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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України 

 

1. Вилегжаніна, Т. Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін [Текст] / Т. Вилегжаніна // 

Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — С. 4—5. — (Колонка головного редактора).  
Проаналізовано вимоги до працівників бібліотек в умовах кардинальних інноваційних 
змін бібліотечно-інформаційної діяльності. Наголошено на необхідності забезпечення 
професійного зростання персоналу бібліотеки, оновлення системи бібліотечно- 
інформаційної освіти та підвищення кваліфікації, проведення регулярного моніторингу 
складу кадрів.  

 

Офіційні документи. Правозахист 

 

2. Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мистецтва [Текст] : Указ Президента 

України від 8 листоп. 2017 р. № 355/2017 : витяг // Бібліотечна планета. — 2017. — 

№ 4. — С. 38. — (Офіційні документи). 

 

3. Іванова, М. «Право інтелектуальної власності» як важлива категорія в діяльності 
сучасних бібліотек [Текст] / М. Іванова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — 

№ 10. — С. 18—23. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.  
Розкрито поняття «право інтелектуальної власності»; проаналізовано термінологічні 
питання понятійного апарату права інтелектуальної власності; розглянуто дві протилежні 
концепції права інтелектуальної власності; визначено структуру об’єктів права 
інтелектуальної власності; обґрунтовано важливість з’ясування питань права 
інтелектуальної власності для бібліотечних працівників. 
 

4. Першина, Н. Г. Публічні бібліотеки Дніпропетровщини в контексті регіональної 
стратегії «Культура. Творча громада» [Текст] : (інтерв’ю з начальником управл. 

культури, національностей і релігій Дніпропетровської облдержадміністрації 
Н. Першиною) / [розмову вела] С. Ковальчук // Бібліотечна планета. — 2017. — 

№ 4. — С. 10—12. — (Публічні бібліотеки і реформа децентралізації). 
Начальник управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської 
облдержадміністрації  Наталія Першина розповідає в інтерв’ю журналу «Бібліотечна 
планета» про перспективи і нові можливості для бібліотек у контексті досягнення основних 
цілей стратегії «Культура. Творча громада». Серед них: розвиток і самовдосконалення 
фахівців; визначенні нових принципів роботи бібліотеки; ініціювання заходів, що 
демонструватимуть намір культурного розвитку території; робота у форматі інформаційно-
культурного центру. 
 

5. Синиця, Н. Вплив зовнішніх факторів на організацію та розвиток бібліотек в 

умовах ОТГ [Текст] / Н. Синиця // Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — С. 8—

10. — (Публічні бібліотеки і реформа децентралізації). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті представлено досвід Хмельницької ОУНБ щодо організації методичного 
забезпечення публічних бібліотек області в умовах адміністративно-територіальної 
реформи. Йдеться, зокрема, про створення консультативної робочої групи, проведення 
громадських обговорень, підвищення фахового рівня бібліотечних працівників тощо. 
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Менеджмент. Маркетинг 

 

6. Ніколаєнко, Н. Провайдинг інноваційної діяльності в бібліотеках вищих 

навчальних закладів [Текст] / Н. Ніколаєнко // Вісник Книжкової палати. — 

2017. — № 10. — С. 27—31. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.  
Висвітлено питання провайдингу бібліотечних інновацій відповідно до вимог 
інформаційного суспільства, розглянуто функціональні види їхнього забезпечення, потрібні 
для безперервного процесу створення, вдосконалення і трансферу наукової та 
інформаційної продукції за економічними правилами наукомісткого ринку. 

 

Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми 

 

7. Григорян, А. «Українська книга на Одещині». Літературна емансипація, 

нонконформізм, вільнодумство [Текст] / А. Григорян // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2017. — № 4. — C. 32—33. — (Бібліотечні форуми, 

конференції).  
У статті висвітлюються заходи XVIII Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на 
Одещині» (9–11.06.2017) з популяризації творчості українських письменників Євгенії Чуприни, 
Олеся Ульяненка, Юрія Шеляженка, яких об’єднує спрямованість на свободу творчої, активної 
особистості. 
 

8. Кавінська, В. Профорієнтаційна робота бібліотек на допомогу самовизначеності 
молоді [Текст] / В. Кавінська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 

2017. — № 4. — C. 34—37. — (Бібліотечні форуми, конференції). — Бібліогр. у кінці 
ст.  
Стаття розкриває важливий напрямок діяльності бібліотек – профорієнтаційну 
роботу. Зібраний досвід, ідеї, думки, напрацювання багатьох колективів допоможуть 
фахівцям бібліотечної галузі втілювати та впроваджувати цю функцію на власних теренах. 
 

9. Кудлач, В. Хто переверне піраміду? [Текст] / В. Кудлач // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2017. — № 4. — C. 38—39. — (Краєзнавча діяльність 

бібліотек).  
У статті міститься інформація про круглий стіл на тему «Шляхи співпраці та координація 
зусиль бібліотек і видавництв щодо популяризації української книги та читання серед 
молоді». Виїзне засідання відбулося 10 червня в м. Березівка в рамках цьогорічної XVIII 
Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині», яка традиційно 
проводиться в Одеській національній науковій бібліотеці. 
 

10. Львівський міжнародний бібліотечний форум: післясмак [Текст] / підгот. 

С. Кравченко // Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — С. 33. — (Події. Факти).  
Представлено основні події Бібліотечного форуму «Бібліотек@ – від ідеальної до 
ефективної», що відбувся в рамках 24-го Форуму видавців у Львові. 
 

11. Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні 
завдання розвитку наукових бібліотек» [Текст] // Бібліотечний вісник. — 2017. — 

№ 6. — С. 39—61. — (Хроніка наукових подій).    
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12. Науменко, К. Україна бібліографічна [Текст]: (Всеукраїнський семінар для 

бібліографів «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика») / 

К. Науменко // Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — С. 23. — (Конференції. 
Семінари. Читання).  
Наприкінці вересня 2017 року в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого 
відбувся семінар для бібліографів, учасники якого обговорили питання інформаційно-
бібліографічного забезпечення науки, техніки, освіти і культури; відображення краєзнавчих 
бібліографічних посібників на сайтах бібліотек; популяризації бібліографічних видань; 
методичної допомоги; створення електронних ресурсів, зокрема «Каталог творів 
Т. Г. Шевченка» (ХДНБ ім. В. Г. Короленка) і «Зведений каталог української книги, 1798–
1923» (НБУ ім. Ярослава Мудрого).  
 

13. Рабаданова, Л. ІІ форум молодих бібліотекарів «Бібліотека в тренді» [Текст] / 

Л. Рабаданова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 4. — 

C. 40—41. — (Бібліотечні форуми, конференції).  
У статті охарактеризовано щорічний захід Української бібліотечної асоціації – Форум 
молодих бібліотекарів, на якому співпрацювали спеціалісти України та іноземні колеги, а 
також було продемонстровано бібліотечні інновації та можливості взаємодії фахівців 
бібліотечної та соціальної сфери. 
 

14. Традиції залишаються незмінними [Текст]: (про VI Всеукраїнську школу 

методиста) / підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — С. 24—25. — 

(Конференції. Семінари. Читання).  
У статті висвітлено перебіг VI Всеукраїнської школи методиста «Методична служба: 
індикатор та імпульс культури в умовах децентралізації», що відбулася наприкінці 
листопада 2017 року в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого і викликала 
інтерес не лише методистів ОУНБ і провідних бібліотек держави, а й представників органів 
влади, громадських організацій. У рамках заходу було презентовано діяльність методичних 
служб ОУНБ, обговорено досвід пошуку бібліотеками конструктивних ініціатив в умовах 
децентралізації, проведено інтерактивне навчання «Соціокультурні сегменти життєвого 
простору людини в умовах ОТГ». 
 

15. Український національний стенд на 69-му Франкфуртському книжковому ярмарку 

[Текст] / підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — С. 33. — (Події. 
Факти).  
Висвітлено перебіг презентації Національного стенда України, що відбулася в жовтні 2017 
року на Франкфуртському книжковому ярмарку. 
 

Бібліотекознавство. Бібліографічна діяльність 

 

16. Копанєва, В. Розвиток когнітивної концепції наукової комунікації [Текст] / 

В. Копанєва // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 6. — С. 3—9. — Бібліогр. у кінці 
ст.   
Проаналізовано лінгвістичні та нейрофізіологічні витоки когнітивних наук, розкриті в 
бібліопсихологічній теорії М. Рубакіна. Розглянуто підходи до конвергенції інформаційно-
комунікаційних технологій і когнітивно-орієнтованих ресурсів. 
 

17. Корнійчук, К.  Електронний документообіг як інформаційна основа  модернізації 
діяльності транспортного підприємства [Текст] / Корнійчук, К. // Вісник Книжкової 
палати. — 2017. — № 10. — С. 31—36. — (Документознавство). — Бібліогр. у кінці 
ст.  
Проаналізовано досвід використання електронного документообігу в середовищі 
транспортних підприємств. Основну увагу приділено дослідженню його функціональних 
особливостей у діяльності підприємств-перевізників. 
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18. Соколов, В. Валеологічний супровід бібліотечно-інформаційної діяльності в 

шкільних бібліотеках [Текст] / В. Соколов // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 6. — 

С. 10—17. — Бібліогр. у кінці ст.   
Розкрито специфіку культурно-просвітницької роботи шкільних бібліотек, спрямованої на 
розвиток культури здоров’я суб’єктів бібліотечно-інформаційної діяльності; проаналізовано 
основні завдання, види, форми і методи валеологічного супроводу бібліотечно-
інформаційної діяльності та особливості їх використання в шкільних бібліотеках; 
наголошується на значенні валеологічного супроводу бібліотечно-інформаційної діяльності 
в шкільних бібліотеках в умовах становлення інформаційного суспільства та поширення 
інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

Дослідницька діяльність. Бібліометрика 

 

19. Берест, І. Розвиток та діяльність загальноміського професійного Стоваришування 

взаємодопомоги друкарів Львова в 1856 – 1867 роках [Текст] / І. Берест // Вісник 

Книжкової палати. — 2017. — № 10. — С. 36—40. — (Історичні розвідки). — 

Бібліогр. у кінці ст.  
Висвітлено важливість і проблематичність різнобічного вивчення історії виникнення, 
формування й розвитку професійного Стоваришування взаємодопомоги друкарів Львова, 
поетапно досліджено історію та діяльність цієї організації. 
 

20. Добко, Т. Бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань 

українського народу 1917 — 1921 рр. (перша половина ХХ ст.) [Текст] / Т. Добко, 

О. Дуднік // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 6. — С. 29—38. — (До 100-річчя 

української революції (1917 — 1921). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті охарактеризовано бібліографічні посібники з історії національно-визвольних 
змагань українського народу (1917 – 1921 рр.), видані в Україні, СРСР та за кордоном у 
першій половині ХХ ст. Акцентується увага на ідеологічних і методологічних засадах їх 
укладання, аналізується їх зміст та інформаційне наповнення. 

 

21. Ковальчук, Г. Формування та розвиток системи методичного забезпечення масових 

бібліотек на теренах України у 1920–1940 роках [Текст] / Г. Ковальчук // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 4. — C. 27—30. — 

(Мережа бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті досліджується досвід формування системи методичного керівництва масовими 
бібліотеками на теренах України. Окреслено основні дії держави зі створення цілісної 
системи. 
 

22. Клюшніченко, О. Розвиток науки в Україні [Текст]: за матеріалами бази даних 

державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2016 р. / О. Клюшніченко // 

Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 10. — С. 3—14. — Бібліогр. у кінці ст. — 

(Книгознавство. Видавнича справа). 
У статті на основі аналізу бази даних авторефератів дисертацій за 2016 р. за галузями знань, 
виявлено основні тенденції та особливості розвитку наукових досліджень в Україні. 
 

23. Сопова, Т. Бібліотека і читач ХХІ століття: соціологія приймає виклики [Текст]  / 

Т. Сопова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 4. — 

C. 2—6. — (Наукові дослідження в бібліотеках).  
Соціологічні дослідження розглядаються як спосіб поліпшення ситуації в юнацьких 
бібліотеках. Аналізуються конкретні анкетування, опитування з проблем читання. 
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24. Черняк, І. Внесок О. Сокальського у розвиток бібліотечного фондознавства [Текст] 

/ І.Черняк // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 10. — С. 40—45. — (Видатні 
діячі та визначні події). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті розкрито внесок О. Сокальського у розвиток бібліотечного фондознавства, 
проаналізовано наукові праці вченого з цього напряму. 
 

Бібліотечні ресурси. Колекції 

 

25. Антонюк, Т. Книгознавча характеристика видань української діаспори та їх роль у 

консолідації українства [Текст] / Т. Антонюк // Бібліотечний вісник. — 2017. — 

№ 6. — С. 18—22. — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті досліджуються замасковані видання фонду відділу зарубіжної україніки Інституту 
книгознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як один із засобів 
консолідації українства та боротьби за Українську незалежну державу. Встановлено, що 
видавничі фальсифікати як книжкові рідкісні видання потребують детального вивчення, 
встановлення їхніх справжніх авторів, видавництв, років і місць видання, а також методики 
їх традиційного електронного бібліографічного опису. 

 

26. Лоштин, Н. Книжкові збірки філософії та теології у бібліотеці львівських 

бернардинців (середина XVIII ст. ) [Текст] / Н. Лоштин // Бібліотечний вісник. — 

2017. — № 6. — С. 23—28. — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті проаналізовано кількісне та тематичне наповнення збірок книг лекторів 
генеральних студій, що діяли при львівському монастирі св. Андрія. Книги класифіковано за 
декількома тематичними категоріями. Виокремлено головні тенденції формування 
лекторських бібліотек. Аналіз здійснено за матеріалами рукописного інвентаря бібліотеки 
1747 р. 

 
 

Інформаційні технології. Електронні  бібліотечні ресурси 

 

27. Волян, Н. Місце публічної бібліотеки в туристичній інфраструктурі краю [Текст] / 

Н. Волян, Л. Жук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — 

№ 4. — C. 22—24. — (Мережа бібліотек).  
У статті розглядається досвід публічних бібліотек Рівненської області у напрямку 
популяризації туристичної привабливості краю через поширення туристичної інформації та 
розвиток екскурсійних послуг. 
 

28. Горбенко, Н. Шляхи активізації видавничої діяльності бібліотек [Текст] / 

Н. Горбенко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 10. — С. 23—26. — 

(Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті розглянуто аспекти активізації видавничої діяльності бібліотек за допомогою 
підготовки та випуску електронних видань. Представлено досвід Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського щодо розширення видавничого 
репертуару установи завдяки електронним продовжуваним і періодичним виданням. 
 

29. Іванова, М. Інформаційно-аналітичний дайджест Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в 

інформаційній сфері» [Текст] / М. Іванова, Н. Білінець // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2017. — № 4. — C. 11—10. — (Бібліотечно-

бібліографічні ресурси бібліотек).  
Розкривається процес створення інформаційно-аналітичного продукту, його структура, 
принципи та специфіка наповнення змісту.   
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30. Пилаєва, І. Репозитарій як реалізація принципів відкритого доступу Полтавським 

університетом економіки і торгівлі [Текст]  / І. Пилаєва // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2017. — № 4. — C. 7—8. — (Інтернет-технології в 

бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті розглянуто принципи відкритого доступу, описано створення та структуру 
інституційного репозитарію Полтавського університету економіки і торгівлі. 
 

31. Щербан, Р. Допоки живе пам'ять… [Текст] / Р. Щербан // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2017. — № 4. — C. 9—10. — (Інтернет-технології в 

бібліотеках).  
Бібліотекарі Рівненщини створили сайт-меморіал «Революція гідності. Війна. Рівненщина», 
присвячений пам’яті загиблих земляків. У статті представлено концептуальні підходи до 
створення нового інтернет-ресурсу. 

 

Окремі бібліотеки 

 

32. Аліференко, І. Історія невпинного руху вперед [Текст]: (до 140-річчя від дня 

створення Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка) / І. Аліференко // Бібліотечна 

планета. — 2017. — № 4. — С. 26—29. — (Ювілеї та ювіляри). — Бібліогр. у кінці 
ст.   
У статті йдеться про основні історичні етапи розвитку регіонального книгосховища творів 
друку, духовної скарбниці Чернігівщини. Окрім того представлено сучасні здобутки 
бібліотеки у формуванні інформаційних ресурсів (у т. ч. електронних), соціокультурній і 
просвітницькій діяльності. 
 

33. Баранова, О. Підлітки та читання: за чи проти? [Текст] / О. Баранова // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 4. — C. 20—21. — 

(Мережа бібліотек).  
У статті висвітлюється досвід роботи бібліотеки-філіалу для юнацтва Централізованої 
бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва з популяризації читання в підлітковому 
середовищі. 
 

34. Завадська, Н. Історія розвитку наукової бібліотеки [Текст]: до 95-річчя з дня 

заснування Житомирського національного агроекологічного університету / 

Н. Завадська, М. Ігнатюк // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 

2017. — № 4. — C. 42—46. — (Бібліотечні форуми, конференції). — Бібліогр. у кінці 
ст.  
У статті висвітлено історію становлення та розвитку Наукової бібліотеки Житомирського 
національного агроекологічного університету. Проаналізовано діяльність бібліотеки та її 
роль у функціонуванні університету. 
 

35. Кісельова, О. Мандри в пошуках України [Текст]: (про заходи бібліотек 

Кіровоградської області, присвячені 120-річчю від дня народження Є. Маланюка)/ 

О. Кісельова // Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — С. 15—18. — (З досвіду 

роботи).  
У статті представлено заходи, спрямовані на популяризацію творчої спадщини одного з 
найкращих українських майстрів слова, а також на патріотичне виховання юнацтва та 
молоді. 
 

  



7 

 

36. Кремньова, О. Діти та книги – без кордонів [Текст] / О. Кремньова // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 4. — C. 31. — (Проектна діяльність 

бібліотек).  
Стаття представляє спільний проект українських та литовських бібліотекарів по організації 
та проведенню дитячого фестивалю «Етнобук – 2017», Литва – Україна. 
 

37. Нова бібліотека Українського католицького університету [Текст] / підгот. 

С. Ковальчук // Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — С. 36—37. — (Події. Факти).  
2017 рік відзначився відкриттям Центру Митрополита Андрея Шептицького Українського 
католицького університету, «серцем» якого є бібліотека. Нову бібліотеку вирізняють цікаві 
архітектурні рішення, потужний бібліотечний фонд, амбітні цілі щодо задоволення 
бібліотечно-інформаційних, культурних, інтелектуальних потреб не лише студентів 
університету, а й всіх охочих. 
 

38. Остапенко, Т. Польській медичній бібліотеці Національної наукової медичної 
бібліотеки України присвоєно ім’я видатного польського кардіохірурга З. Реліги  

[Текст] / Т. Остапенко, О. Кірішева // Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — 

С. 37—38. — (Події. Факти).  
В інформаційному повідомленні йдеться про урочистості з нагоди присвоєння Польській 
медичній бібліотеці ім’я кардіохірурга З. Реліги, книжки із приватної колекції якого 
посідають чільне місце в означеній бібліотеці. 
 

39. 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). 
 

40. Романуха, З. Безбар’єрний доступ до інформації користувачів з порушеннями зору 

в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці [Текст] / З. Романуха, 

П. Поліщук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 4. — 

C. 12—14. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті висвітлено досвід організації доступу до інформації користувачів з порушеннями 
зору в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці, створення власних 
інформаційних продуктів: аудіоподкастів, колекції аудіокниг, виготовлення тактильних 
книг. 
 

41. Скабодіна А. Бібліотека: зберігаємо традиції, застосовуємо інновації [Текст]: (на 

прикладі діяльності Наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв) / А. Скабодіна // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2017. — № 4. — C. 25—26. — (Мережа бібліотек). — Бібліогр. у кінці 
ст.  
У статті розглянуто основні напрямки діяльності Наукової бібліотеки Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв; проаналізовано форми і методи наукової та навчально-
виховної роботи, що впроваджуються в бібліотеці, наголошено на важливості застосування 
інноваційних форм та методів роботи. 
  

42. Сватула, Т. 145 років служіння громаді [Текст] / Т. Сватула // Бібліотечна 

планета. — 2017. — № 4. — С. 29—33. — (Ювілеї та ювіляри). — Бібліогр. у кінці 
ст.   
Запропоновано екскурс в історію Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. Олеся Гончара, акцентовано увагу на нових напрямах діяльності бібліотеки. 
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43. Старостенко, Н. Бібліотека як інформаційно-ресурсний медіа-центр [Текст] / 

Н. Старостенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 4. — 

C. 15—17. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті представлено діяльність медіа-центру бібліотеки, який, спираючись на передові 
досягнення у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, формує інформаційні 
ресурси, надає можливість їх використання для навчального процесу студентам і 
викладачам, сприяє полегшенню комунікації та координації учасників медіаосвітнього руху. 
 

44. Таратута, Н. Мистецтво в нашому житті [Текст] / Н. Таратута // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 4. — C. 18—19. — (Бібліотечно-

бібліографічне обслуговування).  
У статті йдеться про вплив мистецтва на особистість, роль бібліотеки в естетичному 
вихованні молоді та про мистецькі заходи, що проводились працівниками Кіровоградської 
обласної бібліотеки для юнацтва. 

 

45. Цяпало, Л. URBAN бібліотека — кращий проект ревіталізації бібліотечного 

простору 2017 року [Текст] / Л. Цяпало, А. Нечипоренко // Бібліотечна планета. — 

2017. — № 4. — С. 12—15. — (З досвіду роботи).  
Презентовано досвід реалізації проекту «URBAN бібліотека» ЦБС для дорослих м. Львова. 
Увагу акцентовано на визначенні цільової аудиторії цієї бібліотеки, створенні логотипа, 
розробці PR-стратегії, встановленні партнерських стосунків з громадськими об’єднаннями, 
роботі над міні-проектами та ін. 

 

Бібліотеки Тернопільщини 

 

46. Мичко, С. Бібліо-трансформери: З українськими «читальнями» почали 

відбуватися серйозні метаморфози [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 2018. — 

10 січ. — С. 13. — (Досвід).  
У статті розглядаються стан, досвід реформування бібліотечної галузі Тернопільської області 
та підсумки конференції «Дієва бібліотека громади: пошуки майбутнього», проведеної на 
базі Тернопільської обласної бібліотеки для молоді для бібліотекарів Чернігівської, 
Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Тернопільської, Львівської областей за 
співорганізації БФ «Бібліотечна країна».   

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

 

47. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. 

— 27 жовт. — С. 1. — (Важливо). 
У Пункті доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації, що діє в Тернопільській ОУНБ, 
працює консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги (БВПД). 

48. Белінська, Н. Світ його не спіймав [Текст] / Н. Белінська // Вільне життя плюс. — 

2017. — 8 груд. — С. 3. — (Книгозбірня поруч). 
У фонд міського абонементу Тернопільської ОУНБ надійшло нове видання 
літературознавця, письменника Леоніда Ушкалова «Ловитва невловного птаха: життя 
Григорія Сковороди». 
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49. Вайшле, М. Шедеври з бісеру своїми руками [Текст] / М. Вайшле // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 17 листоп. — С. 5. — (Книгозбірня поруч). 
У відділі технічної літератури Тернопільської ОУНБ діє виставка «І розквітає бісер восени».   
  

50. Віконська, І. Англійська для поліцейських [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 15 груд. — С. 3. — (Книгозбірня поруч). 
У центрі «Вікно в Америку» при Тернопільській ОУНБ стартували курси англійської мови 
для працівників Національної поліції. 
 

51. Гавенко, О. Яблука, які він так любив  [Текст] / О. Гавенко // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 6 жовт. — С. 8. — (Вечір пам’яті).  
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір пам’яті «Листи до матері з неволі», присвячений 
Валерієві Марченку — літературознавцю, перекладачеві, журналісту. 
 

52. Гарасимів, З. На ремонт обласної бібліотеки виділили мільйон гривень [Текст] / 

З. Гарасимів // Номер один. — 2017. — 25 жовт. — С. 3 : фот. кольор. — (Новини). 
Понад мільйон гривень виділила Тернопільська обласна рада на ремонт універсальної 
наукової бібліотеки. 
 

53. Гунько, Р. «О рідне слово, хто без тебе я?» [Текст] / Р. Гунько // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 24 листоп. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся тренінг з української мови «Будь українцем! Думай, 
розмовляй, пиши українською».  
 

54. Зуляк, Т. «Героїв стежина — від батька до сина» [Текст] / Тетяна Зуляк // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 27 жовт. — С. 2. — (Зустрічі). 
З нагоди відзначення дня захисника України обласній універсальній науковій бібліотеці 
відбувся вечір-зустріч із воїнами АТО «Героїв стежина — від батька до сина».  
 

55. Історія Марти Вінтер та євреїв з Чорткова [Текст] // Ria плюс. — 2017. — 

13 груд. — С. 18 : фот. 
У книзі Наомі Моргенштерн — зворушлива розповідь про історію порятунку єврейської 
дівчинки Марти Вінтер із Чорткова в роки нацистської окупації краю. Книгу представили в 
Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 
 

56. Ковалькова, Т. Кохання та революція [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 8 груд. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській ОУНБ відбулося дев’яте засідання клубу шанувальників книги «В любові 
переможених немає», присвячене Дню Гідності та Свободи. 
 

57. Ковалькова, Т. Унікальний шеститомник [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя 

плюс.  — 2017. — 13 жовт. — С. 6. — (Що? Де? Коли?). 
У фонд Тернопільської ОУНБ надійшло унікальне довідкове видання — Шевченківська 
енциклопедія в 6-ти томах, переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року — 2016». 
 

58. Колосок, Д. Територія вільного простору має незвичний колір [Текст] / Д. Колосок  

// Свобода. — 2017. — 20 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
В актовому залі Тернопільського територіального центру соціального обслуговування 
населення працівники Тернопільської ОУНБ організували для людей літнього віку творчу з 
тернопільською письменницею та журналісткою Валентиною Семеняк. 
 

59. Музика, Т. Стереотипи і реальність [Текст] / Т. Музика // Вільне життя плюс. — 

2017. — 15 груд. — С. 8. — (Книгозбірня поруч). 
У відділі літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ відбувся історично-
культурний екскурс «Німеччина: стереотипи та реальність».  
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60. Пайонк, М. Степан Бандера і Богдан Сташинський [Текст] / М. Пайонк, 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 29 груд. — С. 2. — (Невідоме про 

відомих). 

 

61. Побачити... «Зникаючий Тернопіль» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2017. — 4 — 10 жовт. — С. 7 : фот. — (People).  
21 вересня в читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 
відкрили виставку художника-графіка Володимира Поворозника «Зникаючий Тернопіль». 
 

62. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги [Текст] / О. Содомора // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 1 груд. — С. 2. — (Зверніть увагу). 
У Пункті доступу громадян до офіційної інформації, який діє в Тернопільській ОУНБ, 
продовжує свою роботу консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
 

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

Віктор Соколов // Бібліотечний форум: теорія і практика. — 2017. — № 3. — С. 2—

7. — Бібліогр.: с. 7. 
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. 
 

64. Степаненко, О. Якщо камені гетто досі пам’ятають про трагедію, яка сталася 

75 років тому, то і нам слід пам’ятати [Текст] / О. Степаненко // Свобода. — 2017. — 

15 груд. — С. 3 : фот. 
У Тернопільській ОУНБ й Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі 
імені О. Барвінського відбулися інформаційні заходи громадської організації «Гельсінська 
ініціатива-XXI», приурочені до 75-ї річниці трагедії Голокосту та 69-ї річниці підписання 
Загальної декларації прав людини ООН. 

 

65. Томчишин, Ю. Безплатна англійська, приходьте! [Текст] / Юля Томчишин // 

Експрес. — 2017. — 23 — 30 листоп. — С. 19. 
Безкоштовні курси іноземних мов діють у Тернопільській ОУНБ. 
 

66. Шаблій, К. До 75-річчя створення УПА в Тернополі провели історичні читання 

[Текст] / К. Шаблій // Свобода. — 2017. — 1 листоп. — С. 5. 
Історичні читання «Тернопільщина у визвольній боротьбі ОУН та УПА» відбулись у 
читальному залі Тернопільської ОУНБ. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

 

67. Бібліотекарі створили прес-клуб [Текст] // Свобода. — 2017. — 10 листоп. — С. 4 : 

фот. — (Неопалима купина). 
«Моя громада — мій добробут» — таким гаслом розпочався тренінг бібліотечних 
працівників області в обласній бібліотеці для молоді в рамках проекту «Пульс». 
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68. Про відзначення державними нагородами України з нагоди 26-ї річниці 
підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності 
України 1 грудня 1991 року [Текст] : Указ Президента України від 1 груд. 2017 р.  

№ 398/2017 : витяг // Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — С. 38. — (Офіційні 
документи). 
Серед відзначених державними нагородами — директор Тернопільської обласної бібліотеки 
для молоді Леся Степанівна Гук, якій присвоєно почесне звання «Заслужений працівник 
культури України».  

 

69. Семеняк, В. Наталя Осьмак виконала заповіт батька-президента [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 22 груд. — С. 3 : фот. — (Актуально). 
Урочиста академія пом’яті Кирила Осьмака відбулась у Тернопільській обласній бібліотеці 
для молоді.    
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

 

70. Костишин, Л. Крізь терни — до зір щастя [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 29 листоп. — С. 8 : фот. кольор. — (Україна єдина). 
Начальник управління культури облдержадміністрації Г. П. Шергей та директор обласної 
бібліотеки для дітей Н. С. Новіцька посприяли в працевлаштуванні переселенки з 
Донеччини Ю. Ватраль. 
 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 

71. Заморська, Л. Діти зробили іграшки з сіна, соломи, ниток, глини [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2017. — 29 листоп. — С. 18 : фот. — (Творчість). 
У Тернопільській бібліотеці для дітей № 5 презентували виставку-конкурс народних 
іграшок, створених юними мешканцями Тернопільської області. 

 

72. Заморська, Л. «У чотирьох рядках можна показати ціле життя» [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2017. — 25 жовт. — С. 18 : фот. — (Творчість). 
У бібліотеці для дорослих № 4 відбулася презентація нової книжки Олега Германа «Співоча 
скеля».  
 

73. Семеняк, В. Колиска українського есперантського руху — Тернопіль [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 3 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася зустріч з Віктором Паюком. 

74. Чубата, Д. «Ой хустино, хустиночко мережена» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 20 жовт. — С. 8. — (Книгозбірня поруч). 
У переддень свята Покрови Пресвятої Богородиці працівники міської бібліотеки № 4 
організували перегляд виставки вовняних хусток майстрині міського творчого об’єднання 
«Берегиня» Тетяни Охрицької. 

Бібліотечний фестиваль «Бібліофест» 

75. Сагаль, О. Книжкова... дефіляда, або Як Тернопіль «Бібліофестив» [Текст] / 

О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 4—10 жовт. — С. 7 : фот. — 

(People).  
У місті Тернополі відбувся бібліотечний фестиваль «Бібліофест». 
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76. Справжнє свято бібліотек та читачів три дні відзначали тернополяни [Текст] // 

Свобода. — 2017. — 4 жовт. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  
У м. Тернополі відбувся VII Бібліофест «Бібліотечний тренд файного міста». 

 

77. Шот, М. Спробуйте хрустку свіжу запашну книжку до кави [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2017. — 18 жовт. — С. 24 : фот. — (Вісті звідусіль). 
У Тернополі всьоме відбувся єдиний у країні фестиваль «Бібліофест». 

Публічні бібліотеки області  

78. Бандурка, І. «Написані книги — багатство єдине…» [Текст] / І. Бандурка // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 15 груд. — С. 6 : фот. — (Репрезентація). 
У Гусятинській бібліотеці для дорослих відбулася репрезентація творчості письменника о. 
Василя Погорецького. 

 

79. Волинська, О. «Лан» засіватимуть далі… [Текст] О. Волинська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 3 листоп. — С. 8. — (Презентації). 
У Лановецькій центральній районній бібліотеці відбулася презентація літературно-
мистецького інформаційного альманаху «Лан», що був задуманий і приурочений до 200-
річчя від дня народження Т. Шевченка. 

 

80. Мадзій, І. Духовні обрії Галини Грицьків [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 29 груд. — С. 6. — (На книжкову полицю). 
Книжковий фонд Чортківської центральної бібліотеки поповнився книжкою духовних 
поезій педагога, активної громадської діячки Галини Грицьків. 

 

81. Тракало, О. У гості до буковинських бібліотекарів [Текст] О. Волинська // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 17 листоп. — С. 5 : фот. — (Що у вас?). 
З робочим візитом у м. Чернівцях побували бібліотекарів Заліщицької ЦБС і членів 
громадської ради бібліотек району. 

 

82. Юрса, Г. Зустріч із людьми, закоханими в слово [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 1 груд. — С. 2 : фот. — (Бібліотечні посиденьки). 
У центральній бібліотеці Великогаївської об’єднаної територіальної громади залишили свої 
книжки  з автографами тернопільські письменники та поети Олександра Кара, Галина 
Шулим, Василина Вовчанська, Надія Тарасюк, Тамара Гнатович, Ганна Назарків, Ольга 
Атаманчук, Ніна Фіалко, Тетяна Дігай, Валентина Семеняк, Арсен Вікарук, Василь Глемба, 
Богдан Кушнірик, Володимир Бойко, Орест Чоловічок, Віктор і Богдан Насипані, Зеновій 
Кіпибіда. 

 

Інші бібліотеки області 

 

83. Гаврильцьо, І. Зустріч із редактором [Текст] / І. Гаврильцьо // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 24 листоп. — С. 6. — (До Дня писемності). 
У бібліотеці ім. Л. Каніщенка Тернопільського  національного економічного університету 
відбулася зустріч першокурсників з письменником, краєзнавцем Богданом Мельничуком. 
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Бібліотеки та професійна освіта за рубежем 

  

84. Прокопенко, Л. Національна бібліографія Швеції як джерело вивчення 

документного потоку шведських видань [Текст] / Л. Прокопенко // Вісник 

Книжкової палати. — 2017. — № 10. — С. 45—52. — (За рубежем). — Бібліогр. у 

кінці ст.  
На основі даних національної бібліографії Швеції проаналізовано документний потік 
шведських друкованих видань останніх років: розглянуто видову, тематичну, мовну, 
жанрову структуру. Наведено статистичні дані щодо випуску друкованих видань. 
Охарактеризовано сучасний стан національної бібліографії Швеції. 
 

85. Солоіденко, Г. Бібліотеки країн близького зарубіжжя [Текст]: (огляд за 

матеріалами збірника «Библиотеки национальных академий наук: проблемы 

функционирования, тенденции развития») / Г. Солоіденко // Бібліотечна планета. 

— 2017. — № 4. — С. 18—22. — (Зарубіжний досвід).  
З початку 90-х років ХХ ст. у бібліотеках пострадянських країн відбулися кардинальні зміни, 
пов’язані з реформуванням бібліотечної мережі, упровадженням інформаційних технологій 
організації та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів. На прикладі національних 
бібліотек Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Вірменії, Грузії, Таджикистану 
проаналізовано діяльність щодо корпоративної каталогізації та формування зведених 
каталогів, створення електронних бібліотек, баз даних, упровадження автоматизованої 
системи управління й охорони інформаційних даних бібліотек. 

 

Книгознавство. Видавнича спpава. Проблеми читання 

 

86. Клюшніченко, О. Розвиток науки в Україні [Текст]: за матеріалами бази даних 

державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2016 р. / О. Клюшніченко // 

Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 10. — С. 3—14. — Бібліогр. у кінці ст. — 

(Книгознавство. Видавнича справа). 
У статті на основі аналізу бази даних авторефератів дисертацій за 2016 р. за галузями знань, 
виявлено основні тенденції та особливості розвитку наукових досліджень в Україні. 

Видатні діячі та визначні події 

86. Її щасливе місце – бібліотека [Текст] / [дирекція і колектив Національної бібліотеки 

України імені Ярослава Мудрого] // Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — 

С. 33. — (Ювілеї та ювіляри).  
В інформаційному повідомленні йдеться про Ніну Андріївну Онопрієнко, яка 26 років 
пропрацювала в Державній республіканській бібліотеці УРСР імені КПРС (нині – 
Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого), за вагомий внесок у розвиток 
бібліотечно-бібліографічної справи нагороджена званням «Заслужений працівник культури 
УРСР». 
 

87. Лучка, Л. Кубишкіна Світлана Василівна — мудрий керівник, досвідчений 

фахівець, надзвичайна особистість [Текст] / Л. Лучка // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2017. — № 4. — C. 55—56. — (Вітаємо ювіляра).  
З нагоди ювілею директора Наукової бібліотеки Дніпропетровського національного 
університету ім. Олеся Гончара Світлани Василівни Кубишкіної. 
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88. Невтомна трудівниця [Текст]: [з нагоди ювілею науковця, багаторічного завідувача 

відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ ім. В. І. Вернадського Євгенії 
Петрівни Демченко] / Колектив НБУВ ім. В. І. Вернадського // Бібліотечний 

вісник. — 2017. — № 6. — С. 62. — (Вітаємо).  

 

89. Світлій пам’яті Лідії Іванівні Демещенко [Текст] : некролог / колектив бібліотеки // 

Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — С. 33. — (Ювілеї та ювіляри).  
В інформаційному повідомленні йдеться про колишнього директора Обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського (м. Кропивницький), заслуженого працівника 
культури України Лідії Іванівні Демещенко. 
 

90. Федорова, М. Роль і місце бібліотек у громадській діяльності Володимира 

Галактіоновича Короленка [Текст]: до 95-річчя з дня заснування Житомирського 

національного агроекологічного університету / М. Федорова, Н. Влезько // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2017. — № 4. — C. 47—49. — 

(Постать в історії). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті йдеться про бібліотечну діяльність письменника В. Г. Короленка, зокрема, 
висвітлено його роботу на посаді голови Комітету Полтавської громадської бібліотеки 
(сучасна Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. П. Котляревського). 
 

91. Чегринець, М. Багатогранний талант бібліотекаря-керівника: до 80-річного ювілею 

Жанни Петрівни Корнєвої [Текст] / Чегринець М. // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2017. — № 4. — C. 57—60. — (Вітаємо ювіляра).  
Представлено життєвий і професійний шлях завідуючої відділом систематизації та 
організації систематичних каталогів Харківської державної наукової бібліотеки 
ім. В. Г. Короленка у 80–90 роки XX ст., ветерана праці Жанни Петрівни Корнєвої. 
 

92. Шалыганова А. Время. Личность. История: к 150-летию со дня рождения 

Председателя Правления Харьковской общественной библиотеки А. Н. Анцы-

ферова [Текст] / Шалыганова А. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. 

— 2017. — № 4. — C. 50—54. — (Постать в історії). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті викладено результат дослідження «Історія Харківської державної наукової 
бібліотеки імені В. Г. Короленка» про діяльність Правління Харківської громадської 
бібліотеки та його Голови О. М. Анциферова (1910 – 1918). 

 

Рецензії. Огляди 

 

93. Зозуля, С. Особливості зі змістового наповнення курсу «Бібліографознавство» для 

студентів-бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи [Текст] / 

С. Зозуля // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 10. — С. 16—18. — Бібліогр. у 

кінці ст. — (Рецензії). — Рец. на кн.: Швецова-Водка, Г. М. Загальне 
бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. / Г. М. Швецова-

Водка. — Київ, 2017. — 220 с. 
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Політика. Культура. Мистецтво 

 

94. Нобелівську премію з літератури отримав Кадзуо Ісігуро [Текст] / підгот. 

В. Здановська // Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — С. 36. — (Події. Факти). 
Наведено короткі біографічні відомості про Нобелівського лауреата і його творчі здобутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  С. І. Воробель 

 


