторська презентація тритомного видання «Наші 
Атланти» письменника, журналіста й волонтера Ігоря Гериліва. 

 

90. Пайонк, М. Буковинець із галицьким гартом [Текст] / М. Пайонк, Б. Мельничук 

// Вільне життя плюс. — 2017. — 7 лип. — С. 6. — (Доповнюючи ТЕС). 
Завдяки науковцю та поетові Валерієві Дідуху фонд Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки поповнило друге за нинішній рік число громадсько-політичного, 
літературно-мистецького і науково-освітнього часопису «Буковинський журнал», в якому 
подана інформація про науковця, журналіста, дитинстко і юність якого минули у Чорткові, — 
Ігоря Буркута. 
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Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

 

91. Рожко, О. «Зраду не можна виправдати, але можна її зрозуміти» [Текст] / 

О. Рожко // Свобода. — 2017. — 1 верес. — С. 3. — (Історія та сьогодення).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація нового роману Василя 
Шкляра «Троща». 

 

92. Садовська, Г. Бандерівський роман від Василя Шкляра [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2017. — 1 верес. — С. 5 : фот. — (Зустріч із читачами).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді письменник Василь Шкляр презентував 
новий роман про підпільну боротьбу УПА «Троща».   
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

 

93. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — 

С. 149—159 : фот.  — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із 
змісту: [в обласній бібліотеці для дітей відбувся творчий вечір поетеси Ганни 

Костів-Гуски з нагоди її ювілею, в якому взяли участь Орест Савка, Михайло 
Ониськів, Марія Крупа, подружжя з Борщева — Марія і Петро Довгошиї, а 

також старшокласники школи № 3 м. Тернополя]. — С. 159. 

 

94. Костишин, Л. «Файне єднає» нових тернопільців із місцевими [Текст] / 

Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2017. — 29 верес. — С. 1. — (Інновації).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей стартував грантовий проект підтримки 
внутрішньо переміщених осіб «Файне єднає». 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

95. Семеняк, В. Його душа була як сонях... [Текст] / В. Семеняк // Літературний 

Тернопіль. — 2017. — №  3. — С. 67 : фот. — (Пам’ять).  
Напередодні ювілею світлої пам’яті письменника і публіциста, журналіста за фахом Євгена 
Безкоровайного у світлиці Тернопільської міської бібліотеки для дорослих № 2 зібралися його 
друзі, знайомі, колеги, школярі та студенти, щоб через сповідальне слово згадати відомого 
поета. 
 

96. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із 
змісту: [28 лютого в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся вечір 

пам’яті письменника і громадського діяча Богдана Бастюка]. — С. 149 ; 

[15 березня з ініціативи вчителів-словесників Вільховецької ЗОШ I-II ст. на базі 
Тернопільської бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» відбувся семінар-

практикум учителів української мови та літератури і зарубіжної літератури 

Бережанського району на тему «Музейна педагогіка на уроках української мови 

та літератури і зарубіжної літератури»]. — С. 150 ; [у бібліотеці-музеї 
«Літературне Тернопілля» її працівники Галина Коломієць та Оксана Лехіцька 
презентували журналістам творчу спадщину письменника Олелька 
Островського]. — С. 159; [у бібліотеці № 5 для дорослих до травневого свята — 

Дня матері підготували літературно-музичну імпрезу, в якій узяла участь 

тернопільська поетеса, член НСПУ, лауреат обласної премії імені Степана 
Будного Любов Малецька]. — С. 159. 
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97. Кокітко, Х. Серце Зиновія Сердюка належить Україні... [Текст]: [зустріч з 
поетом, багатолітнім в’язнем сталінських таборів у бібліотеці-музеї «Літературне 
Тернопілля»] / Х. Кокітко // Свобода. — 2017. — 23 черв. — С. 3 : фот.  

Бібліотеки інших централізованих бібліотечних систем області 

98. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — 

С. 149—159 : фот.  — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із 
змісту: [21 травня Лановецька районна бібліотека запросила шанувальників 

поетичного слова на творчу зустріч «П’ю цілющу воду із твоїх глибин» з 
літераторкою Тамарою Гнатович]. — С. 157 ; [у Заліщицькій районній бібліотеці 
відбулася презентація книжки кандидата хімічних наук, журналістки Олени 

Крушинської «Дністер» (Т. 1 — «Від витоків до гирла Збруча»)].  — С. 159. 

 

99. Оревчук, Л. Олег Яцула з Лановець створює унікальні пейзажі рідного краю 

[Текст]  / Л. Оревчук // Наш день. — 2017. — 5—11 лип. — С. 16 : фот. кольор. 
У Лановецькій центральній бібліотеці діє виставка художніх робіт Олега Яцули.  
 

100. Попович, В. Літературу — в макулатуру, а в бібліотеку — чиновників [Текст] : у 
Бережанах книги здають на макулатуру, щоб звільнити приміщення під 

муніципалітет / В. Попович // Номер один. — 2017. — 9 серп. — С. 8 : фот. — 

(Маємо клопіт). 
Поки тривають судові тяжби, бережанські чиновники, всупереч законодавству, знищують заклади 

культури. 

 

101. Тракало, О. З любов’ю до людей і України [Текст] : [про підприємця, громад. 

діяча, мецената С. Навольського] / О. Тракало // Свобода. — 2017. — 19 лип. — 

С. 12 : фот.  
 

102. Храпчинська, Г. Подвиг в ім’я Бога та України [Текст] / Г. Храпчинська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 7 лип. — С. 8 : фот. — (Пам’ять).  
Годину-спомин, присвячену 100-літтю від дня народження владики-ємерита Івано-Франківської єпархії 

УГКЦ Софрона Дмитерка провели в Мишківській бібліотеці-філії. 

Інші бібліотеки Тернопільської області 

103. «Здорові очі — запорука здоров’я» [Текст]: у Тернопільській обласній науковій 

медичній бібліотеці до Міжнародного дня офтальмології відкрили експозицію 

«Здорові очі — запорука здоров’я» // Свобода. — 2017. — 18 серп. — С. 4. — 

(Бібліотека репрезентує виставку).   

Бібліотеки та професійна освіта за рубежем 

104. Богданов, Г. Бібліотеки сучасних німецьких університетів та тенденції 
формування їхніх фондів [Текст]/ Г. Богданов // Вісник Книжкової палати. — 

2017. — № 7. — С.23—27. — Бібліогр. у кінці ст. 
Автор узагальнює досвід реформування бібліотек вищої школи на початку ХХІ століття. 
Значну увагу приділено докладному описові функцій і тенденцій розвитку бібліотек 
університетів та інших вищих навчальних закладів. 
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105. Довнар, Л. Открытые вопросы белорусского книговедения в контексте 
транслятологического опыта [Текст] / Л. Довнар // Бібліотечний вісник. — 

2017. — № 4. — С. 42—48. — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті здійснено аналіз перекладацької діяльності, як важливого інструменту міжнародної 
наукової комунікації, найрепрезантативнішого виду контактів між національними науковими 
школами, спрямована на розвиток досвіду, здобутків і  книгознавчої галузі загалом. 

 

106. Жук, Т. Отражение традиций белорусско-украинских литературных связей в 

рукописном и книжном наследии поэта Владимира Дубовки [Текст]: по 

материалам фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси  / 

Т. Жук // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 4. — С. 35—41. — (З історії 
білорусько-українських наукових зв'язків ). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті аналізується структура й зміст рукописного архіву білоруського поета В. Дубовки. 
Окрім інформації про його життя й діяльність, розглядаються архівні документи, що 
відображають творчі, дружні зв’язки поета з українськими письменниками. 
 

107. Лис, М. Белорусско-украинские литературные и научные контакты писателя-

академика П. Ф. Глебки [Текст]: по материалам фонда отдела редких книг и 

рукописей ЦНБ НАН Беларуси  / М. Лис // Бібліотечний вісник. — 2017. — 

№ 4. — С. 30—34. — (З історії білорусько-українських наукових зв'язків). — 

Бібліогр. у кінці ст.   
На прикладі бібліотечної та архівної спадщини білоруського письменника, вченого, академіка 
П. Ф. Глєбки. 

 

108. Проект Мюнхенської міської бібліотеки «Модернізація: молодь & дорослі» 

[Текст] / // Бібліотечна планета. — 2017. — № 3. — С. 36—39. — (Зарубіжний 

досвід). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті йдеться про проект, спрямований на організацію культурних заходів, які  спонукають    
молодь  брати  участь  у  культурних  і  суспільних  подіях  міста. Висвітлено основні етапи 
підготовки проекту, його мета, інструменти довгострокової перспективи, співпраця з 
партнерами та заходи, що вже відбулися в рамках проекту. 

 

109. Сейдуманов, Ж. Библиотека — территория толерантности [Текст] / 

Ж. Сейдуманов, С. Туякова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 9. — 

С. 50—52: фот. — (За рубежем).  
25 серпня 2017 року в Національній бібліотеці Республіки Казахстан відбулася церемонія 
передачі книг  від представників Посольства України. На базі цих видань планується 
створення Центру культури і літератури України при Національній бібліотеці РК. 

 

110. Садыгов, Т. Рейтинговая оценка библиотечных проектов в виртуальном 

пространстве [Текст] / Т. Садыгов // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. — 2017. — № 3. — С. 32—36. — (Бібліотекознавство). — Бібліогр. 

у кінці ст.   
Автор статті формує комплекс послідовних дій з проведення бібліотеками проектів і заходів з 
використанням соціальних мереж як майданчиків для віртуальної комунікації. 
 

111. Талалаєвська, М. Нові послуги публічних бібліотек (за матеріалами зарубіжної 
фахової преси 2014–2016 рр.) [Текст] / Талалаєвська М. // Бібліотечна планета. — 

2017. — № 3. — С. 32—36. — (Зарубіжний досвід). — Бібліогр. у кінці ст.  
На прикладі публічних бібліотек США, Литви, Німеччини, Великої Британії, Португалії 
проаналізовано діяльність бібліотек щодо надання ними нових, подекуди зовсім незвичних  
послуг,  як то:  тренінги  для  творчого вираження  і  саморозвитку користувачів, формування 
фінансової або харчової грамотності, неформальна освіта дітей, облаштування громадських 
садів і гуртків із садівництва, безоплатний доступ до ресурсів бібліотеки для пасажирів 
автобусів і поїздів тощо. 
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112. Халецька, Л. П. Консолідація електронних інформаційних ресурсів установ 

національної культурно-історичної спадщини: досвід Франції [Текст] / 

Л. П. Халецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. 

— № 3. — С. 66—73. — (Соціальні комунікації). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті розглянуто досвід Франції з консолідації електронних інформаційних ресурсів 
національних архівних і бібліотечних установ на основі дослідження відповідних інтернет-
порталів консолідованих інформаційних ресурсів. 

 

Книгознавство. Видавнича спpава. Проблеми читання 

 

113. Базавлук, Д. Хронічна звичка читати [Текст] / Д. Базавлук // Україна молода. — 

2017. — 2 серп.  — С. 13. — (Книголюб). 
У рамках 24-го Львівського «Форуму видавців» відбудеться конкурс для пенсіонерів «Моя 
книжкова полиця».  
 

114. Буряк, С. Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2017 року [Текст]/ 

С. Буряк // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 7. — С. 3—10 : іл. — Бібліогр. 

у кінці ст.   
Проаналізовано стан українського книговидання у першому півріччі 2017 року за 
асортиментом видавничої продукції, її мовною та територіальною ознаками. 

 

115. В Україні видаватимуть поетичний місячник «Листок» [Текст] / підгот. 

О. Білик// Бібліотечна планета. — 2017. — № 3. — С. 39. — (Книжковий всесвіт).  
Пропонований  місячник  «Листок» – один  з  прикладів  актуальних  поетичних практик. 
Планується,  що  його  контент  складатиметься  з  поетичних  текстів, перекладів, рецензій, 
оглядів подій, анонсів, критики, полеміки та ін. 

 

116. Давидова, Л. Організаційні структури видавництв вищих навчальних закладів 

України: львівський досвід [Текст] / Л. Давидова // Вісник Книжкової палати. — 

2017. — № 8. — С. 3—7 ; № 9. — С. 3—6. — Бібліогр. у кінці ст. — 

(Книгознавство. Видавнича справа). 
Проаналізовано організаційні структури видавництв вищих навчальних закладів, які 
забезпечують ефективне функціонування на ринку наукової і навчальної книги. 

 

117. Задоволення від читання [Текст]: 13-17 вересня 2017 року у Львові відбудеться 

24 «Форум видавців» // Порадниця. — 2017. — 3 серп.  — С. 13. — (Форум 

видавців). 
Організатори 24-го Львівського «Форуму видавців» вшосте оголошують благодійну акцію для 
людей літнього віку «Третій вік: задоволення від читання».  

 

118. Провести ніч із книжкою: в Японії набувають популярності хостели-бібліотеки 

[Текст] / підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 2017. — № 3. — С. 41—42. — 

(Події. Факти). — Бібліогр. у кінці ст.  
У 2016 році в містах Токіо, Кіото, Фукуока були створені оригінальні хостели Book  and  Bed – 
один із способів організації дозвілля. Такі хостели пропонують своїм відвідувачам  книжки  
найрізноманітнішої  тематики,  невеликі  капсули,  вбудовані  в книжкові полиці, та 
можливість читати, не зважаючи на час. 

 

119. Терен, Т. Читання як стратегія: директор Українського інституту Тетяна Терен: 

«Маємо працювати не лише з великими культурними центрами, а й передовсім 

із містами, куди письменники раніше не доїжджали» [Текст] : інтерв’ю / 

розмовляла Л. Якимчук // День. — 2017. — 3 серп.  — С. 7. — (Актуальне 
інтерв’ю). 
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120. Фіялка, С. Урахування психологічних особливостей дошкільнят під час 
підготовки мультимедійних інтерактивних дитячих видань [Текст] / С. Фіялка, 
В. Наумчук // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 9. — С. 6—9. — Бібліогр. у 
кінці ст. — (Книгознавство. Видавнича справа). 
Узагальнено технічні вимоги до мультимедійних інтерактивних дитячих видань. Окрему увагу 
приділено психологічним особливостями сприйняття дитиною мультимедійних елементів 
книги. 
 

Видатні діячі та визначні події 

 

121. Глибицька, C. Бібліографічні та бібліографознавчі праці В. М. Грамми [Текст]: 

(до 80-річчя від дня народження) / С. Глибицька // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2017. — № 3. — С. 62—63. — (Видатні бібліотекарі, 
бібліографи).   — Бібліогр. у кінці ст.   
Стаття присвячена бібліографічній та бібліографознавчій діяльності кандидата біологічних 
наук, природоохоронця та бібліографа В. М. Грамми. 

 
122. Мошинська, К. Василь Герасимович Дригайло: (із нагоди 80-річчя від дня 

народження) [Текст] / К. Мошинська // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2017. — № 3. — С. 56—61. — (Вітаємо ювіляра). — Бібліогр. у кінці 
ст.   
Стаття висвітлює основні етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну та 
громадську діяльність, внесок у розвиток бібліотечної справи відомого українського 
бібліотекознавця, заслуженого працівника культури України, відмінника освіти України, 
директора Науково-технічної бібліотеки ім. професора Г. І. Денисенка Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
(1991–2015), президента Української бібліотечної асоціації (2001–2006) В. Г. Дригайла. 

 
123. Козак, С. Журналістська. видавнича і громадсько-політична діяльність Олексія 

Коновалова [Текст]: (за публікаціями часопису «Українські вісті») / С. Козак // 

Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 8. — С. 46—49. 
У статті розглянуто журналістську, видавничу і громадсько-політичну активність відомого 
діяча української діаспори Олексія Коновала за публікаціями часопису "Українські вісті". 

 
124. Перунін, В. Княгиня Ольга - засновниця державності Київської Русі — рік 947 

[Текст] / В. Перунін // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 8. — С. 42—46. 
У статті подані біографічні відомості про правительку Київської Русі княгиню Ольгу. 

 

125. Ракитянська, В. Хранитель пам’яті, дослідник, поет, патріот [Текст] / 

В. Ракитянська, А. Соляник // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 7. — С. 

42—48 : іл.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях І. Я. Лосієвського з нагоди 60-річчя від дня народження 

 

Рецензії. Огляди 

 

126. Добко, Т. Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України [Текст] / 

Т. Добко // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 4. — С. 60—62. — (Огляди. 

Рецензії). — Рец. на кн.: Гнатенко, Л. Палеографічно-орфографічна атрибуція 

української кириличної рукописної книги: уставні та напівуставні кодекси кінця 

ХІІІ — початку ХVІІ ст. : монографія / Л. Гнатенко ; від. ред. Л. А. Дубровіна. — 

Київ, 2016. — 476 с. 
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127. Єсипова, В. Перша палеографічно-орфографічна монографічна студія з атрибуції 
української кириличної рукописної книги [Текст] / В. Єсипова // Бібліотечний 

вісник. — 2017. — № 4. — С. 57—60. — (Огляди. Рецензії). — Рец. на кн.: 

Швецова-Водка, Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси 

України : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. — Київ, 2017. — 219 с. 
 

128. Лобузіна, К. Видання, затребуване наукою і практикою [Текст] / Лобузіна, К. // 

Бібліотечний вісник. — 2017. — № 5. — С. 51—52. — Рец. на кн.: Мар’їна, О. Ю. 

Бібліотек в цифровому просторі : монографія / Мар’їна, О. Ю. — Харків, 2017. — 

280 с. — (Огляди. Рецензії). 
 

Політика. Культура. Мистецтво 

 

129. Гастинщиков, В. Україна і НАТО: проблеми євроатлантичної інтеграції України 

крізь призму діяльності вітчизняних ЗМІ [Текст] : аналітичний огляд / 

В. Гастинщиков, М. Онищук // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 9. — 

С. 28—31. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті проаналізовано окремі проблеми вступу України до Північноатлантичного Альянсу, 
роль і місце українських засобів масової інформації у контексті інформування громадськості з 
питань євроатлантичної інтеграції нашої держави. Проведено контент-аналіз діяльності 
вітчизняних ЗМІ з цієї проблематики. 

 

130. Добровольська, В. В. Документаційне забезпечення національної політики в 

галузі розвитку культурного простору України [Текст] / В. В. Добровольська // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 3. — 

С. 74—80. — (Соціальні комунікації). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті розглядаються питання комплексного аналізу структурної організації та системи 
управління галуззю культури, що сформувались у сучасній Україні, можливості гнучкої 
політики у галузі управління культурою посередництвом наявних документних засобів 
передачі інформації. 
 

131. Карпов, В. В. Управління ризиками у сфері захисту музейних колекцій [Текст] / 

В. В. Карпов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. — 

№ 3. — С. 58—65. — (Соціальні комунікації). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті досліджено алгоритм дій музейних установ та органів виконавчої влади у сфері 
культури, спрямованих на уникнення ризиків та захист музейних колекцій від негативних 
впливів внутрішніх і зовнішніх загроз. 
 

132. Кропочева, Н. Проблема національно-культурної ідентичності в літературі для 

дітей історичної тематики [Текст]: інформаційно-змістовий аналіз / Н. Кропочева 

// Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 9. — С. 31—35. — (Соціокомунікаційні 
технології). — Бібліогр. у кінці ст.   
Використовуються засоби активізації читацької уяви та репрезентації історичних знань, що 
впливають на становлення аксіологічних орієнтирів юних читачів, виокремлено основні 
чинники формування національної ідентичності особистості. 

 
133. Макарова, М. Міжкультурні комунікації в контексті євроінтеграційних процесів 

ХХІ століття [Текст] / М. Макарова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — 

№ 8. — С. 24 — 28. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті розглянуто сучасний соціокультурний простір, який орієнтується на особистісно-
професійний розвиток людини в процесі міжкультурних комунікаційних зв’язків. 
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134. Сенченко, О. Мережевий інструментарій нових війн [Текст] / О. Сенченко // 

Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 1. — С. 37—41. — (Соціокомунікаційні 
технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
Інформаційно-мережеві війни — нова військова розробка, яка дає можливість отримати 
перемогу над супротивником без застосування традиційної зброї. І це не війна в мережі 
Інтернет, попри те, що вона також є інструментом інформаційно-мережевого протистояння. 
Середовищем для ведення ІМВ є сучасне інформаційне суспільство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала:    С. І. Воробель 

Комп’ютерна верстка:  В. І. Раківський 

Відповідальний за випуск  В. І. Вітенко 
 

 

 

 

 


