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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України
1.

Цій державі бібліотеки не потрібні? [Текст] // Українська літературна газета. —
2018. — 28 черв. — 27 лип. — С. 9.
Щодо питання про «виселення» центральної районної бібліотеки ім. Є. Плужника в Києві з
приміщення на вулиці Прорізна.

2.

Гулик, Н. Принципи меритократії в бібліотеці [Текст] / Н. Гулик // Бібліотечний
форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 3. — С. 7—8. —
(Бібліотекознавство). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті розглянуто основні принципи малопоширеної форми управління — меритократії, в
основу якої покладено принцип індивідуальної заслуги, коли основним критерієм лідерства
є лише професіоналізм.

3.

Кияниця, Є. Розроблення плану поінформованості регіональних громад про новації
бібліотеки [Текст] / Є. Кияниця // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 9. —
С. 35—39. — (Інформаційні ресурси).
Обґрунтовано потребу здійснення РR-діяльності, спрямованої на забезпечення
поінформованості регіональної громади про новації у роботі бібліотечної установи, нові
продукти та послуги, що відповідають запитам місцевих користувачів, соціокультурні заходи,
спрямовані на заохочення населення до читання.

4.

Розколупа, Н. Установчі документи та локальні акти публічних бібліотек [Текст] /
Розколупа, Н. // Бібліотечна планета. — 2018. — № 3. — С. 17—19. — (Бібліотека в
правовому полі).
У консультації надано компетентні відповіді на запитання бібліотекарів щодо процедури
затвердження та основних вимог до змісту установчих документів публічної бібліотеки, а
також поняття й ознак юридичної особи.

Українська бібліотечна асоціація. ІФЛА
5.

Адвокація у стилі ЕТНО [Текст] / підгот. Т. Богуш // Бібліотечна планета. — 2018. —
№ 3. — С. 35—37 : фот. — (Події. Факти).
Автор ділиться враженнями про VI Всеукраїнську літню школу адвокації для бібліотекарів
«Адвокація у стилі Етно», яка цього року проходила в Полтавській області. Програма школи
складалась з різноманітних заходів, зокрема: зустрічей з представниками місцевої влади,
лідерами та мешканцями успішних ОТГ, уроку «Адвокація від А до Я», етносемінарів та
адвокаційних вечорниць.

6.

Василенко-Слободенюк, Ю. Бібліотекарі Рівненщини вивчали досвід колег у
Любліні [Текст] / Ю. Василенко-Слободенюк // Голос України. — 2018. — 14 серп. —
С. 5 : фот. — (Світ без кордонів).
Поїздку рівненських бібліотекарів з обміну досвідом з польськими колегами організувала
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека під егідою ГО «Рівненське обласне
відділення УБА».
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Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми
7.

Дубова, С. Проблеми підготовки інформаційних фахівців для потреб українського
аналітичного співтовариства [Текст] / С. Дубова // Вісник Книжкової палати. —
2018. — № 8. — С. 7—11. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті обґрунтовано потреби розвитку мережі аналітичних центрів та фахової підготовки
інформаційних аналітиків. Зазначено, що професійна соціалізація виконує важливу
гносеологічну функцію у розвитку майбутніх спеціалістів. Запропоновано комплекс заходів,
реалізація яких сприятиме ефективнішій професійній соціалізації студентів.

8.

Пашкова, В. Бібліотеки і неформальна безперервна освіта (у контексті забезпечення
сталого й збалансованого розвитку суспільства) [Текст] / В. Пашкова // Бібліотечна
планета. — 2018. — № 3. — С. 15—46. — (Бібліотечна справа).
Автор акцентує увагу читачів на важливості публічних, шкільних, університетських, наукових
та спеціальних книгозбірень у формуванні культури навчання протягом життя. На прикладі
бібліотек
Вінницької,
Дніпропетровської,
Донецької,
Житомирської,
Одеської,
Тернопільської, Харківської областей та м. Києва, а також бібліотек провідних університетів
країни автор аналізує результати роботи бібліотек щодо формування інформаційнокомунікаційної компетентності та фінансової грамотності громадян, протидії дезінформації,
навчання критичного використання інформації та новин, працевлаштування та ефективного
пошуку роботи, академічної доброчесності тощо.

9.

План дій щодо реалізації програми адвокаційної діяльності УБА на 2017—2021 роки
«Дієва бібліотека — успішна громада» [Текст]: затвердж. Президією УБА, протокол
№ 8 від 6.12.2017 р. / розроб. І. Шевченко, Л. Лугова, С. Барабаш [та ін.] //
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 3. — С. 45—46. —
(Українська бібліотечна асоціація).

10.

Стрішенець, Н. EURIG2018: щорічна конференція Європейської групи RDA [Текст]
/ Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 5. — С. 35—36.
Українські науковці взяли участь у щорічній науковій конференції Європейської групи з
розробки й впровадження Міжнародного стандарту каталогізації (RDA), що відбулася 24-25
травня у м. Копенгаген, Данія.

11.

Хемчан, І. Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку
освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві» [Текст] / І. Хемчан //
Бібліотечний вісник. — 2018. — № 4. — С. 51—52. — Режим доступу:
http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_4_9, вільний.
25–26 травня 2018 р. Науково-педагогічною бібліотекою міста Миколаїв спільно з
Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського та
Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено
Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Тенденції розвитку освітянських бібліотек в
інформаційному суспільстві».

Бібліотекознавство. Бібліографічна діяльність
12.

Половинчак, Ю. Сучасна бібліотека як суб’єкт національного гуманітарного
простору [Текст] / Ю. Половинчак // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 9. —
С. 13—15. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті висвітлено роль бібліотек у створенні національного гуманітарного простору як
середовища, де виробляється та функціонує система ідей, цінностей, ідеалів, стереотипів,
образів, що діють на суспільну свідомість.
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13.

Порало, І. Погляд на нові фахові орієнтири крізь призму сьогодення та перспектив
[Текст] / І. Порало // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. —
№ 3. — С. 2—6. — (Бібліотекознавство). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті подано компаративний аналіз між відповідністю бібліотек новим вимогам пост
інформаційного суспільства, проблеми та перспективи пошуку вирішення проблемних сторін
практики бібліотечної діяльності.

14.

Соколов, В. Теорія бібліопсихології М. О. Рубакіна та її інтерпретації / В. Соколов //
Бібліотечний вісник. — 2018. — № 4. — С. 28—41. — Режим доступу:
http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_4_7, вільний.
У статті охарактеризовано сутність, об’єкт, предмет, основні положення та методологічні
принципи теорії бібліопсихології М. Рубакіна; проаналізовано її місце і роль у формуванні
вітчизняного читачезнавства.

15.

Шендрик, О. Науково-теоретичні підходи щодо міжнародної співпраці публічних
бібліотек України: бібліотекознавчий аспект [Текст] / О. Шендрик // Вісник
Книжкової палати. — 2018. — № 8. — С. 19—22. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр.
у кінці ст.
У статті здійснено огляд наукових праць щодо міжнародної співпраці публічних бібліотек.
Виявлено важливі теоретичні та практичні підходи до міжнародної співпраці публічних
бібліотек.
***

16.

Архведова, М. Особливості створення індексів УДК для документів мистецької,
музейної та біографічної тематики [Текст] / М. Архведова, Ю. Набхан // Вісник
Книжкової палати. — 2018. — № 9. — С. 28—29. — (Школа систематизатора).

17.

Зоріна, Н. Відображення сучасної термінології в авторитетному файлі «Предметні
заголовки» [Текст] / Н. Зоріна // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 9 — С. 19—
24 : іл. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.
Розглянуто питання створення й застосування авторитетного файлу «Предметні заголовки»
з питань освіти, педагогіки та психології в електронному каталозі ДНПБ України ім. В. О.
Сухомлинського.

18.

Лозан, Л. Впровадження УДК в бібліотеках [Текст] / Л. Лозан, С. Лозан //
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 3. — С. 17—19. —
(Впровадження УДК в бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті розглянуто досвід рекласифікації літератури іноземними мовами за системою УДК та
організація її розміщення у відділі обслуговування бібліотеки Вінницького національного
медичного університету ім. М. І. Пирогова.

19.

Муравйова, В. Методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек з
упровадження Універсальної десяткової класифікації [Текст]: (до 100-річчя
Книжкової палати України) / Муравйова, В. // Бібліотечна планета. — 2018. —
№ 3. — С. 19—22. — (Сторінка фахівця).
У статті розглянуто методичне забезпечення україномовної Універсальної десяткової
класифікації, розроблене фахівцями Книжкової палати України імені Івана Федорова для
впровадження у роботу публічними бібліотеками..

20.

Побудова індексів із загальними та спеціальними визначниками у класі «8 Мова.
Мовознавство. Лінгвістика. Література» [Текст] / підгот. В. Муравйова, А. Діденко //
Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 7. — С. 31—33 ; № 8. — С. 23. — (Школа
систематизатора).
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Дослідницька діяльність. Бібліометрика
21.

Гиріна, Т. Кирифеї радіосправи української діаспори у глобальному
соціокультурному просторі [Текст] / Т. Гиріна // Вісник Книжкової палати. —
2018. — № 7. — С. 33—36. — (Журналістика та ЗМІ). — Бібліогр. у кінці ст.
Проаналізовано роль особистості у втіленні українських радіоініціатив діаспори в
історичному аспекті. За результатами вивчення закордонної періодики автор виводить до
наукового дискурсу імена радіопродуцентів українських програм на еміграції, досліджує їх
професійну діяльність, осмислює її роль у збереженні національної ідентичності українців за
кордоном.

22.

Денисевич, О. Асоціативне поле слова-стимулу «газета» в мовній картині світу
українців [Текст] / О. Денисевич // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 8. —
С. 29—31. — (Журналістика та ЗМІ). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті проаналізовано асоціативне поле слова-стимулу «газета», отримане в результаті
вільного асоціативного експерименту; встановлено семантичні сфери асоціативного поля;
проведено зіставний аналіз результатів вільного та цілеспрямованого асоціативних
експериментів.

23.

Козак, С. Преса української діаспори [Текст]: за публікаціями часопису «Українські
вісті» / С. Козак // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 9. — С. 39—43. —
(Історичні розвідки).
У статті на підставі аналізу публікацій часопису «Українські вісті» (1945—2000 рр.,
Німеччина, США) розглянуто тему преси української діаспори за період 1945—2000 рр.

24.

Музичко, О. Південноукраїнські історики в енциклопедичному дискурсі ХІХ—
ХХ ст. / О. Музичко // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 4. — С. 20—27. — Режим
доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_4_6, вільний.
У статті проаналізовано участь вчених-істориків, які мешкали і працювали у Південній
Україні у ХІХ — на початку ХХ ст., у тогочасних енциклопедичних проектах. Встановлено, що
головний внесок в енциклопедичну справу зробили одеські автори. Їх статті присвячені
широкому колу питань з історії та історіографії. Відзначається, що більшість
південноукраїнських істориків стали героями окремих статей у енциклопедичних виданнях
ХІХ—ХХ ст., що створює міцну історіографічну основу для досліджень їх біографій.

25.

Федотова, О. Музична література в бібліотеках УРСР як об’єкт цензурування
(1946—1952) [Текст] / О. Федотова // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 4. — С. 15—
20. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_4_5, вільний.
У статті аналізується діяльність інститутів цензури з ідеологічного контролю музичної
літератури в УРСР упродовж 1946–1952 рр. Виокремлено особливості обмеження музичних
творів під час перевірок бібліотечних фондів. На підставі аналізу архівних джерел розкрито
механізм заборони друкованих видань, процес передавання їх до закритих фондів та
практику складання проскрипцій.

26.

Чугуй, В. Дитячі бібліотеки України: тенденції розвитку кінця ХХ — початку ХХІ
століття [Текст] / В. Чугуй // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 7. — С. 28—
31. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.
Розглянуто тенденції розвитку дитячих бібліотек України кінця ХХ — початку ХХІ століття.
Проаналізовано теоретичні праці вітчизняних бібліотекознавців, що дають змогу дослідити
особливості розвитку дитячих бібліотек та відстежити трансформацію їх діяльності.
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Бібліотечні ресурси. Колекції
Інформаційні технології. Електронні бібліотечні ресурси
27.

Глоба, Т. «ДніпроКультура»: просвітницький проект та краєзнавча локація в
соціальних мережах / Т. Глоба // Бібліотечна планета. — 2018. — № 3. — С. 26—27.—
(З досвіду роботи).
Репрезентовано досвід реалізації просвітницького проекту, присвяченого культурі
Придніпров’я, завдяки якому унікальна й розгалужена інформація про край, знайдена та
поширювана бібліотечними працівниками, стала загальним надбанням.

28.

Дояр, Л. Спецфонд Книжкової палати України (1917—1921 рр.) [Текст] / Л. Дояр //
Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 7. — С. 49—52. — (З архіву книжкової
палати). — Бібліогр. у кінці ст.
Стаття продовжує тематику авторських досліджень, присвячену проблемі заборони
книгодруків у Радянській Україні.

29.

Дубова, Ю. Роль веб-сайту та соціальних мереж у формуванні оновленого іміджу
бібліотеки [Текст] / Ю. Дубова, А. Літашова // Бібліотечний форум: історія, теорія і
практика. — 2018. — № 3. — С. 9—14. — (Інтернет-технології в бібліотеках). —
Бібліогр. у кінці ст.
У статті проаналізовано роль веб-сайту та соціальних мереж у формуванні сучасного,
позитивного та привабливого іміджу бібліотеки на прикладі онлайн-сторінок і сервісів
Луганської ОУНБ ім. О. М. Горького.

30.

Капралюк, О. Організація інформаційного забезпечення агропромислового
комплексу України [Текст] / О. Капралюк // Вісник Книжкової палати. — 2018. —
№ 7. — С. 40—43. — (Інформаційна діяльність). — Бібліогр. у кінці ст.

31.

Коржик, Н. Проблеми формування контенту веб-сайтів державних обласних архівів
України [Текст] / Н. Коржик // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 8. — С. 31—
34. — (Архівознавство та архівна справа). — Бібліогр. у кінці ст.
Досліджено сучасний контент веб-сайтів державних обласних архівів як основних каналів
доступу до Національного архівного фонду.

32.

Костенко, Л. Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії /
Л. Костенко, Т. Симоненко, О. Жабін // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 4. — С. 3—
9. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_4_3, вільний.
Розглянуто особливості становлення цифрової гуманітаристики в світі. Висвітлено вплив
інформатизації на процеси бібліографування та реферування, формування репозиторіїв і
проведення наукометричних досліджень.

33.

Кулик, О. Ретроконверсія карткового каталогу в електронну форму [Текст]: до 100річчя Книжкової палати України / Кулик, О. // Бібліотечна планета. — 2018. —
№ 3. — С. 19—25. — (Інформаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті йдеться про оптимальну методику ретроконверсії, запроваджену в ОУНБ
ім. Д. І. Чижевського з урахуванням її фінансових, технічних і кадрових можливостей.

34.

Левченко, Н. Відкритий електронний архів — важливий чинник публікаційної
активності науковців [Текст] / Н. Левченко // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 5. —
С. 3—7 : іл. — Бібліогр. у кінці ст.
У статті обґрунтовується необхідність подальшого зміцнення ініціативи Відкритого доступу
для збереження і забезпечення доступності до наукових публікацій, результатів досліджень.
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35.

Липак, Г. Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні соціокомунікаційного
простору територіальних громад [Текст] / Г. Липак // Бібліотечний вісник. — 2018. —
№ 5. — С. 8—14. — Бібліогр. у кінці ст.
У статті висвітлюються проблеми формування соціокомунікаційного простоту окремих міст і
територіальних громад. На прикладі Зборівської громади окреслено потенціал інтегрованих
інформаційних ресурсів місцевих установ соціальної пам’яті щодо підвищення туристичної
привабливості та прискорення економічного розвитку територіальних громад.

36.

Лобузіна, К. Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в
електронному каталозі [Текст] / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина //
Бібліотечний вісник. — 2018. — № 4. — С. 10—14. — Режим доступу:
http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_4_4, вільний.
У статті розглядаються питання удосконалення лінгвістичних засобів наукової бібліотеки та
засоби адаптації власної класифікаційної системи бібліотеки до УДК.

37.

Островська, О. Перспективи розвитку інформаційних ресурсів військових бібліотек
України [Текст] / О. Островська // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 9. —
С. 30—34. — (Інформаційні ресурси).
Досліджено інформаційні ресурси вітчизняних військових бібліотек, охарактеризовано їхні
особливості, функції, потенціал, специфіку призначення тощо.

38.

Плахтій, А. Інформаційно-комунікаційне забезпечення бібліотеками електронного
урядування в Україні: термінологічний аналіз [Текст] / А. Плахтій // Вісник
Книжкової палати. — 2018. — № 8. — С. 15—19. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр.
у кінці ст.
У статті здійснено термінологічний аналіз предметної сфери інформаційно-комунікаційного
забезпечення бібліотеками електронного урядування в Україні.

39.

Попович,
О.
Чернігівська
обласна
універсальна
наукова
бібліотека
ім. В. Г. Короленка у веб-просторі [Текст] / О. Попович // Бібліотечний форум:
історія, теорія і практика. — 2018. — № 3. — С. 15—16. — (Інтернет-технології в
бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті висвітлено досвід Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка з організації доступу до
інформації віддалених користувачів шляхом просування власних бібліотечно-інформаційних
ресурсів, послуг і продуктів.

40.

Редька, К. Розвиток інфраструктури інфокомунікацій і становлення інформаційного
суспільства України [Текст] / К. Редька // Вісник Книжкової палати. — 2018. —
№ 7. — С. 36—39. — (Інформаційна діяльність). — Бібліогр. у кінці ст.
Розглянуто проблему впливу інфокомунікацій та становлення інформаційного суспільства.
Наведено характеристику сучасних інформаційних мереж в Україні, на основі якої
запропоновано юридично-правові механізми їх становлення та розвитку.

41.

Соколов, В. Створення та функціонування музеїв історії бібліотек: досягнення та
перспективи [Текст] / В. Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і
практика. — 2018. — № 3. — С. 31—44. — (Бібліотеки та музеї). — Бібліогр. у кінці
ст.
У статті охарактеризовано досвід, проблеми, перспективи створення, особливості
функціонування музеїв історії бібліотек; проаналізовано специфіку формування та розвиток
діяльності віртуальних музеїв історії бібліотек та їх значення у розвитку науково-дослідної,
експозиційно-виставкової та культурно-масової роботи книгозбірні.
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42.

Шашенко, С. Комунікаційні аспекти сучасних мультимедійних лонгрідів:
українська практика [Текст] / С. Шашенко // Вісник Книжкової палати. — 2018. —
№ 8. — С. 24—28. — (Журналістика та ЗМІ). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті охарактеризовано та уточнено визначення мультимедійного лонгріду в сучасному
медіапросторі, з’ясовано способи представлення й структуризації інформації.

43.

Шендрик, О. Участь публічних бібліотек України у проекті «Креативна Європа» як
чинник розвитку європейської співпраці [Текст] / О. Шендрик // Вісник Книжкової
палати. — 2018. — № 9. — С. 16—19. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.
Проаналізовано особливості європейської ініціативи «Креативна Європа» як одного з
найбільших проектів культурно-гуманітарного спрямування. Висвітлено перспективи участі
в ньому публічних бібліотек України.

Окремі бібліотеки
44.

Бондаревич-Черненко, Л. Запрошення до любові [Текст] / Л. Бондаревич-Черненко
// Культура і життя. — 2018. — 3 серп. — С. 12—13 : фот. кольор. — (Література).
У Прилуцькій міській центральній бібліотеці ім. Л. Забабшти відбулася презентація книги
Надії Маринохи-Стеценко «… на побачення з долею».

45.

Вербова, В. Галузеві бібліографічні покажчики з вищої освіти у фонді Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Текст] / В.
Вербова // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 9. — С. 24—28. — (Бібліотечна
справа). — Бібліогр. у кінці ст.
Охарактеризовано змістове наповнення бібліографічних покажчиків із проблем вищої освіти
з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

46.

Веремієнко, Т. Національний костюм — втілення культурних традицій народу
[Текст] / Т. Веремієнко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. —
№ 3. — С. 20—21. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).
У статті висвітлено досвід проектної діяльності бібліотеки та можливі напрямки оптимізації
співпраці бібліотек з національними товариствами.

47.

Капусті – 80! [Текст]: у центральній міській бібліотеці Покровська ім. Шевченка на
Донеччині відкрито ювілейну виставку карикатур відомлго художникакарикатуриста Миколи Капусти // Голос України. — 2018. — 4 серп. — С. 12 : фот. —
(Ювілей).

48.

Квітницький, С. він був добрим, наскільки може бути доброю людина [Текст] /
С. Квітницький // Культура і життя. — 2018. — 3 серп. — С. 13 : фот. кольор. —
(Література).
У Чернігівській ОУНБ ім. В. Короленка відбувся вечір пам’яті українського письменника,
журналіста, краєзнавця Віталія Леуса.

49.

Кирей, Р. Нові книжки — за обласний кошт [Текст]: до кінця року на Черкащині
планують надрукувати 35 нових видань за обласний кошт / Кирей, Р. // Урядовий
кур’єр. — 2018. — 4 серп. — С. 8. — (Вісті звідусіль).
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50.

Ковальчук, Г. Формування методичного простору в бібліотечному середовищі
України в пострадянський період [Текст] / Г. Ковальчук // Бібліотечний форум:
історія, теорія і практика. — 2018. — № 3. — С. 26—30. — (Методична діяльність
бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті розглянуто процеси формування методичної діяльності у бібліотечній справі України
з 1991 р. і дотепер, а саме: створення нової організаційної структури методичної служби,
трансформації методичних функцій, аналізуються нові тенденції, сучасні форми та методи
методичної діяльності.

51.

Константинова, К. Чим Плужник завинив? [Текст] / К. Константинова // Дзеркало
тижня. — 2018. — 18 серп. — С. 14 : фот. кольор. — (Людина).
Перипетії боротьби Центральної районної бібліотеки ім. Є. Плужника ЦБС Шевченківського
району м. Києва за читальний зал, який планують використати «на інші потреби».

52.

Колодій, І. У пам'ять про діда і задля майбутнього [Текст] : [інтерв’ю] / І. Колодій //
Сільські вісті. — 2018. — 27 лип. — С. 5 : фот. — (Слід на Землі).
Унікальний літературно-краєзнавчий музей і бібліотеку раритетних видань XVI—ІХ століть
організував у с. Скнилів Золочівського району Львівської області львівський бібліофіл,
власник крамниці «Рідкісна книга» Анатолій Недільський.

53.

Кремньова, О. Діти та книги — без кордонів! [Текст] / Кремньова, О. // Бібліотечна
планета. — 2018. — № 3. — С. 33—34 : фот. — (Події. Факти).
Автор розповідає про взаємодію українських і литовських бібліотек у рамках тісної співпраці
Української бібліотечної асоціації та Асоціації публічних бібліотек Литви. Зокрема, детально
представлено перебіг фестивалю «ETNOBOOK—2018», учасників якого гостинно приймали
бібліотеки Львівщини та Івано-Франківщини.

54.

Кущ, П. Вшанували ювіляра – майстра веселої графіки! [Текст]: у центральній
міській бібліотеці Покровська ім. Шевченка на Донеччині відкрито ювілейну
виставку карикатур відомого художника-карикатуриста / П. Кущ // Урядовий
кур’єр. — 2018. — 7 серп. — С. 8 : фот. — (Вісті звідусіль).

55.

Кущ, П. У бібліотеку надійшла книжка про загиблу школярку [Текст]] / П. Кущ //
Урядовий кур’єр. — 2018. — 14 серп. — С. 8. — (Вісті звідусіль).
У бібліотеки прифронтового міста Торецька на Донеччині надійшли примірники книжки
Тараса Петерсона про місцеву школярку Даринку Каземірову, що трагічно загинула під час
обстрілу «До побачення, Даринко!».

56.

Людкевич, М. Цвіт ранньої весни [Текст]: літстудії «Джерельце» — 30 років /
М. Людкевич // Слово Просвіти. — 2018. — 12—18 лип. — С. 16 : фот. — (Дитяча
сторінка).
У видавництві «Сполом» побачив світ збірник творчості молодих літераторів «Цвіт ранньої
весни», куди увійшли твори поетів і прозаїків, які відвідували літературну студію
«Джерельце», організованій у Львівській обласній бібліотеці для дітей.

57.

Мельник, М. Мистецькі заходи бібліотеки Вінницького національного медичного
університету ім. М. І. Пирогова, що об’єднують студентську молодь [Текст] /
М. Мельник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 3. —
С. 22—23. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).
У статті висвітлено досвід організації виховної та культурно-просвітницької діяльності
бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, яка сприяє
міжкультурному спілкуванню молодіжного середовища університету.
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58.

Не Брайлем єдиним [Текст]: у столиці відкриють сучасну бібліотеку для Слабозорих
// Газета по-українськи. — 2018. — 25 верес. — Режим доступу.:
https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_ne-brajlem-yedinim-u-stolici-vidkriyut-suchasnubiblioteku-dlya-slabozorih/860621, вільний.
У Київській Центральній бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка відкрито нову локацію з місцями для
роботи в інтернеті та читання літератури людьми з порушеннями зору.

59.

Познайомимось? Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки м. Львова
[Текст] / Л. Цяпало [та ін.] // Бібліотечна планета. — 2018. — № 3. — С. 30—33. —
(Бібліотеки України).
Статтю присвячено 70-річчю Центральної міської бібліотеки імені Лесі Українки, яка
реалізовує безліч цікавих проектів і добре відома львів’янам і гостям міста як креативний
бібліотечно-інформаційний і соціокультурний заклад.

60.

Приймак, С. Літній читальний зал: 5 років змін на користь громаді [Текст] /
С. Приймак // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 3. —
С. 24—25. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).
У статті висвітлено досвід ОУНБ ім. Д. І. Чижевського м. Кропивницький із запровадження
літнього читального залу просто неба.

61.

Притиковська, Л. Родзинки бібліотечної справи [Текст] / Л. Притиковська // Голос
України. — 2018. — 10 серп. — С. 9. — (Обмін досвідом).
З ініціативи Чернігівського обласного відділення ВГО «УБА» та Чернігівської обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка в Замглайській селищній бібліотеці –
переможниці конкурсу «Краща бібліотека року» відбулося засідання виїзного круглого столу
«Я пропоную свій досвід».

62.

Чепурний, В. Бібліотека сушить книжки та газети [Текст] / В. Чепурний // Голос
України. — 2018. — 6 лип. — С. 15 : фот. — (Суспільство).
З наслідками негоди борються працівники Чернігівської обласної наукової бібліотеки
ім. В. Короленка.

До 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

63.

Головащук, А. Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського:
дивлячись у майбутнє, шануємо минуле [Текст] / А. Головащук // Бібліотечний
вісник. — 2018. — № 5. — С. 22—27. — Бібліогр. у кінці ст.
У статті розкрито особливості системи каталогів Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського та функціонування традиційних та електронних інформаційно-пошукових
систем.

64.

Ковальчук, Г. Книгознавчі наукові школи Національної бібліотеки України імені В.
І. Вернадського: спроба ретроспективного аналізу / Г. Ковальчук // Бібліотечний
вісник. — 2018. — № 4. — С. 42—50. — Режим доступу:
http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_4_8, вільний.
У статті аналізується зміст понять «наукова школа», «книгознавча наукова школа».
Охарактеризовано творчі здобутки лідерів книгознавчих шкіл Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського, здійснено історіографічний огляд відповідних наукових
шкіл бібліотеки за майже 100-річний період її історії.
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65.

Пестрецова, Л. Особливості комплектування фонду Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського у 1991—2000 рр. [Текст] / Л. Пестрецова, І. Шульга,
Т. Клочок // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 5. — С. 15—21 : таб. — Бібліогр. у
кінці ст.
У статті розкриваються особливості комплектування фонду НБУВ у період 1991—2000 рр. ,
зумовлені соціально-політичними перетвореннями у країні, змінами статусу Бібліотеки і
поглибленням її функцій, відсутністю стабільного фінансування та пошуком альтернативних
джерел фінансування.

66.

Чорна, С. «І немає більшої радості, аніж жити за покликанням» [Текст] / С. Чорна //
Голос України. — 2018. — 27 верес. — Електрон. версія публ.:
http://www.golos.com.ua/article/308011, вільний.
З нагоди 100-річчя від дня заснування Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського,
яка входить до числа десяти найбільших бібліотек світу.

67.

Шумілова, А. Фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського —
невичерпне джерело унікальної інформації з історії України [Текст] : рец. на кн.:
Український друкований плакат 1950—1992 років з фондів Національної бібліотеки
України ім. В. І. Вернадського : каталог : у 3 вип. Київ. Вип. 1 : 1950—1964. 2014.
Вип. 2 : 1965—1985. 2016. / А. Шумілова // Вісник Книжкової палати. — 2018. —
№ 9 — С. 10—12 : іл. — (Рецензії).

Бібліотеки Тернопільщини

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
68.

«В душі беріг обидві батьківщини» [Текст] // Свобода. — 2018. — 20 лип. — С. 4. —
(Виставка).
У відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної
наукової бібліотеки діє виставка, приурочена до 130-річчя від дня народження Шмуеля
Йосефа Агнона.

69.

Вайнер, Ю. Фестиваль швейцарського кіно [Текст] / Ю. Вайнер // Свобода. —
2018. — 10 серп. — С. 4 : фот.
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці розпочався фестиваль
швейцарського кіно.

70.

Герман, Л. Книжки шрифтом Брайля [Текст] / Л. Герман // Свобода. —
2018. — 3 серп. — С. 4 : фот. — (Виставка).
У відділі міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки діє
виставка «Книжки шрифтом Брайля».

71.

Декада відкритих дверей у бібліотеці [Текст] : 30 вересня — Всеукраїнський день
бібліотек // Свобода. — 2018. — 14 верес. — С. 3.
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться традиційна декада
відкритих дверей, приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек.
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72.

Єрошенкова, С. Роль бібліотек у національно-патріотичному вихованні [Текст] / С.
Єрошенкова // Вільне життя плюс. — 2018. — 27 лип. — С. 3 : фот. — (Що у вас?).
У Тернопільській ОУНБ відбувся семінар для завідувачів відділів обслуговування бібліотек
ЦБС і бібліотек об’єднаних територіальних громад області й творча зустріч із Володимиром
Тимчуком, письменником, викладачем Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана
Петра Сагайдачного (м. Львів).

73.

Оленич, Л. Тернополяни в Галицькій академії наук [Текст] / Л. Оленич // Вільне
життя плюс. — 2018. — 21 верес. — С. 6 : фот. — (Щойно з друку).
Побачив світ бібліографічний покажчик «Наукове товариство імені
Тернопільщина (1873—1940) : Історично-філософська секція: дійсні члени».

74.

Шевченка

і

Осуховська, С. «Які минають люди неповторні!» [Текст] : Презентація книжкової
колекції мистецького подружжя Віри та Дмитра Стецьків / С. Осуховська //
Свобода. — 2018. — 28 верес. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).
У відділі літератури з мистецтва Тернопільської ОУНБ відбулася презентація книжкової
колекції мистецького подружжя Віри та Дмитра Стецьків.

75.

Репрезентації, майстер-класи, віртуальні мандрівки [Текст] / В. Перун // Вільне
життя плюс. — 2018. — 14 верес. — С. 8. — (Книгозбірня запрошує).
У Тернопільській ОУНБ відбудеться традиційна декада відкритих дверей, приурочена до
Всеукраїнського дня бібліотек.

76.

Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / О. Содомора //
Вільне життя плюс. — 2018. — 7 верес. — С. 1. — (Зверніть увагу).
Консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги діє в Тернопільській ОУНБ.

77.

Томчишин, Ю. Іноземна мова. It’s free [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 2018. —
20—27 верес. — С. 19.
У Тернопільській ОУНБ пропонують безплатно вивчати англійську та німецьку мови.

78.

Шергей, Ю. Духмяні медоноси [Текст] / Ю. Шергей // Вільне життя плюс. — 2018. —
17 серп. — С. 8. — (Виставка).
У відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ діє виставка «Щоб мед був
духмяним».

Добудова приміщення Тернопільської ОУНБ

79.

Вітенько, Т. У довгобуді відтепер можна шукати натхнення [Текст] / Т. Вітенько //
Свобода. — 2018. — 28 верес. — С. 4 : фот.
У недобудованому приміщенні Тернопільської ОУНБ почала працювати мистецька локація
«Порт 89».

80.

Салко, М. Нове життя довгобуду [Текст] / М. Салко // Вільне життя плюс. — 2018. —
21 верес. — С. 5. — (Ініціатива).
За підтримки міського голови Тернополя Сергія Надала та голови обласної державної
адміністрації Степана Барни довгобуд Тернопільської ОУНБ отримає нове життя.

81.

Салко, М. «Порт 89» відкрили. Причалюймо! [Текст] / М. Салко // Вільне життя
плюс. — 2018. — 28 верес. — С. 1. — (Ініціатива).
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Тернопільська обласна бібліотека для молоді
82.

Миколайчук, Н. З’явилася мультимедійна лабораторія [Текст] / Н. Миколайчук //
Голос України. — 2018. — 29 верес. — С. 7 : фот.
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося відкриття мультимедійної
лабораторії «Медіа Старт» і тест-драйв нового технічного обладнання.

83.

Савчук, Ю. У бібліотеці безкоштовно навчають англійської. Інші мови — за
невелику оплату [Текст] / Ю. Савчук // RIA плюс. — 2018. — 17 верес. — С. 8 : фот.
Про курси іноземних мов, які діятимуть у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.

Тернопільська обласна бібліотека для дітей
84.

Іграшка-антистрес — на допомогу дітям [Текст] // Свобода. — 2018. — 3 серп. — С. 4
: фот.
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей у рамках програми літніх читань «Граємось,
відпочиваємо і з насолодою читаємо» відбувся майстер-клас із виготовлення іграшкиантистресу.

85.

Пилипчук, У. Подарунок рідному місту [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя
плюс. — 2018. — 7 верес. — С. 5. — (Майстер-клас).
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся майстер-клас з виготовлення
квіткової композиції «Квітучий мій Тернополе!».

86.

Правоохоронці краю навчали школярів протидіяти булінгу [Текст] // Досьє 102. —
2018. — 27 верес. — С. 2 : фот.
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся урок «Булінг в школі: що це таке і як
з ним боротися» за участі співробітників відділу ювенальної превенції ГУНП України в
Тернопільській області.

Тернопільська міська централізована бібліотечна система
87.

Заморська, Л. Написав казку про слонів [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. —
2018. — 10 верес. — С. 18 : фот. — (Презентація).
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація-гра книжки Святослава
Чернія «Пригоди Хоботовичів: Як слони до України мандрували».

88.

Чубата, Д. Коли в серці живе Україна [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. —
2018. — 28 верес. — С. 5 : фот. — (Долі людські).
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся урочистий вечір, присвячений 86-й
річниці від часу створення УПА.

89.

Чубата, Д. Невтомний рухівець і патріот [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. —
2018. — 21 верес. — С. 5 : фот. — (Обрії «Просвіти»).
У Тернопільській міській бібліотеці № 2 для дорослих відбувся урочистий літературномузичний акорд «Провісник духовної свободи».
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Інші бібліотеки
90.

Бідзіля, Т. Збірку «Цвіте калина» Лесі Вільгуцької презентували в районній
бібліотеці [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода. — 2018. — 10 серп. — С. 4 : фот. — (Нові
видання).
У читальному залі Бережанської центральної районної бібліотеки відбулася презентація
збірки пісень та віршів Лесі Вільгуцької «Цвіте калина».

91.

Заставецька, Г. Арт-бук просвітянки [Текст] / Г. Заставецька // Вільне життя
плюс. — 2018. — 3 серп. — С. 1. — (Коротко).
У Тернопільській центральній міській бібліотеці відбулася товариська зустріч бібліотекарівпросвітян.

92.

Мадзій, І. Лисівці відзначили 600-річчя [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. —
2018. — 27 лип. — С. 8 : фот. — (Урочистості у книгозбірні).
У бібліотеці с. Лисівці Заліщицького району діє книжкова виставка «Відроджуємо,
пам’ятаємо і збережемо у пам’яті поколінь», приурочена до 600-річчя від часу першої згадки
про село.

93.

Мадзій, І. Терни і зірки Стефанії Шабатури [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя
плюс. — 2018. — 31 серп. — С. 3. — (Особистості).
У Заліщицькій центральній районній бібліотеці представники клубу української грекокатолицької інтелігенції Львова презентували книжки «Стефанія Шабатура: нескорений дух
творчості» і «Стефанія Шабатура: вибрана палітра кольорів мозаїки життя і творчості».

94.

Мигало, О. Тепле свято у маленькому селі [Текст] / О. Мигало // Вільне життя
плюс. — 2018. — 7 верес. — С. 5. — (Чим душа багата).
На свято до Дня Незалежності України запросили односельчан працівники Котузівської
сільської бібліотеки на Теребовлянщині.

95.

Миколайчук, Н. Декомунізація у бібліотечній сфері [Текст] / Н. Миколайчук // Голос
України. — 2018. — 15 серп. — С. 6.
Про бібліотеки Байковецької об’єднаної територіальної громади.

96.

Пізнавати багатий і безмежний світ книг [Текст] : У Міжнародний день дружби В
Гусятинському «Центрі культури і дозвілля» відбулося урочисте відкриття відділу
бібліотечної роботи // Свобода. — 2018. — 3 серп. — С. 1 : фот.

97.

Хміляр, Л. Про рідний університет — з натхненням [Текст] / Л. Хміляр // Медична
академія. — 2018. — 26 трав. — С. 12 : фот.
У читальній залі бібліотеки ТДМУ ім. І. Горбачевського відбулася презентація поетичної
збірки студентів–членів науково-краєзнавчої студії «Тернополяни», і викладачів вишу.

Бібліотеки та професійна освіта за рубежем
98.

Богданов, Г. Підготовка бібліотечних кадрів у Німеччині [Текст] / Г. Богданов //
Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 8. — С. 43—46. — (За рубежем). — Бібліогр.
у кінці ст.
У статті проаналізовано систему бібліотечної освітив Німеччині, починаючи від ХІХ ст. й до
сьогодення.
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99.

Мальована, А. Бібліотеки Польщі: досвід для України [Текст] / А. Мальована //
Бібліотечна планета. — 2018. — № 3. — С. 27—30 : фот. — (З досвіду роботи).
Автор розповідає про відвідування працівниками публічних бібліотек Чернігівщини
Сілезького воєводства Республіки Польща з навчальним візитом «Розвиток культури,
діяльність і різносторонній розвиток бібліотек на фоні реформи місцевого самоврядування у
Польщі».

100.

Романюк, О. Бібліотерапія по-литовськи [Текст] / О. Романюк // Бібліотечний
форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 3. — С. 47—49. — (Досвід зарубіжних
країн).
Про розвиток бібліотерапії як бібліотечної послуги у публічних бібліотеках м. Вільнюс
(Литва), розробку та практичне використання бібліотеками віртуальної платформи для
дистанційної терапевтичної допомоги підліткам з поведінковими та емоційними розладами
та їх батькам.

101.

У Гарварді оцифрують коштові українські книги [Текст] // Літературна Україна. —
2018. — 16 серп. — С. 15 : фот. — (Міжнародна панорама).
У бібліотеці Гарвардського університету планують оцифрувати колекцію українських
стародруків.

Книгознавство. Видавнича спpава. Проблеми читання
102.

Васьківська, О. Державницька політика українських та радянських урядів у сфері
книговидання в роки визвольних змагань [Текст] / О. Васьківська // Бібліотечний
вісник. — 2018. — № 5. — С. 28—32 : іл. — Бібліогр. у кінці ст.
На основі першоджерел проаналізовано політику українського та радянського урядів у сфері
книговидання в роки визвольних змагань.

103.

Дніпренко, В. Стандартизація у книжковій справі як нормативна база менеджменту
якості [Текст] / В. Дніпренко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 7. — С. 7—
10. — (Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст.
У дослідженні розглянуто чинні стандарти в галузі книжкової справи як нормативну базу
менеджменту якості. Наголошено, що проблема комплексного характеру, яка потребує
вироблення спільної стратегії всіх галузей книжкової справи.

104.

Зелінська, А. Українська біографічна книга нон-фікшн у розрізі проблемного
підходу [Текст] / А. Зелінська // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 7. — С. 15—
21. — (Книгознавство. Видавнича справа).
Узагальнено та проаналізовано наявні проблеми у сфері біографічної книги нон-фікшн як на
українському видавничому ринку, так і в теоретичній площині видавничого наукового
дискурсу.

105.

Клюшніченко, О. Книги України в дзеркалі державної бібліографії [Текст]: (за
матер. БД держ. бібліогр. «Літопис книг» за 2017 р.) / О. Клюшніченко, Л. Очеретяна
// Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 9 — С. 3—10 : діагр. — (Книгознавство.
Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті наведено результати дослідження БД Літопис книг» за 2017 р. із застосуванням
бібліометричного методу аналізу за класами УДК.
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106.

Княжик, О. Що робити, аби діти почали більше читати [Текст] / О. Княжик // Газета
по-українськи. — 2018. — 25 верес. — Електрон. версія публ.:
https://gazeta.ua/articles/culture/_so-robiti-abi-diti-pochali-bilshe-chitati/860591,
вільний.
Впродовж літа за підтримки Міністерства культури України у Миколаєві, Херсоні, Дніпрі,
Запоріжжі, Львові таУжгороді відбувся цикл семінарів для працівників бібліотек для дітей та
юнацтва «Орієнтири молоді в літературі: класики і сучасники».

107.

Мальченко, Л, Висвітлення в національних і зарубіжних ЗМІ стану та перспектив
книговидання в Україні [Текст] / Л. Мальченко // Вісник Книжкової палати. —
2018. — № 7. — С. 10—15. — (Книгознавство. Видавнича справа).
У статті висвітлено проблеми національного книговидання, заходи уряду України,
спрямовані на його підтримку й стимулювання, популяризацію книг і читання.

108.

Солонська, Н. Канадський українець «серед книжок» у контексті українського
зарубіжного читачезнавства [Текст] / Н. Солонська // Вісник Книжкової палати. —
2018. — № 8. — С. 46—52. — (За рубежем). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті порушується проблема українського зарубіжного читачезнавства, в межах якого має
досліджуватися читач-іммігрант (адресат) та здійснено акцент на потребі розроблення
міждисциплінарного статусу зазначеного наукового напряму, його методики; вивчення
читацької аудиторії іммігрантського середовища тощо.

109.

Царенок, Т. Образ бібліотекаря в художній літературі [Текст] / Т. Царенок //
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 3. — С. 62—63. —
(Літературна сторінка).
У статті здійснено огляд окремих образів бібліотекаря у творах художньої літератури, кіно- та
анімаційних стрічках. Виявляються основні тенденції створення цих образів у вітчизняної та
зарубіжному мистецтві. Представлено життєвий і професійний шлях директора ХДНБ ім. В.
Г. Короленка, голови Харківського обласного відділення ВГО «УБА» Валентини Дмитрівни
Ракитнянської.

20-річчя з часу започаткування журналу «Бібліотечна планета»
110.

Білик, О. Журнал «Бібліотечна планета» як явище професійної думки: аспекти
двадцятирічної діяльності [Текст] / О. Білик // Бібліотечна планета. — 2018. —
№ 3. — С. 6—10 : діагр. — (Бібліотечній планеті» — 20 років).
Автор знайомить читачів із результатами діяльності журналу, зокрема, наводить показники
щодо кількості опублікованих за два десятиліття статей, кількості авторів і тиражів.

111.

Вилегжаніна, Т. Журнал «Бібліотечна планета» як форма фахової взаємодії
бібліотечної спільноти України [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. —
2018. — № 3. — С. 4—5. — (Колонка головного редактора).
Стаття присвячена 20-річному ювілею науково-виробничого часопису «Бібліотечна
планета».

112.

Канюка, О. Аргумент на користь читання і перечитування [Текст] / О. Канюка //
Бібліотечна планета. — 2018. — № 3. — С. 10—12. — (Бібліотечній планеті» — 20
років).
У статті, через призму публікацій фахівців Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка,
проаналізовано зміни, що відбулися в практиці роботи вітчизняних бібліотек упродовж
останніх десятиліть.
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113.

Путівник «Бібліотечною планетою» [Текст] / підгот. В. Кононенко // Бібліотечна
планета. — 2018. — № 3. — С. 14. — (Бібліотечній планеті» — 20 років).
Репрезентовано систематичний покажчик змісту «Бібліотечна планета» (1998–2018)»,
підготовлений фахівцями НБУ імені Ярослава Мудрого.

Львівський форум видавців

114.

Благодійна акція «Третій вік: задоволення від читання» [Текст] // Порадниця. —
2018. — 9 серп. – С. 7 : фот. кольор. — (Форум видавців у Львові).
20—23 вересня у рамках Львівського форуму видавців відбудеться благодійна акція для
людей пенсійного віку — «Третій вік: задоволення від читання».

115.

Іллєнко, Л. Форум видавців у Львові: і буде вам щастя [Текст] / Л. Іллєнко //
Дзеркало тижня. — 2018. — 189 серп. — С. 16 : фот. кольор. — (Людина).
Тема пошуків щастя на сторінках видань, презентованих в рамках проекту 25 BookForum.

116.

Ярема, Г. 25-річний ювілей, тож автори — з 25 країн світу [Текст]: 19—23 вересня у
місті Лева відбудеться ювілейний Форум видавців / Г. Ярема // Високий замок. —
2018. — 9—15 серп. — С. 16. — (Леополіс).
***

117.

Запольська, В. Читати руками [Текст]: доброчинці придбали найсучасніший
пристрій для друку книг із вадами зору / В. Запольська // Україна молода. — 2018.
31 лип. — С. 9 : фот.
На сьогоднішній день фонди шкільних бібліотек в Україні наповнені підручниками, що
надруковані шрифтом Брайля, лише на 15—40%.

118.

Інститут української книги. Олександра Коваль, нова директорка Українського
інституту книги [Текст] // Літературна Україна. — 2018. — 2 серп. — С. 2 : фот. —
(Актуально).

119.

Козак І. У бібліотеках Хмельницького розпочався літературний марафон «Читай
українською» [Текст] / Козак І. // Голос України. — 2018. — 22 верес. – Електрон.
версія публ.: http://www.golos.com.ua/article/307877 , вільний.
У бібліотеках Хмельницького розпочався літературний марафон «Читай українською».
Протягом двох тижнів у всіх книгозбірнях проводитимуть зустрічі з місцевими літераторами.
Ті представлять свої роботи, що побачили світ за програмою підтримки книговидання
місцевих авторів та популяризації української книги.

120.

Погореловська І. Міжнародна система стандартної нумерації книг у контексті
розвитку національного книговидання / І. Погореловська // Вісник Книжкової
палати. — 2018. — № 4. — С. 13—18. — (Книгознавство. Видавнича справа).
У статті розглянуто стан функціонування Міжнародної системи стандартної нумерації книг
(ISBN) у 2017 році в контексті розвитку національного книговидання; проведено аналіз
використання вітчизняними суб’єктами видавничої справи (видавцями) Міжнародних
стандартних номерів книг ((ISBN).
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Персоналії
121.

Кушнаренко, Н. Знана постать в історії бібліотечної науки й освіти України [Текст]:
до 100-річчя від дня народження Є. Тамма / Н. Кушнаренко, В. Сєдих // Вісник
Книжкової палати. — 2018. — № 9. — С. 47—52 : фот. — (Видатні діячі та визначні
події). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті розкрито внесок Є. Тамма в розвиток бібліотечного фондознавства, каталогознавства,
бібліотечної історіографії, бібліотечної освіти та професійної періодики в Україні,
проаналізовано наукові праці вченого з означених напрямів.

122.

Сєдих, В. З нагоди ювілею відомого українського фондознавця [Текст]: до 80-річчя
Миколи Павловича Васильченка / В. Сєдих, А. Соляник // Бібліотечний форум:
історія, теорія і практика. — 2018. — № 3. — С. 55—61. — (Вітаємо ювіляра).
З нагоди ювілею викладача ХДАК, фондознавця, автора ряду посібників Миколи
Васильченка.

123.

Соляник, А. Берегиня бібліотечних скарбниць Слобожанщини [Текст]: до 70-річчя
директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка Валентини Дмитрівни Ракитянської
/А. Соляник, Л. Глазунова // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 9. — С. 44—47
: фот. — (Видатні діячі та визначні події).

124.

Чегринець, М. В авангарді бібліотечних інновацій [Текст]: до 70-річчя від дня
народження В. Д. Ракитянської / Чегринець, М. // Бібліотечний форум: історія, теорія
і практика. — 2018. — № 3. — С. 50—54. — (Вітаємо ювіляра). — Бібліогр. у кінці
ст.
У статті представлено життєвий і професійний шлях директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка,
голови Харківського обласного відділення ВГО «УБА» Валентини Дмитрівни Ракитнянської.

Рецензії. Огляди
125.

Сварник, І. Півстолітній ужинок [Текст] : рец. на кн. : Мирон Капраль:
біобібліографічний покажчик / НАНУ : Ін-т укр. археогр. та джерелозн.
ім. М. С. Грушевського. Львівське від.-ня ; уклад., авт. вступ. ст. А Фелонюк. Львів,
2018. 100 с. : іл. / І. Сварник // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 7. — С. 21—
23. — (Рецензії).

126.

Штих, П. Важливий складник вивчення української еміграційної періодики [Текст]
: рец. на кн. : Козак, С. «Нові дні» на берегах Онтаріо : бібліогр. покажч. змісту журн.
«Нові дні» (1950-1997. Канада) / С. Козак. Київ, 2015. 588 с. (Часопис української
діаспори) / П. Штих // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 5. — С. 33—34 : іл.

Політика. Культура. Мистецтво
127.

Рибачук, О. Комунікативна основа суспільно-владної взаємодії у контексті розвитку
соціального партнерства [Текст] / О. Рибачук // Вісник Книжкової палати. — 2018. —
№ 8. — С. 11—14. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті досліджено соціокомунікативні практики влади та громадськості з погляду
використання мережевого (горизонтального) підходу.
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128.

Рибачук, О. Механізми комунікації влади та суспільства в контексті віртуалізвації
сучасного соціально-політичного простору [Текст] / О. Рибачук // Вісник Книжкової
палати. — 2018. — № 7. — С. 23—28. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр.
у кінці ст.
Проаналізовано основні механізми налагодження комунікативної взаємодії органів
державної влади та громадянського суспільства в умовах розвитку сучасних інтернеттехнологій.

129.

Сенченко, М. Канонічна Церква, глобалізм та «еліта» [Текст] / М. Сенченко // Вісник
Книжкової палати. — 2018. — № 7. — С. 3—4. — (Колонка головного редактора). —
Бібліогр. у кінці ст.

130.

Сенченко М. Світ перевернутої реальності [Текст] / М. Сенченко // Вісник
Книжкової палати. — 2018. — № 8. — С. 3—6. — (Колонка головного редактора). —
Бібліогр. у кінці ст.
У статті здійснено аналіз основних проектів скорочення чисельності населення в сучасному
історичному періоді панування ліберальних цінностей.

Укладач:

С. І. Воробель
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