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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України 

 

1. Адаменко, М. Організація в бібліотеці центру освіти для дорослих: від ідеї до 

історій успіху [Текст] / М. Адаменко // Бібліотечна планета. — 2018. — № 4. — С. 

15—18. — (Сторінка фахівця). 
Освіта дорослих спроможна забезпечити для особи навички та навчальний досвід, шляхи 
підтримання особи протягом її кар’єри та життя, запропонувати нові можливості для 
працевлаштування тощо. Значну роль у цьому процесі можуть відігравати бібліотеки, адже 
вони завжди були, є та будуть середовищем для навчання. Тому важливо, щоб бібліотекарі 
навчилися знаходити не загальні, а цілком конкретні освітні ніші для власної проектної 
діяльності. 
 

2. Вилегжаніна, Т. Інформаційне забезпечення органів влади: досвід роботи бібліотек 

України [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2018. — № 4. — С. 4—

6. — (Колонка головного редактора). 
Автор акцентує увагу читачів на тому, що одним з найважливіших соціальних завдань 
бібліотек в умовах інформаційного протистояння є задоволення інформаційних потреб 
представників органів влади. Проаналізовано різноманітні інформаційні ресурси, що їх 
продукують бібліотеки, для надання владним структурам допомоги у прийнятті 
державницьких рішень.  

3. Липак, Г. Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні соціокомунікаційного 

простору територіальних громад [Текст] / Г. Липак // Бібліотечний вісник. — 

2018. — № 5. — С. 8—14. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_5_4, 

вільний. 
Висвітлюються проблеми формування соціокомунікаційного простору окремих міст та 
територіальних громад; наголошується на провідній ролі місцевих бібліотек, архівів та 
музеїв як носіїв соціальної пам’яті громади у формуванні сприятливого, інформаційно 
насиченого, соціокомунікаційного середовища регіонів.  

 

*** 

4. Заява IFLA про фейкові новини [Текст] : схв. Правлінням ІФЛА 20 серп. 2018 р. / 

пер.: О. Горпинич, В. Пашкова // Бібліотечна планета. — 2018. — № 4. — С. 14—

15. — («Бібліотечній планеті» — 20 років). 
Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ глибоко стурбована поширенням 
такого феномена, як фейкові новини, і, зокрема, політичною реакцією на нього. З огляду на 
це IFLA оприлюднила заяву, що містить рекомендації для урядів і бібліотек. 
 

Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми. 

Міжнародна співпраця 

 
5. Вересневий Львів – осередок бібліотечних інновацій і актуального досвіду [Текст] / 

підгот.: В. Здановська // Бібліотечна планета. — 2018. — № 4. — С. 33—35 : фот. — 

(Події. Факти). 
Висвітлено перебіг IX Львівського міжнародного бібліотечного форуму, який щорічно 
організовує Українська бібліотечна асоціація спільно з бібліотеками-партнерами. 

6. Воронков, В. Одеському бібліотекарю вручили французький орден [Текст] / 

В. Воронков // Голос України. — 2018. — 25 жовт. — С. 5. — Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/article/309166, вільний. 
Про вручення Ордена мистецтв і літератури Французької Республіки головному бібліографу 
наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. Мечникова 
О. Полевщиковій. 
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7. Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року 2018» [Текст] / підгот.: О. Білик // 

Бібліотечна планета. — 2018. — № 4. — С. 36—37. — (Події. Факти). 
Представлено бібліотеки-переможці конкурсу: Науково-технічну бібліотеку 
ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Херсонську обласну бібліотеку для дітей 
імені Дніпрової Чайки; Запорізьку обласну універсальну наукову бібліотеку. 
 

8. Кириленко, О. Бібліотечний форум «Короленківські читання 2018» [Текст] / 

Кириленко, О., Прокопенко Л. // Бібліотечна планета. — 2018. — № 4. — С. 30—

31. — (Конференції. Семінари. Читання). 
Висвітлено перебіг Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські 
читання 2018» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку 
особистості», організаторами якої є Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. 
Короленка, Харківська державна академія культури та Харківське обласне відділення УБА. 
 

9. Матвієнко, О. Бібліотечна освіта в Україні: «креативне руйнування» чи шлях до 

поступового зникнення? [Текст] / О. Матвієнко // Вісник Книжкової палати. — 

2018. — № 11. — С. 39—42.  — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
Розглянуто сучасний стан бібліотечної освіти в Україні й окреслено його головні ознаки, з-
поміж яких стратифікація професійної зайнятості в інформаційній сфері, стагнація 
наукових шкіл із досліджень бібліотечної освіти та бібліотечної професії, брак пропозицій 
бібліотечних студій серед закладів вищої освіти. 
 

10. Рогальчук, Л. Облік і охорона книжкових пам’яток в Україні [Текст] / 

Л. Рогальчук, Г. Войнаровська // Бібліотечна планета. — 2018. — № 4. — С. 32 : 

фот. — (Конференції. Семінари. Читання). 
Висвітлено перебіг семінару «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток», 
організований НБУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

11. Ромашко, Г. Цифра допоможе поширенню друкованих пам’яток [Текст] / 

Г. Ромашко // Уряд. кур’єр. — 2018. — 27 жовт. — С. 5. — Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/cifra-dopomozhe-poshirennyu-drukovanih-pamyatok, вільний. 
Про обговорення у МКУ перспективи долучення України до програми компанії Google з 
цифровізації друкованої спадщини та про інші проекти компанії.  
 

12. Скаченко, О. The Great Library Week в бібліотеці [Текст] / О. Скаченко // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 44—45. — 

(Бібліотечні форуми, конференції).  
У статті висвітлено низку заходів, проведених у Науковій бібліотеці КНУКіМ у рамках The 
Great Library Week – Великого бібліотечного тижня, започаткованого з нагоди 
Всеукраїнського дня книги і авторського права. 
 

13. Стрішенець, Н. EURIG2018: щорічна конференція Європейської групи RDA [Текст]  

/ Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 5. — С. 35—36. — (Хроніка 

наукових подій). — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_5_9, вільний. 
 

14. Терлецька, О. Warszawskie Targi Książki 2018: про фестиваль та участь 

українських видавництв [Текст] / О. Терлецька // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 46. — (Бібліотечні форуми, конференції).  
У статті висвітлено основну інформацію про книжковий фестиваль Warszawskie Targi Książki 
2018 та умови участі у 2018 році на власному досвіді. Представлено участь у фестивалі 
польських бібліотек та їхні заходи, а також участь українських видавництв. 
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Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація.  

100-річчя Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського» 

 
15. Вакульчук, О. Iнтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у 

формуванні репертуару періодики [Текст] / О. Вакульчук // Бібліотечний вісник. — 

2018. — № 6. — С. 55—56. — (Хроніка наукових подій). — Режим доступу: 

http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_15 , вільний. 
 

16. Гранчак, Т. Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного 

інформаційного простору [Текст] / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. — 2018. — 

№ 6. — С. 49—50. — (Хроніка наукових подій). — Режим доступу: 

http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_12 , вільний. 
 

17. Добко, Т. Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, 

організація доступу [Текст] / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібліотечний вісник. — 

2018. — № 6. — С. 57—59. — (Хроніка наукових подій). — Режим доступу: 

http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_16 , вільний.  
 

18. Клименко, О. Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації [Текст] / 

О. Клименко, Ю. Калініна-Симончук // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 6. — 

С. 44—46. — (Хроніка наукових подій). — Режим 

доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_9, вільний. 
 

19. Ковальчук, Г. Iсторія книжкової культури України: здобутки і перспективи 

[Текст] / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 6. — 

С. 46—48. — (Хроніка наукових подій). — Режим доступу: 
http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_10, вільний. 

 

20. Костенко, Л. Наукометрія цифрової науки [Текст] / Л. Костенко, О. Жабін // 

Бібліотечний вісник. — 2018. — № 6. — С. 63—64. — (Хроніка наукових подій). — 

Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_19, вільний. 
 

21. Котлярова, Т. Бібліотечна біографіка: до 100-річчя Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського [Текст] / Т. Котлярова // Бібліотечний вісник. —

2018. — № 6. — С. 53—54. — (Хроніка наукових подій). — Режим доступу: 

http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_14, вільний.  
 

22. Лобузіна, К. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-

середовищі [Текст] / К. Лобузіна, Л. Коновал // Бібліотечний вісник. — 2018. — 

№ 6. — С. 51—53. — (Хроніка наукових подій). —  Режим доступу: 

http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_13 , вільний. 
 

23. Муха, Л. Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи [Текст] / 

Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 6. — С. 61—63. — (Хроніка 

наукових подій). —  Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_18, вільний. 
 

24. Сокур, О. Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки 

України імені В. I. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки [Текст] / О. Сокур, 

Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 6. — С. 48—49. — (Хроніка 

наукових подій). — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_11 , вільний. 
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25. Старовойт, С. Документальні історико-культурні фонди: традиції та новації місць 

зберігання, формування, використання [Текст] / С. Старовойт, Т. Коваль // 

Бібліотечний вісник. — 2018. — № 6. — С. 59—61. — (Хроніка наукових подій). — 

Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_17 , вільний. 
 

26. Чорна, С. Найбільший у країні фонд рукописної й книжкової спадщини та 

аналітичний центр [Текст] / Чорна, С. // Голос України. — 2018. — 10 листоп. — 

Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/309871, вільний. 
У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулася Міжнародна наукова 
конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація», присвячена 100-річчю від часу заснування 
книгозбірні. 
 

27. Шарикова, З. Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. 

100-річчя Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського» [Текст] / 

З. Шарикова // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 6. — С. 43—44. — (Хроніка 

наукових подій). — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_8, вільний. 
 

 

*** 

 

28. Прокопенко, Л. Конференція директорів національних бібліотек (CЕDNL) як 

міжнародний форум національних бібліотек світу [Текст] / Л. Прокопенко // Вісник 

Книжкової палати. — 2018. — № 10. — С. 23—26. — (Бібліотечна справа). — 

Бібліогр. у кінці ст. 
У статті здійснено історико-бібліотекознавче узагальнення основних напрямів і результатів 
діяльності Конференції директорів національних бібліотек (CЕDNL). 
 

29. Прокопенко, Л. Конференція директорів європейських національних бібліотек 

(CENL): організаційні засади створення та функціонування [Текст] / 

Л. Прокопенко // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 6. — С. 7—14. — Бібліогр. у 

кінці ст. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_4, вільний. 
Висвітлюється діяльність Конференції директорів європейських національних бібліотек 
(CENL). Охарактеризовано її структуру, цілі, візію, місію, ключові завдання, пріоритетні 
напрями роботи. Розглядається внесок CENL у створення цифровихбібліотек, зокрема, у 
реалізацію проекту Європейської бібліотеки (TEL). Наголошується на необхідності участі 
України у роботі CENL і використанні її рекомендацій щодо удосконалення діяльності 
вітчизняних національних бібліотек. 
 

30. Прокопенко, Л. Конференція директорів національних бібліотек (CЕDNL): від 

обміну досвідом до спільних проектів [Текст] / Л. Прокопенко // Вісник Книжкової 

палати. — 2018. — № 11. — С. 47—52. — (За рубежем). — Бібліогр. у кінці ст. 
Статтю присвячено вивченню діяльності Конференції директорів національних бібліотек 
(CЕDNL). Охарактеризовано структуру CЕDNL, сферу її діяльності, цілі, візію, місії. 
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Бібліотекознавство. Бібліографічна діяльність 

 

31. Збанацька, О. Документна евристика в системі управління знаннями [Текст] / 

О. Збанацька // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 6. — С. 3—6. — Бібліогр. у кінці 

ст. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_3, вільний. 
У статті розглядається управління знаннями як явище сучасного світу, визначено його 
основні компоненти. Охарактеризовано процеси і системи організації знання. 
Репрезентовано інформаційно-пошукові системи бібліотек як засоби управління знаннями. 
Простежено взаємозв’язок управління знаннями з документною евристикою. Розкрито 
сутність документної евристики; визначено її об’єкт, предмет, завдання. Доведено, що 
документна евристика може стати складовою системи управління знаннями. 
 

32. Специфіка систематизації видань у класі «82 Література. Літературознавство» 

[Текст] / підгот. В. Муравйова, А. Діденко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — 

№ 10. — С. 30—31 ; № 10. — С. 43. — (Школа систематизатора). 

 

33. Тур, О. ISO/TC 46 Information and documentation: напрями діяльності та 

особливості представлення документознавчої термінології [Текст] / О. Тур // Вісник 

Книжкової палати. — 2018. — № 10. — С. 32—36. — (Документознавство). 
У статті досліджено етапи діяльності технічного комітету 46 Information and documentation 
Міжнародної організації зі стандартизації, проаналізовано розроблені ним стандарти, в 
яких представлено документознавчу термінологію. 
 

Дослідницька діяльність. Бібліометрика 

 

34. Васьківська, О. Державницька політика українських та радянського урядів у сфері 

книговидання в роки визвольних змагань [Текст] / О. Васьківська // Бібліотечний 

вісник. — 2018. — № 5. — С. 28—32. — (До 100-річчя української революції (1917–

1921). — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_5_7, вільний. 
На основі першоджерел проаналізовано політику українських та радянського урядів у сфері 
книговидання в роки визвольних змагань.  
 

35. Здановська, В. «Бібліотечна планета» та її жителі [Текст]: (за результатами 

анкетування читачів) / В. Здановська // Бібліотечна планета. — 2018. — № 4. — 

С. 12—14. — («Бібліотечній планеті» — 20 років). 
Автор ознайомлює читачів із результатами анкетування, проведеного на початку 2018 р. з 
нагоди 20-річчя журналу «Бібліотечна планета». Дослідження мало на меті окреслити 
соціально-професійний портрет читачів часопису, оцінити рівень їх задоволеності 
виданням; виявити ступінь лояльності читачів до журналу; сформулювати пропозиції щодо 
коригування концепції видання та редакційної політики, змісту і структури журналу тощо. 
 

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

державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2017 р.) / О. Клюшніченко // 

Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 11. — С. 15—21 : іл. — (Книгознавство. 

Видавнича справа). 
У статті розглянуто основні тенденції та особливості розвитку наукових досліджень в Україні 
на основі бази даних авторефератів дисертацій за 2016 р. за галузями знань, що 
відповідають розвитку наукових досліджень в Україні. Здійснено аналіз кількісного й 
тематичного розподілу дисертаційних досліджень за регіонами, науковим ступенем і 
гендерною належністю науковців. 
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37. Найбільше читають вірші Костенко і Жадана [Текст] // Газета по-українськи. — 

2018. — 13 лист. — Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/culture-

newspaper/_najbilshe-chitayut-virshi-kostenko-i-zadana/869168, вільний.  
741 найменування книжок придбають цього року для українських бібліотек. На понад 
мільйон примірників витратять 120 млн грн. Конкурс проводив Український інститут книги, 
де видання обирали 36 експертів.  
 

38. Соколов, В. Передплатники публічних бібліотек в Україні у середині ХІХ — на 

початку ХХ ст. [Текст] / В. Соколов // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 6. — 

С. 15—25. — Бібліогр. у кінці ст. — Режим доступу: 

http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_5, вільний. 
Аналізуються семантичні ознаки терміна «передплатник» та особливості його використання 
у бібліотечній діяльності в Україні у середині ХІХ — на початку ХХ ст. Охарактеризовано 
основні історичні чинники формування змісту даного поняття. Досліджуються динаміка та 
особливості соціально-професійного складу передплатників публічних бібліотек означеного 
періоду. 
 

39. Шпаргало, Є. Книжкові видання діаспори як джерело вивчення антигетьманського 

повстання (листопад — грудень 1918 р.) [Текст] / Є. Шпаргало // Бібліотечний 

вісник. — 2018. — № 6. — С. 26—33. — Бібліогр. У кінці ст. — Режим 

доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_6, вільний. 
Проаналізовано видання з фондів відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського (ВЗУ НБУВ), присвячені антигетьманському повстанню. 
Наявна література дає можливість побачити різноманітність поглядів на події кінця 1918 р. 
 

Бібліотечні ресурси. Колекції. Інформаційні технології.  

Електронні  бібліотечні ресурси 

 
40. Башманівський, В. Особливості комунікації реципієнта та засобів масової 

інформації у глобалізованому світі [Текст] / В. Башманівський, Л. Башманівська // 

Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 10. — С. 20—23. — (Соціокомунікаційні 

технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто проблему ролі та місця мережі інтернет у глобальному інформаційному 
просторі. Досліджено зміст поняття «кіберпростір» та запропоновано авторське бачення 
розкриття його сутності за допомогою низки сучасних наукових підходів. 
 

41. Гула, Р. Інтернет-спільнота як феномен глобального кіберпростору [Текст] / 

Р. Гула, І. Передерій // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 10. — С. 16—20. — 

(Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто проблему ролі та місця мережі інтернет у глобальному інформаційному 
просторі. Досліджено зміст поняття «кіберпростір» та запропоновано авторське бачення 
розкриття його сутності за допомогою низки сучасних наукових підходів. 
 

42. Збанацька, О. Компаративний аналіз пошукових можливостей електронних 

каталогів окремих бібліотек України [Текст] / О. Збанацька, О. Кириленко, 

О. Яценко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 11. — С. 32—39 : таб.  — 

(Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
Здійснено компаративний аналіз методичних підходів до організації представлення 
бібліографічної інформації в електронних каталогах та пошуку в інформаційно-пошукових 
системах окремих бібліотек України. 
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43. Левченко, Н. Відкритий електронний архів — важливий чинник публікаційної 

активності науковців [Текст] / Н. Левченко // Бібліотечний вісник. — 2018. — 

№ 5. — С. 3—7. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_5_3, вільний.  
У статті обґрунтовується необхідність подальшого зміцнення ініціативи Відкритого доступу 
для збереження і забезпечення доступності до наукових публікацій, результатів досліджень. 
Характеризується активність закладів вищої освіти щодо збільшення представництва 
університетської науки в глобальному просторі наукових комунікацій. 
 

44. Левченко, Н. Електронні ресурси бібліотеки в інформаційному забезпеченні 

навчального процесу [Текст] /  Н. Левченко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — 

№ 10. — С. 27—30 : іл. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано роль електронних інформаційних ресурсів бібліотек закладів вищої 
освіти в інформаційно-освітньому та академічному просторі, рівень розвитку електронних 
ресурсів і завдання, які вони дають змогу розв’язати у перспективній площині 
трансформацій української освіти й науки. 
 

45. Матвєєва, Н. Наукове вивчення фізичного стану документів у фондах Одеської 

національної наукової бібліотеки [Текст] / Матвєєва, Н. // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 8—12. — (Науково-дослідна робота 

бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті висвітлюється досвід Одеської національної наукової бібліотеки у проведенні 
наукового дослідження фізичного стану бібліотечного фонду та подано рекомендації 
бібліотечним працівникам щодо забезпечення збереження цінних документів. 
 

46. Нелипа, Г. Прижиттєві видання Івана Франка у фондах Національної бібліотеки 

України імені Ярослава Мудрого [Текст] / Г. Нелипа // Вісник Книжкової 

палати. — 2018. — № 10. — С. 37—41. — (Історичні розвідки). 
У статті надано книгознавчу інформацію щодо прижиттєвих видань Івана Франка, 
розглянуто низку його творів, які зберігаються у фондах Національної бібліотеки України 
імені Ярослава Мудрого. 
 

47. Сазонова, Ю. Журнал «Вестник физической культуры» (1922-1929) як епохальне 

явище в історії харківської спортивної журналістики [Текст] / Ю. Сазонова // 

Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 10. — С. 41—46. — (Історичні розвідки). 
У статті надано книгознавчу інформацію щодо прижиттєвих видань Івана Франка, 
розглянуто низку його творів, які зберігаються у фондах Національної бібліотеки України 
імені Ярослава Мудрого. 
 

48. Соцков, О. Способи використання Instagram у бібліотеках [Текст] / Соцков О. // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 13—16. — 

(Інтернет-технології в бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто способи просування книгозбірень у мобільному додатку Instagram, 
висвітлено тенденції бібліотечного маркетингу, типи контенту, що притаманні Instagram. 
 

49. Шуткевич, О. У Вінниці представили раритетні філософські трактати від ХVI до 

ХХ століття [Текст] / О. Шуткевич //День. — 2018. — 13 листоп. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/121118-u-vinnyci-predstavyly-rarytetni-filosofski-traktaty-

vid-hvi-do-hh-stolittya-foto, вільний. 
З нагоди Всесвітнього дня філософії, який відзначається 15 листопада, відділ рідкісних і 
цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. Тімірязєва представив книжкову експозицію 
«Філософські трактати». 
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Окремі бібліотеки 

 

50. Білоус В. Освітянській книгозбірні на Поділлі – 105 років [Текст] / Білоус В. // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 51—52. — 

(Ювілеї бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті представлені важливі моменти діяльності Бібліотеки ВДПУ ім. М. Коцюбинського у 
контексті історії держави, освіти, університету та бібліотечної справи. Відображені 
проблеми, тенденції та перспективи подальшого розвитку бібліотеки. 
 

51. Вертіль, О. Виставка в Сумах до 100-річчя Польщі [Текст] / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр. — 2018. — 24 жовт. — Режим доступу: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/vistavka-v-sumah-do-100-richchya-polshi, вільний. 
У Сумській міській бібліотеці імені Т. Шевченка відкрилася виставка фоторобіт, присвячена 
100-річчю незалежності Польщі. На роботах зафіксовано головним чином польські міста, де 
побували сумчани впродовж останнього року.  
 

52. Гапєєв, Л. (Не)дитячий погляд на війну: цікавий діалог [Текст] / Л. Гапєєв // Слово 

Просвіти. — 2018. — 18—24 жовт. — С. 7. — Режим доступу: 

http://slovoprosvity.org/2018/10/17/ne-dytyachyj-pohlyad-na-vijnu-tsikavyj-dialoh, 
вільний. 
Про хід та учасників прес-клубу з нагоди презентації видання «(Не)дитячий погляд на 
війну» у Харківській обл. бібліотеці для дітей. 
 

53. Грищенко, Т. Глухівська Центральна районна бібліотека – місце спілкування, 

відпочинку, творчості [Текст] / Грищенко, Т. // Бібліотечна планета. — 2018. — 

№ 4. — С. 21—24. — (З досвіду роботи). 
Автор розповідає про проекти, успішно реалізовані Глухівською Центральною районною 
бібліотекою. Зокрема йдеться про організацію онлайн консультацій зі спеціалістами 
податкової інспекції, Пенсійного фонду, управління праці та соціального захисту населення; 
курсів для слухачів Університету третього віку; кіноклубу «Естет»; шахового турніру 
«Шахи — гімнастика для розуму»; майстер-класів та ін. 
 

54. Дмитерко, Ж. Творча зустріч в обласній бібліотеці [Текст] / Ж. Дмитерко // 

Культура і життя. — 2018. — 19 жовт. — С. 16 : фот. кольор. — (Післямова).  
У Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася творча зустріч з редактором газети 
«Культура і життя» Євгеном Букетом і генеральним директором Національного газетно-
журнального видавництва Андрієм Щекуном. 
 

55. Драгуновська, Н. Відродження культурної спадщини України через призму 

читання [Текст] / Драгуновська Н. // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2018. — № 4. — С. 17—18. — (Бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування).  
У статті висвітлюється досвід роботи по відродженню культурної спадщини України шляхом 
популяризації творів українських письменників. Представлено форми масової роботи по 
вихованню патріотизму сучасної молоді. 
 

56. Дубова, Ю. Робота регіонального тренінгового центру Луганської ОУНБ 

ім. О. М. Горького за принципом чотирьох «К»  [Текст] / Ю. Дубова, А. Літашова // 

Бібліотечна планета. — 2018. — № 4. — С. 18—21. — (З досвіду роботи). 
У статті репрезентовано діяльність Регіонального тренінгового центру, покликаного 
згуртувати внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, безробітних містян, усіх  
зацікавлених у набутті додаткових умінь та навичок.  
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57. Дудчак, Т. Неймовірні читанки з Оленою Логіновою [Текст] / Т. Дудчак // Слово 

Просвіти. — 2018. — 25—31 жовт. — С. 13. — Режим доступу: 
http://slovoprosvity.org/2018/10/25/nejmovirni-chytanky-z-olenoyu-lohinovoyu, вільний. 
У Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей відбулася творча зустріч поетеси О. Логінової з 
читачами. 
 

58. Івашко, О. Скільки років Миколаєву?  [Текст] / О. Івашко // Урядовий кур’єр. — 

2018. — 25 жовт. — Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/skilki-rokiv-

mikolayevu, вільний.  
У Миколаївській центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького відбулося друге 
засідання громадського форуму «Сторінками історії Миколаєва».  
 

59. Карпенко, С. Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії: 

нова роль та старі традиції [Текст]: до 60-річчя від дня заснування / С. Карпенко // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 53—55. — 

(Ювілеї бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розкрито історію та досвід роботи Наукової бібліотеки Української інженерно-
педагогічної академії, її роль у формуванні науково-освітнього інформаційного простору 
закладів вищої освіти. 
 

60. Кирей,  Р. Невже бібліотека не потрібна? [Текст] / Р. Кирей // Урядовий кур’єр. —

2018. — 27 груд. — Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nevzhe-

biblioteka-ne-potribna https://ukurier.gov.ua/uk/news/skilki-rokiv-mikolayevu, вільний.  
За браком коштів у Золотоноші на Черкащині можуть закрити одну з найкращих в області 
бібліотек — центральну районну бібліотеку. Рішення про подальшу долю бібліотеки 
готуються прийняти за столом переговорів між представниками районної та міської рад.  
 

61. Кирій, С. Archintegration 2018 — досвід комунікації між бібліотекарями та 

архітекторами [Текст] / С. Кирій, Т. Румілець // Бібліотечний форум: історія, теорія 

і практика. — 2018. — № 4. — С. 33—35. — (Мережа бібліотек).  
У публікації пропонується досвід комунікації бібліотекарів Державної наукової 
архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного з архітекторами, результатом 
якої стало проведення воркшопу Archintegration 2018, що мав за мету розробити фірмовий 
стиль та дизайн-проект публічного простору бібліотеки. 
 

62. Кісельова, О. Бібліомарафон «Звучи, рідна мово!» [Текст] / О. Кісельова // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 19—24. — 

(Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  
У статті висвітлено діяльність бібліотек Кіровоградської області, що спрямована на 
популяризацію української мови та літератури серед юнацтва та молоді в рамках обласного 
бібліомарафону «Звучи, рідна мово!». 
 

63. Козак, І. У бібліотеках Хмельницького розпочався літературний марафон «Читай 

українською» [Текст] / І. Козак // Голос України. — 2018. — 22 верес. — Режим 

доступу: http://www.golos.com.ua/article/307877https://ukurier.gov.ua/uk/news/skilki-

rokiv-mikolayevu, вільний.  
У бібліотеках Хмельницького розпочався літературний марафон «Читай українською». 
Протягом двох тижнів у всіх книгозбірнях проводитимуть зустрічі з місцевими 
літераторами.  
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64. Кравчук, Н. Опановуємо… Творимо… Втілюємо [Текст] / Н. Кравчук // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 42—43. — 

(Бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації).  
У статті представлено результати конкурсу буктрейлерів серед бібліотек Вінничини, що 
сприяв розвитку творчих здібностей та професійному самовдосконаленню бібліотекарів. 
 

65. Левицька, І. Мовні клуби та зірки шоу-бізнесу: як сучасні бібліотеки шукають 

читачів [Текст] / Левицька І. // Газета по-українськи. — 2018. — 19 листоп. — 

Режим доступу:  
У рамках літфесту «Місто, що надихає», присвяченого річниці надання Львову звання 
«Міста літератури ЮНЕСКО» відбулася дискусія «Людина в місті бібліотек: яким є сучасний 
відвідувач?». 
 

66. Лісова, Л. Вшанували холодноярських повстанців [Текст] / Лісова Л. // Голос 

України. — 2018. — 26 жовт. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/309248 , вільний. 
У Черкаській ОУНБ імені Тараса Шевченка відбулося відзначення 100-річного ювілею 
створення збройної організації Холодного Яру.  
 

67. Лісова, Н. Міські книгозбірні Сміли Черкаської області поповнилися [Текст] / 

Н. Лісова // Голос України. — 2018. — 7 груд. — Режим доступу:  

http://www.golos.com.ua/article/311078, вільний. 
Від Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого в міські книгозбірні Сміли 
Черкаської області надійшло більше 2 тисяч примірників нових видань. 
 

68. Лук’янчук, Г. Ювілей головної бібліотеки держави [Текст] / Г. Лук’янчук // 

Українське слово. — 2018. — № 39—40 (6—22 жовт). — С. 8—9 : фот. — 

(Культура) ; Культура і життя. — 2018. — 19 жовт. — С. 4 : фот. — (Наголос) ; 

Слово Просвіти. — 2018. — 25—31 жовт. — С. 10 : фот. — (Цікаво знати). 
До 100-річчя Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. 
 

69. Мельник, М. Популяризація книги в контексті інформаційних потреб сучасного 

студента [Текст] / Мельник, М. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 

2018. — № 4. — С. 36—38. — (Мережа бібліотек).  
У статті висвітлюється діяльність Бібліотеки Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова, представлено роль книгозбірні у формуванні інформаційної 
культури молоді. 
 

70. Міщенко, І. Бібліотеки Луганщини поповнилися новинками [Текст] / І. Міщенко // 

Урядовий кур’єр. — 2018. — 6 жовт. — Режим доступу:  

https://ukurier.gov.ua/uk/news/biblioteki-luganshini-popovnilisya-

novinkamihttp://www.golos.com.ua/article/311078, вільний. 
На підконтрольній українській владі території області працює 601 бібліотека. Завдяки 
залученню меценатів, волонтерів та участі у проектах в бібліотеки області надійшло 42 000 
примірників різних видань, з них майже половина — новинки. 
 

71. Потуремець, В. Золотокриле слово Олеся Гончара [Текст] / В. Потуремець // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 25—26. — 

(Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  
У статті акцентується увага бібліотечних працівників на відзначенні бібліотекою 100-річчя 
від дня народження Олеся Гончара, а саме – проведенні комплексу заходів, об'єднаних в 
бібліотечні акценти «Непроминальний Олесь Гончар». 
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72. Революція Гідності: декілька днів із життя бібліотеки [Текст] // Бібліотечна 

планета. — 2018. — № 4. — С. 7—10 : фот. — (До річниці Революції Гідності). 
Статтю присвячено пам’ятним подіям кінця 2013 – початку 2014 р., коли Національна 
бібліотека України імені Ярослава Мудрого (на той час Національна парламентська 
бібліотека України) опинилася в епіцентрі силового протистояння.  
 

73. Федорова, М. Роль Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського в активізації 

процесів взаємодії з науковими, культурно-мистецькими та краєзнавчими 

осередками області [Текст] / Федорова, М. // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2018. — № 4. — С. 39—41. — (Мережа бібліотек). — Бібліогр. у кінці 

ст. 
У статті йдеться про співпрацю протягом 2016-2018 рр. Полтавської ОУНБ 
ім. І. П. Котляревського з культурно-мистецькими та краєзнавчими осередками області. 
 

74. Чепурний, В. Хто видасть «Відступника»? [Текст] / В. Чепурний // Голос 

України. — 2018. — 27 жовт. — С. 10. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/309266, вільний. 
Зокрема, презентація роману «Відступник» В. Ворони у Чернігівській центральній міській 
бібліотеці ім. М. Коцюбинського. 
 

75. Чернов, В. Благодійники збирають подарунки [Текст] / В. Чернов // Голос 

України. — 2018. — 4 груд. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/310850, вільний. 
Х благодійну акцію до Дня Святого Миколая «Мандрівник Миколай – на гостину завітай» 
проводять Сумська центральна міська бібліотека імені Т. Г. Шевченка та Сумський клуб 
мандрівників. 
 

76. Чернов, В. Пані Сибілія поповнює бібліотеку [Текст] / Чернов, В. // Голос 

України. — 2018. — 14 листоп. — Режим доступу: С.   ; 14 : фот. — (Культура). 
громадянка Німеччини Сибілія Штрак-Ціммерман передала Тростянецькій публічній 
бібліотеці 7 тис. євро, які використають на оновлення книжкового фонду.  
 

77. Шевченко, О. «Знаю! Дію! Захищаю!» [Текст] / Шевченко, О // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 27—29. — (Бібліотечно-

бібліографічне обслуговування).  
Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської ОУНБ щодо проведення Всеукраїнського 
проекту «Я маю право!». 
 

78. Шот, М. Надрукували книжки для незрячих читачів [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2018. — 23 листоп. — Режим доступу: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/nadrukuvali-knizhki-dlya-nezryachih-chitachiv, вільний. 
300 книжок шрифтом Брайля надійшли в бібліотеки Львівської області в рамках 
мікропроекту «Книга, яку читають незрячі».  
 

79. Шуткевич, О. На Вінниччині громада перетворила стару бібліотеку у сучасну 

медіатеку [Текст] / О. Шуткевич // День. — 2018. — 20 листоп. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/011118-u-vinnyci-zyavytsya-mysteckyy-retro-mini-muzey, 

вільний. 
У селі Павлівка Іллінецької ОТГ відкрили мультимедійний інформаційний центр на базі 
сільської бібліотеки. Така трансформація стала можливою завдяки проекту «Тепла 
медіатека — творчий осередок сільської громади», який реалізували за рахунок коштів 
обласного бюджету та місцевого сільськогосподарського підприємства. 
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80. Шуткевич, О. У Вінниці з’явиться мистецький ретро міні-музей [Текст] / 

О. Шуткевич // День. — 2018. — 1 листоп. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/011118-u-vinnyci-zyavytsya-mysteckyy-retro-mini-muzey, 

вільний. 
Про акцію відділу мистецтв Вінницької обласної наукової бібліотеки ім. К. Тімірязєва «Я 
заново народжуся», яка передбачає збір ретроречей, що так чи інакше пов’язані з 
мистецтвом: музикою, театром, кіно, живописом.  
 

81. Юрчишина, О. Війна пройшлась по їхніх долях [Текст] / О. Юрчишина // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 30—32. — 

(Краєзнавча діяльність бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті висвітлено досвід краєзнавчої роботи Бібліотеки Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова у відтворенні історії університету періоду Другої 
світової війни. 
 

До 100-річчя від часу створення Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (м. Київ) 

 

82. Борисова, Т. Музична вітальня бібліотеки Вернадського стала місцем зустрічі з 

сучасними і майбутніми маестро [Текст] / Т. Борисова // Україна молода. — 2018. — 

10 жовт. — Режим доступу: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3370/164/127099http://www.umoloda.kiev.ua/numb

er/3370/188/127097http://www.umoloda.kiev.ua/number/3370/188/127097, вільний.  
Про діяльність Музичної вітальні у Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського та 
про формування музичного фонду бібліотеки.  
 

83. Борисова, Т. Скарбниця стародрукiв: українська «Вернадка» стала однією з 

двадцяти найбільших книгозбірень світу [Текст] / Т. Борисова // Україна молода. — 

2018. — 10 жовт. — С. 7. — Режим доступу: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3370/188/127097http://www.umoloda.kiev.ua/numb

er/3370/188/127097, вільний.  
У Відділі стародруків Інституту книгознавства Національної бібліотеки України ім. 
В. Вернадського зберігається найповніше в державі зібрання пам’яток слов’янської 
писемності, колекція найдавніших друкованих книг, 530 інкунабул, загалом сотні тисяч 
стародруків, чимало з яких можна роздивитися в оцифрованому вигляді на сайті бібліотеки.  
 

84. 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. — Режим 

доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_5_6, вільний. 
У статті йдеться про систему каталогів, картотек Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського, особливості функціонування традиційних та електронних інформаційно-
пошукових систем. Проаналізовано ведення головних каталогів бібліотеки: алфавітного, 
систематичного, електронного, розкрито їх значення у сучасній роботі бібліотеки. 
 

85. Іванова, М. Вікова історія Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського: від рукописної спадщини до об’єктів права інтелектуальної 

власності [Текст] / М. Іванова // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 10. — С. 

47—51. — (Видатні діячі та визначні події). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті подано історичний екскурс у часи створення Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. 
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86. Лук’янчук, Г. Ювілей головної бібліотеки держави [Текст]: [про історію створення, 

фонди та діяльність] / Г. Лук’янчук // Культура і життя. — 2018. —19 жовт. — С. 4;  

Слово Просвіти. — 2018. — 25—31 жовт. — С. 10. — Режим доступу: 

http://slovoprosvity.org/2018/10/25/yuvilej-holovnoji-biblioteky-derzhavy, вільний. 
 

87. 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. — Режим 

доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_5_5, вільний. 
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 комплектування. 
 

88. Рубльова, В. Сектор картографічних видань Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського: сторінки історії [Текст] / В. Рубльова // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 47—50. — (Історичні 

розвідки бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті подається хронологія започаткування і розвитку картографічного фонду 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського до 100-річчя її заснування, 
представлено історичні відомості щодо створення і функціонування відділу (сектору) 
картографічних видань. 
 

89. Чорна, С. Найбільший у країні фонд рукописної й книжкової спадщини та 

аналітичний центр [Текст] / С. Чорна // Голос України. — 2018. — 10 листоп. — 

С. 14 : фот. — (Культура). 
У НБУВ відбулася Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація», 
присвячена 100-річчю від часу заснування  книгозбірні. 

 

Бібліотеки Тернопільщини 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

 

90. Вайшле, М. «Наука XXI cтоліття: нанотехнології в Україні та світі» [Текст] / 

М. Вайшле // Наш день. — 2018. — 21—27 листоп. — С. 7. 
У відділі технічної літератури Тернопільської ОУНБ розгорнуто тематичну книжкову 
виставку «Наука XXI cтоліття: нанотехнології в Україні та світі». 

 

91. Вандзеляк, Г. Містичний грудень Левка Крупи [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2018. — 26 груд. — С. 5 : фот. 
У читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки бібліотекарі 
відділу краєзнавчої літератури та бібліографії провели наукові читання, приурочені до 75-
річчя від дня народження Левка Крупи. 

 

92. Врублевська, І. Бібліотеки в сучасному світі [Текст] / І. Врублевська // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 12 жовт. — С. 3. — (Книгозбірня поруч). 
На базі наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка для працівників книгозбірень відбувся 
день фахівця «Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти, 
культури». 
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93. Герман, Л. Майстер слова європейського рівня [Текст] / Л. Герман, М. Гуменна // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 7 груд. — С. 6. — (Неперебутні). 
У Тернопільській ОУНБ відбулися читання «Майстер літературного слова європейського 
рівня». 

 

94. Гунько, Р. Крилаті посланці [Текст] / Р. Гунько // Вільне життя плюс. — 2018. — 

16 листоп. — С. 6. — (Круглий стіл). 
З нагоди 100-річчя випуску перших поштових марок України в У Тернопільській ОУНБ 
відбувся круглий стіл «Крилатим посланцям України — 100 років». 
 

95. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень 2018 — травень 2018 р.] 

/ підгот.: І. Бандурка [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 23—

24 квітня низкою заходів працівники обласної універсальної наукової бібліотеки та 

інших книгозбірень Тернопілля відзначили Всесвітній день книги й авторського 

права «Книжки у пошуку читача». — С. 156 ; в обласній універсальній науковій 

бібліотеці — зустріч із Ю. Матевощуком ; літературний відеомарафон «Мій 

Шевченко». — С. 160. 

 

96. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень 2018 — серпень 2018 р.] / 

підгот.: О. Атаманчук [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 4. — 

С. 160—167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: в 

обласній універсальній науковій бібліотеці — зустріч із тернопільською 

художницею та прозаїком Г. Денегою ; книжкова виставка до Дня вишиванки 

«Барвиста мова вишиття» ; семінар «Національно-патріотичне виховання: 

формування ціннісних орієнтирів і громадської свідомості» для завідувачів відділів 

обслуговування центральних бібліотек ЦБС та бібліотек ОТГ нашої області. — 

С. 166. 

 

28. Ковалькова, Т. Він бард, поет, перекладач, патріот [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 12 жовт. — С. 6 : фот. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із літератором, музикантом, бардом, священиком 
Тарасом Коковським.  

 

29. Ковалькова, Т. Новинки в книгозбірні [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 9 листоп. — С. 6. — (Зазирніть). 

 

30. Мельничук, Б. Інтелектуальні подарунки з Коломиї [Текст] / Б. Мельничук, 

М. Пайонк // Вільне життя плюс. — 2018. — 30 листоп. — С. 6. — (Доповнюючи 

ТЕС). 
Фонд Тернопільської ОУНБ поповнився книжками «Ювілейний маршрут коломийської 
колії», «На горі народжена» та «Українські еліти Коломиї» (1848—1939), автором яких є 
письменник, гуморист, краєзнавець Микола Савчук. 

 

31. Музика, Т. Наші волонтери [Текст] / Т. Музика // Вільне життя плюс. — 2018. — 

7 груд. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
Працівники відділу літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ вдячні 
волонтерам за співпрацю. 

 

32. Оленич, Л. Бібліографи вчаться [Текст] / Л. Оленич // Вільне життя плюс. — 

2018. — 23 листоп. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
На базі Тернопільської ОУНБ відбувся обласний семінар бібліографів центральних 
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книгозбірень ЦБС і бібліотек ОТГ «Традиційні та інноваційні форми бібліографічного 
обслуговування». 

 

33. Осуховська, С. Презентація книжкової колекції [Текст] / С. Осуховська // Культура 

і життя. — 2018. — 23 листоп. — С. 6 : фот. — (Література). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книжкової колекції мистецького подружжя 
Віри та Дмитра Стецьків «Які минають люди неповторні!..». 
 

97. Пайонк, М. У війні та державотворенні [Текст] / М. Пайонк, Т. Ковалькова // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 23 листоп. — С. 1. — (Книгозбірня поруч). 
У читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулися 
історичні читання «Західноукраїнська  Народна Республіка: у війні та державотворенні». 

 

35. Рюміна, Л. «За правду! За волю! За Україну!» [Текст] / Л. Рюміна // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 26 жовт. — С. 6 : фот. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із воїнами АТО «За правду! За волю! За Україну!». 

 

36. Рюміна, Л. СНІД: це стосується кожного [Текст] / Л. Рюміна // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 14 груд. — С. 1. — (Що у вас?). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся круглий стіл «СНІД: це стосується кожного». 

 

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

Вільне життя плюс. — 2018. — 2 листоп. — С. 2. – (Зверніть увагу). 
У Пункті доступу громадян до офіційної інформації Тернопільської ОУНБ працює 
консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

 

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

Вільне життя плюс. — 2018. — 7 груд. — С. 1. — (Зверніть увагу). 
У Пункті доступу громадян до офіційної інформації Тернопільської ОУНБ працює 
консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

 

39. Содомора, О. «Вінцензівська зустріч» [Текст] / О. Содомора // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 14 груд. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
У відділі читального залу ТОУНБ відбулася «Вінцензівська зустріч», присвячена 130-й 
річниці від дня народження письменника, есеїста, філософа, етнографа, гуманіста 
Станіслава Вінценза. 

 

40. Степаненко, О. На Docudays UA показали, якою може бути бібліотека І не вже у 

Тернополі ніколи не буде такої? [Текст] / О. Степаненко // Свобода. — 2018. — 

9 листоп. — С. 4 : фот. 
У Тернопільській ОУНБ в рамках мандрівного фестивалю документального кіно про права 
людини Docudays UA відбувся перегляд фільму Фредеріка Вайзмена «Ex-Libris: Нью-
Йорська публічна бібліотека». 

 

41. Тернопільські бібліотекарі отримали нагороди [Текст] // Наш день. — 2018. — 3—

9 жовт. — С. 13 : фот. кольор. 
Працівники Тернопільської ОУНБ відзначили своє професійне свято — Всеукраїнський день 
бібліотек. 

 

42. Хоменко, В. Дякую за тепле слово і мудру пораду [Текст] / В. Хоменко // Свобода. — 

2018. — 5 жовт. — С. 4. — (День бібліотекаря). 
Працівники Тернопільської ОУНБ отримали слова вдячності від читача. 
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43. Хоменко, В. Подяка [Текст] / В. Хоменко // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 

10—16 жовт. — С. 7. 
Працівники Тернопільської ОУНБ отримали слова вдячності від читача. 
 

44. Чубата, Д. Винахідливо і цікаво [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2018. — 

5 жовт. — С. 1. — (Обрії «Просвіти»). 
У рамках святкування Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській ОУНБ відбулася 
презентація бібліографічного покажчик «Я з вами по всі дні, і до кінця віку», присвяченого 
125-річчю від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого. 

 

45. Шергей, Ю. Жовтогарячі плоди томатного дерева [Текст] / Ю. Шергей // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 28 листоп. — С. 13 : фот. — (Екзотика поруч). 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

 

98. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень 2018 — травень 2018 р.] 

/ підгот.: І. Бандурка [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: в 

обласній бібліотеці для молоді – виставка творчих робіт студентів відділення 

«Дизайн» Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу. — 

С. 160. 
 

99. Скасків, М. Правдиві історії з фронту об’єднали у книгу [Текст] / М. Скасків // 

Номер один. — 2018. — 26 груд. 2018 р. —1 січ. 2019 р. — С. 5 : фот. 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація другої частини 
тритомника «Слово про війну». 
 

100. Тернопільський «Медіа Старт» не має аналогів серед бібліотек України [Текст] // 

Свобода. — 2018. — 3 жовт. — С. 2 : фот. 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація мультимедійної 
лабораторії «Медіа Старт». 

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

 

101. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень 2018 — травень 2018 р.] 

/ підгот.: І. Бандурка [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: в 

обласній бібліотеці для дітей – заходи Всеукраїнського тижня дитячого читання. — 

С. 160. 
 

102. Пилипчук, У. Вшанували героїв України [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 26 жовт. — С. 2 : фот. — (Зустрічі). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася патріотична година «Героїв 
країна — моя Україна». 
 

103. Пилипчук, У. Георгій Тука спілкувався з переселенцями [Текст] / У. Пилипчук // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 19 жовт. — С. 8 : фот. — (Зустрічі). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася зустріч із заступником міністра з 
питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. 
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104. Пилипчук, У. «Голуб миру» [Текст] / У. Пилипчук // Свобода. — 2018. — 5 жовт. — 

С. 4. — (День бібліотекаря). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся майстер-клас «Голуб миру». 
 

105. Пилипчук, У. У країні з ароматом книги [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 5 жовт. — С. 6 : фот. — (Свято професії). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася низка заходів з нагоди 
професійного свята.  
 

106. Пилипчук, У. Ювілей у бібліотеці [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 

2018. — 23 листоп. — С. 8 : фот. — (Зустрічі). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася поетична зустріч з письменницею, 
журналісткою та фотохудожницею Валентиною Семеняк «Світ, який люблю».  
 

107. Пилипчук, У. Ювілей з бібліотечною родиною [Текст] / У. Пилипчук // Свобода. — 

2018. — 30 листоп. — С. 4 : фот.  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася творча зустріч з письменницею 
Валентиною Семеняк «Світ, який люблю». 
 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 

108. Бобрівець, М. Чотири рекорди за один день [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 17 жовт. — С. 8 : фот. кольор. — (Дозвілля). 
З нагоди  Дня козацтва в центральній міській бібліотеці для дітей відбулося спортивно-
розважальне свято «Спритні, вправні дітлахи – справжні юні козаки». 

 

109. Вандзеляк, Г. Презентували… долю нашої землячки Стефанії Шабатури [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2018. — 26 жовт. — С. 3 : фот. — (До 80-річчя від дня 

народження). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація альбому «Стефанія 
Шабатура: нескорений дух творчості» та книги «Стефанія Шабатура: вибрана палітра 
кольорів з мозаїки життя і творчості» упорядниці та авторки Соломії Дяків. 
 

110. Заморська, Л. Видав первозданний «Кобзар» Т. Шевченка [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2018. — 3 груд. — С. 18 : фот. — (Презентації). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книжки «Кобзар» 
Миколи Зубкова. 
 

111. Вітенько, Т. Чотири нові рекорди [Текст] / Т. Вітенько // Свобода. — 2018. —                  

10 жовт. — С. 12 : фот. кольор. 
 

112. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень 2018 — травень 2018 р.] 

/ підгот.: І. Бандурка [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 3. —  С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 19 квітня 

в Тернопільській міській бібліотеці-філії №4 для дорослих відкрито ретро-виставку 

робіт тернопільського художника Юрія Чумака «Чумацький шлях». — С. 156 ; у 

бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» — дійство до 400-річчя започаткування 

книгодрукування на Тернопільщині. — С. 160 ; унікальний проект (уперше в 

Україні) «Дивосвіт ляльки-мотанки» реалізували майстрині народної творчості в 

Тернопільській міській бібліотеці-філії №4 для дорослих «Етно-центр». — С. 161 : 

фот. ; у Тернопільській бібліотеці-музеї національної іграшки відбулася 

презентація колекції ляльок Вікторії Яніцької, представлено машинки 

Анатолія Табаса, обереги й іграшки Ольги Закорчемної. — С. 162 : фот. 
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113. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень 2018 — серпень 2018 р.] / 

підгот.: О. Атаманчук [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 4. — С. 

160—167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: у 

центральній міській бібліотеці Тернополя відбулася товариська зустріч 

бібліотекарів-просвітян, на якій обговорили заходи до 150-ї річниці з часу 

утворення громадської організації «Просвіта» в Україні. — С. 166. 

 

114. Зимненко, А. Вшанували захисників України [Текст] / А. Зимненко // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 24 жовт. — С. 3. 
У Тернопільській міській бібліотеці №5 відбулася година патріотизму «Сила нескорених». 

 

115. Зимненко, А. Поінформований — значить, захищений [Текст] / А. Зимненко // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 14 груд. — С. 2 : фот. — (Що? Де? Коли?). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 5ї відбулася година відвертої розмови «Краща 
вакцина від СНІДу — інформація». 

 

116. Золотнюк, А. Два десятиліття з голкою та ниткою [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 30 листоп. — С. 8 : фот. — (Хобі). 
У Тернопільській бібліотеці № 4 для дорослих «Етноцентр» відбулася презентація виставка 
робіт Олександри Ситник «І руки творять те, що серцю миле». 

 

117. Козелко, С. І книжечки в дарунок [Текст] / С. Козелко // Вільне життя плюс. — 

2018. — 9 листоп. — С. 5. — (Обрії «Просвіти»). 
У Тернопільській центральній міській бібліотеці відбулася творча зустріч із головою 
правління Тернопільського об’єднання «Просвіта» ім. Т. Шевченка, лікарем, письменницею                        
Дарією Чубатою та художницею Світланою Костишин. 

 

118. Матуш, І. «Ніколи не пізно пізнавати щось нове» [Текст] / І. Матуш // Наш день. — 

2018. — 3—9 жовт. — С. 5 : фот.  
У Тернопільській міській бібліотеці-філії №7 для дорослих відбулася творча зустріч з 
письменницею Ніною Фіалко. 
 

119. Матуш, І. Найсильніші та найшвидші [Текст] / І. Матуш // Наш день. — 2018. — 

10—16 жовт. — С. 13 : фот. кольор. 
Працівники Тернопільської міської центральної бібліотеки долучились до організації свята 
«Козацькі забави».  

 

120. Томчишин, Ю. Плюс ще декілька рекордів [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 

2018. — 11—18 жовт. — С. 19. 
Про свято «Козацькі забави» в Тернопільській міській центральній бібліотеці для дітей. 
 

Бібліотечний фестиваль «Бібліофест — VIII» (м. Тернопіль) 

 

121. Заморська, Л. Ексклюзивні книги показали в Катедрі [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2018. — 1 жовт. — С. 18 : фот. — (Презентації). 
У рамках фестивалю «Бібліофест-VIII» в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття 
Пресвятої Богородиці м. Тернопіль відбулася репрезентація колекції арт-буків «Мого народу 
гілочка тернова». 
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122. «Крила молитви отця Амвросія Крушельницького» [Текст] // Свобода. — 2018. — 

5 жовт. — С. 2 : фот. 
У репрезентації колекції арт-буків «Мого народу гілочка тернова» в Архикатедральному 
Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці працівники Тернопільської міської 
бібліотеки-філії №4 для дітей презентували артбук «Крила молитви отця Амвросія». 
 

123. Попович, В. Для незрячих діток записали аудіозбірку [Текст] / В. Попович // Номер 

один. — 2018. — 10 жовт. — С. 5 : фот. 
У рамках фестивалю «Бібліофест-VIII» відбулася презентація спільного соціального проекту 
міської центральної бібліотеки для дітей, медіалабораторії ПК «Березіль» і театральної 
школи-студії «Мельпомена» «Аудіоказки письменників краю». 
 

124. Свента, Г. У гості — до бібліотеки [Текст] / Г. Свента // Свобода. — 2018. — 5 

жовт. — С. 2.  
Про щорічний фестиваль «Бібліофест-VIII». 
 

125. Семчук, О. …Книжок крильми шумить бібліотека [Текст] / О. Семчук // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 10 жовт. — С. 6 : фот. — (Що у вас?). 
Про щорічний фестиваль «Бібліофест-VIII». 

 

Інші бібліотеки області 

 

126. Бачинський, Я. Сільські книгозбірні [Текст] / Я. Бачинський // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 21 груд. — С. 1. — (Як живеш, село?). 
Про поповнення книжкових фондів публічних бібліотек Тернопільського району. 
 

127. Бензар, О. Словосповідь Володимира Барни [Текст] / О. Бензар // Свобода. — 2018. 

 — 14 груд. — С. 4 : фот. 
У Товстенській бібліотеці відбулася зустріч з уродженцем цього містечка, письменником 
Володимиром Барною. 
 

128. Бульбашкове шоу «Читайлика – 2018» [Текст] // Свобода. — 2018. — 19 жовт. —  

С. 2 : фот. 
У Копичинецькій міській бібліотеці для дітей відбулася урочиста імпреза з нагоди 
нагородження переможців конкурсу «Читайлик — 2018». 

 

129. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень 2018 — травень 2018 р.] 

/ підгот.: І. Бандурка [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: у 

Чортківській центральній районній бібліотеці відбулася творча зустріч «Лабіринти 

Евтерпи». — С. 162 : фот. 

 

130. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень 2018 — серпень 2018 р.] / 

підгот.: О. Атаманчук [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 4. — С. 

 160—167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: у 

Заліщицькій районній бібліотеці презентували за участю студентів місцевого 

аграрного коледжу ім. Є. Храпливого «Енциклопедію української діяспори. — 

С. 166. 
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131. Дзісяк, Я. Творчий осінній новий рік [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 12 жовт. — С. 5. — (А що у вас?). 
У Чортківській районній бібліотеці пройшла творча літературна зустріч «Осінній новий 
рік». 

 

132. Коли двері завжди відчинено [Текст] // Свобода. — 2018. — 5 жовт. — С. 4. — (День 

бібліотекаря). 
У Копичинецькій міській бібліотеці для дорослих відбувся День відкритих дверей. 

 

133. Мадзій, І. Городок — перлина поміж двох річок [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 26 жовт. — С. 2 : фот. – (День села). 
З  нагоди святкування 600-річчя с. Городок у місцевій бібліотеці-філії відбулася презентація 
ілюстративно-книжкової виставки «Городок мій — доле ти моя» та експозиції-вікторини 
«Мій край — моя історія жива». 

 

134. Степаненко, О. Фільми, котрі спонукають мислити [Текст] / О. Степаненко // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 23 листоп. — С. 8 : фот. – (А що у вас?). 
У Збаразькій центральній районній бібліотеці відбувся перегляд фільму Фредеріка Вайзмена 
«Ex-Libris: Нью-Йорська публічна бібліотека». 

 

135. Тернопільські студенти провели ніч у бібліотеці [Текст] // Нш день. — 2018. — 24—

30 жовт. — С. 8 : фот. кольор. 
У бібліотеці ім. Л. Каніщенка ТНЕУ відбулася «Ніч у бібліотеці». 
 

 

Бібліотеки та професійна освіта за рубежем 

 

136. Мірошниченко, М. Стажування в бібліотеці Університету Миколая Коперника в 

Торуні [Текст] / Мірошниченко М., Тепікіна Л. // Бібліотечна планета. — 2018. — 

№ 4. — С. 24—26 6 фот. — (Зарубіжний досвід). 
Автори діляться враженнями про відвідування одного з найбільших університетських 
центрів Польщі, інформаційно-бібліотечна мережа якого складається з головної та 12 
факультетських бібліотек. Увагу акцентовано на організації бібліотечного обслуговування, 
функціональному зонуванні бібліотечних приміщень, діяльності основних відділів, 
електронних ресурсах та ін. 
 

137. Романюк, О. Нотатник з вільнюських бібліотек [Текст] / Романюк О. // Бібліотечна 

планета. — 2018. — № 4. — С. 27—30. — (Зарубіжний досвід). 
У статті зосереджено увагу на окремих аспектах діяльності Вільнюської центральної міської 
бібліотеки, Публічної бібліотеки Нової Вільни і таких районів Вільнюса, як Антакальніс, 
Саулуте, а також Литовської національної бібліотеки імені Мартінаса Мажвідаса. 
 

138. Чен, Ян. Бібліотеки Китаю як інфраструктурний складник цифрової економіки  

[Текст] / Ян Чен// Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 11. — С. 44—46. — (За 

рубежем). — (Школа систематизатора). — Бібліогр. у кінці ст. 

Розкрито потенціал та напрями діяльності бібліотек Китаю щодо формування цифрової 

компетентності користувачів. 
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Книгознавство. Видавнича справа. Проблеми читання 

 

139. Бібліотечні фонди готуються приймати нові книжкові видання [Текст] // Урядовий 

кур’єр. — 2018. — 2 лист. — Режим доступу: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/bibliotechni-fondi-gotuyutsya-prijmati-novi-knizhk, 

вільний.  
До 120 млн грн. виділив уряд на придбання й доставку книжкової продукції для поповнення 
бібліотечних фондів у рамках бюджетної програми 1801560 «Забезпечення діяльності 
Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою «Українська 
книга». 
 

140. «Вони завжди залишаться в строю, про них народ пісні буде співати» [Текст] / 

підгот. В. Здановська // Бібліотечна планета. — 2018. — № 4. — С. 10—11 : фот. — 

(До річниці Революції Гідності). 
Репрезентовано видання, присвячені Революції Гідності як феномену самовизначення і 
цивілізаційного вибору, як війни та примирення, як пам’яті і діалогу. У кожній з книжок 
зафіксовано факти і моменти, в яких люди позбавлялися страху, намагалися зробити 
доленосний вибір, замислювалися про жертовність, свободу, солідарність. 
 

141. Кличко, Хокінг і Боб Ділан: які книги закуплять для бібліотек // Газета по-

українськи. — 2018. — 2 лист. — Режим доступу:  
https://gazeta.ua/articles/culture/_klichko-hoking-i-bob-dilan-yaki-knigi-zakuplyat-dlya-
bibliotek/867261, вільний. 
На веб-сайті Міністерства культури України опубліковано повний список видань, що 
планується закупити  за державною програмою «Українська книга». 
 

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

державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2017 р. /  О. Клюшніченко // 

Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 10. — С. 10—16 : іл. — (Книгознавство. 

Видавнича справа). 
У статті на основі аналізу бази даних авторефератів дисертацій за 2017 р. за галузями знань, 
що відповідають класам і розділам УДК, виявлено основні тенденції та особливості розвитку 
наукових досліджень в Україні. Здійснено аналіз кількісного й тематичного розподілу 
дисертаційних досліджень за регіонами, науковим ступенем і гендерною належністю 
науковців. 
 

143. Національний стенд України на ювілейному 70-му Міжнародному 

Франкфуртському книжковому ярмарку [Текст] / підгот.: О. Білик // Бібліотечна 

планета. — 2018. — № 4. — С. 37—38. — (Події. Факти). 
Висвітлено перебіг однієї з найбільших і найвпливовіших подій книжкового ринку, на якій 
цьогоріч наша держава репрезентувала як окремих авторів, так і українсько-німецький 
журнал Gelblay («Жовто-Блакитний») і видавничий проект «Книга-подорож про Україну». 
 

144. Овчаренко, Е. Подорож у світ книжки [Текст]  / Е. Овчаренко // Слово Просвіти. – 

2018. — 25—31 жовт. — С. 13. — Режим доступу: 

http://slovoprosvity.org/2018/10/25/podorozh-u-svit-knyzhky, вільний. 
Про культурно-мистецькі заходи фестивалю «Азбукове королівство Магів та Янголів» у 
Музеї книги і друкарства України (м. Київ). 
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145. Плахта Д. [Громадський діяч] Теодор Дяків — про книжкове просвітництво і 

Бібліотеку газети «День» [Текст] / Д. Плахта // День. — 2018. — 5—6 жовт. — 

С. 30. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/teodor-dyakiv-pro-
knyzhkove-prosvitnyctvo, вільний. 
 

146. Ромашко, Г. Цифра допоможе поширенню друкованих пам’яток [Текст] / 

Г. Ромашко // Урядовий кур’єр. — 2018. — 27 жовтня. — Режим доступу:  

https://ukurier.gov.ua/uk/news/cifra-dopomozhe-poshirennyu-drukovanih-pamyatok, 

вільний. 
У Міністерстві культури України відбулася зустріч міністра Є. Нищука з директором із 
взаємодії з органами державної влади Google Україна О. Якимчуком щодо перспектив 
співпраці з долучення України до програми компанії Google з цифровізації друкованої 
спадщини. 
 

147. Чадюк М. Запорізька [книжкова] толока: 26—28 жовтня відбудеться літературно-

мистецький фестиваль [Текст] / М. Чадюк // День. — 2018. — 25—26 жовт. — 

С. 31. — Режим доступу:  https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/zaporizka-toloka, 
вільний. 

 

Книжкові фестивалі та форуми  

 
148. Абліцов, В. Згасає зірка львівського форуму? Роздуми услід події [Текст] / В. 

Абліцов // Слово  Просвіти. — 2018. — 11—17 жовт. — С. 6—7. — Режим доступу: 

http://slovoprosvity.org/2018/10/12/zhasaje-zirka-lvivskoho-forumu, вільний. 
 

149. Гречило, А. Знак спадкоємної могутності [Текст] / А. Гречило, Б. Завітій ; 

[інтерв’ю] / [вела] А. Біла // День. — 2018. — 12—13 жовт. — С. 30. — Режим 

доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/znak-spadkoyemnoyi-mogutnosti, 
вільний. 
Автори альбому «Наш Герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення» 
(переможець форуму) про своє видання. 
 

150. Луганські та львівські бібліотекарі творять свободу [Текст] / прес-центр ЛОУНБ 

ім. О. М. Горького [Текст]  // Слово Просвіти. — 2018. — 4—10 жовт. — С. 9. — 

Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2018/10/03/luhanski-ta-lvivski-bibliotekari-tvoryat-
svobodu, вільний.  
Про заходи Луганської ОУНБ ім. О. Горького (м. Старобільськ), представлені на 
ІХ Львівському міжнародному бібліотечному форумі в рамках спільного проекту з 
Львівською обласною бібліотекою для дітей «4L: Lviv–Lugansk–Library–Love». 
 

151. Рижков В. «Український космос» у Дніпрі [Текст]: про перший Міжнародний 

книжковий фестиваль і представлення на ньому новинки «Дня» — «AVE. До 100-

ліття Гетьманату Павла Скоропадського» / В. Рижков // День. — 2018. — 2 жовт. — 

С. 6. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/ukrayinskyy-kosmos-u-
dnipri, вільний. 
 

152. Слабошпицький, М. Вражіннєва нотатка після форуму [Текст] / 

М. Слабошпицький // Слово Просвіти. — 2018. — 27 верес.—3 жовт. — С. 5. — 

Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2018/09/27/vrazhinnjeva-notatka-pislya-forumu, 

вільний. 
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153. Стасенко, Б. Книжковий Франкфурт і Україна [Текст]: [про  книги українських 

видавництв, представлені на ярмарку] / Б. Стасенко // Літ. Україна. — 2018. — 

25 жовт. — С. 2. 
 

154. Тверда О. По-перше, це красиво… [Текст]: українські книги потрапили до топ-100 

найкрасивіших на книжковому ярмарку у Франкфурті / О. Тверда // Україна 

молода. — 2018. — 26—27 жовт. — С. 15. — Режим доступу: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3376/164/127487, вільний. 
 

Ювілеї та ювіляри 

 

155. Башун О. Нашому журналу — 15 років [Текст] / О. Башун // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 2—7 . — (Сторінка головного 

редактора). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті представлено етапи розвитку журналу «Бібліотечний форум України» та 
становлення його наступника – журналу «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика». 
 

156. Бугаєва, О. Визначні постаті музичної культури України [Текст] / О. Бугаєва // 

Бібліотечний вісник. — 2018. — № 6. — С. 34—42. — Бібліогр. у кінці ст. — Режим 

доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_6_7, вільний. 
Дана публікація вперше презентує на сторінках друкованого видання автобіографічні 
документи видатних українських музикантів, учених, громадських діячів — 
О. Т. Дзбанівського і Л. Л. Лісовського, – які зробили вагомий внесок у розвиток музично-
культурного життя України першої третини ХХ ст.: організація музично-бібліотечної 
справи, формування наукового знання і дослідження національної музичної спадщини, 
поширення музичної освіти і виконавства. Наведені автографи митців, що зберігаються у 
фондах Інституту рукопису НБУВ, розкривають маловідомі факти їх біографій. 
 

157. Кушнаренко, Н. Авторитетна вчена, талановита педагог: колега-однодумець 

[Текст]: до 75-річчя від дня народження Г. Швецової-Водки / Н. Кушнаренко, 

А. Соляник // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 10. — С. 51—52. — (Видатні 

діячі та визначні події). — Бібліогр. у кінці ст. 
 

158. Петренко, Н. Щаслива доля — працювати за покликанням [Текст] / Н. Петренко // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 56—60. — 

(Пам'ятаємо). — Бібліогр. у кінці ст. 
Стаття присвячена Лілії Павлівні Незнамовій, заслуженому працівнику культури України, 
директору Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка у 1989–2006 рр.   
 

159. Професія бібліотекар — справа всього життя [Текст] /адміністр. ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — 

№ 4. — С. 61. — (Пам'ятаємо).  
Стаття присвячена Лілії Павлівні Незнамовій, заслуженому працівнику культури України, 
директору Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка у 1989–2006 рр.   
 

100-річчя з часу створення Книжкової палати України 

 

160. Петрова, Н. Становлення Української книжкової палати [Текст] / Н. Петрова // 

Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 11. — С. 4—10.  — (100-річчя з часу 

Книжкової палати України). 
У статті розглянуто історію розвитку Української книжкової палати в період 1919-1929 рр. 
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161. Сенченко, М. Зародження центру державної бібліографії в Україні [Текст] /  

М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 10. — С. 3—9. — (До 

сторіччя Книжкової палати України). 
У статті розглянуто основні етапи становлення державної бібліографії в Україні, починаючи 
з 1909 року. 
 

162. Стрішенець, Н. Юрій Меженко на чолі Головної Книжкової Палати [Текст] / 

Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 11. — С. 11—14.  — (100-

річчя з часу Книжкової палати України). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто київський період діяльності Книжкової Палати від початку створення у 
січні 1919 р. та основні документи, що визначали її діяльність у ті роки. Висвітлено роль 
Юрія Меженка у розвитку головних напрямів роботи установи. 
 
 

Рецензії. Огляди 

 

163. До 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського [Текст] 

: рец. на кн.: Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня 

народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. Д. Березівська, О. В. Сухомлинська, 

Л. І. Страйгородська [та ін.]. — Вінниця : Твори, 2018. — 395 с. / О. 

Воскобойнікова-Гузєва // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 11. — С. 21—22.  

 

164. 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) / Сергій Козак. — Київ : Літ. Україна, 

2015. — 588 с. — (Часописи української діаспори) / П. Штих // Бібліотечний 

вісник. — 2018. — № 5. — С. 33—34. — Режим 

доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_5_8, вільний. 

 

Політика. Культура. Мистецтво 

 

165. Гастинщиков, В. Особливості діяльності вітчизняних ЗМІ у контексті нових 

викликів і загроз інформаційній безпеці України [Текст] / В. Гастинщиков, 

М. Онищук // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 11. — С. 23—28.  — 

(Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто особливості діяльності вітчизняних ЗМІ у контексті інформаційно-
психологічного протистояння, окремі проблеми деструктивного впливу мас-медіа, 
наголошено на потребі формування моделі соціальної відповідальності ЗМІ. 
 

166. Сенченко, М. Аксіоматична теорія соціальних систем / М. Сенченко // Вісник 

Книжкової палати. — 2018. — № 4. — С. 18—26. — (Соціокомунікаційні технології). 
У статті розглянуто основні соціально-економічні форми розвитку соціальних систем. 
 

167. Сенченко, М. Життя Людини і Книги [Текст] / М. Сенченко // Вісник Книжкової 

палати. — 2018. — № 11. — С. 3—4. — (Колонка головного редактора).  
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168. 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. 

 

169. Телеп, О. Еволюція соціально-комунікаційних моделей як об’єкт наукової 

рефлексії [Текст] / О. Телеп // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 11. — С. 28—

31.  — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті порушено актуальне питання потреби історико-еволюційного аналізу розвитку 
моделей соціальної комунікації. Швидке насичення сучасного медіапростору новими 
технологіями та сервісами змінює середовище здійснення комунікаційного процесу й 
характеристики учасників комунікації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  С. І. Воробель 


