
0 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 

ОБЛАСНАУНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА 

БІБЛІОТЕКА 

 

 

 

 

 

Відділ інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нові надходження 

з питань бібліотекознавства 

та бібліотечної справи 
І квартал 2019 року 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль 

2019  



1 

 

Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України 

 

1. 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.  
 

2. 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. Окреслено потенціал інтегрованих 
інформаційних ресурсів місцевих установ соціальної пам’яті щодо підвищення туристичної 
привабливості та прискорення економічного розвитку територіальних громад.  
 

3. Зберегти бібліотеки в селах [Електронний ресурс] : Кабінет Міністрів схвалив 

проект постанови про соціальні нормативи забезпечення населення // День. — 

2019. — 8 лют. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/zberegty-

biblioteky-v-selah, вільний. 

 

4. Солоненко, М. Зберегли бібліотеки [Електронний ресурс] : районний Будинок 

культури та центральну районну бібліотеку передадуть місту Луцьк / М. 

Солоненко // Голос України. — 2019. — 23 берез. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/315142, вільний. 
На позачерговій сесії Луцької райради депутати підтримали рішення про передачу 
районного Будинку культури та центральної районної бібліотеки місту Луцьку. Проте в ряді 
об’єднаних територіальних громад, як Торчинській, Боратинській, Княгининівській 
бібліотеки виселяють у менш пристосовані приміщення, або ж закривають.  
 

5. Уряд затвердив нові нормативи щодо публічних бібліотек [Електронний ресурс] // 

Голос України. — 2019. — 8 лют. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/313513, вільний.  
Кабінет Міністрів України схвалив проект постанови про затвердження Державних 
соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками. Встановлено, що 
державні соцнормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні 
передбачають обов’язковість відкриття й функціонування публічної бібліотеки на 500–800 
осіб населення зони обслуговування за умови, що відстань між бібліотеками не 
перевищуватиме 3 км.  
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Менеджмент. Маркетинг 

 

6. Анісімова, О. М. Бізнес-аналітика як інструмент функціонування інформаційних 

систем менеджменту [Текст] / О. М. Анісімова // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 4. — С. 84—90 : іл.  — 

(Інформологія та соціальні комунікації). — Бібліогр. у кінці ст.  

У статті проаналізовано процес збору зовнішньої інформації в інтегрованій системі 

бізнес-аналітики для діагностики українських підприємств. 

 

7. Варцаба, Н. В. Комунікативні технології у процесі іміджмейкінгу та особливості їх 

застосування у сфері іміджу корпорації [Текст] / Н. В. Варцаба // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 4. — С. 102—

109.  — (Інформологія та соціальні комунікації). — Бібліогр. у кінці ст.  

У статті окреслено роль, місце комунікативних технологій в процесі формування іміджу, 

виділення актуальних комунікативних технологій та описано особливості використання 

технологій у сфері побудови іміджу корпорації. 

 

8. Кирилишен, Я. В. Соціальні комунікації та їх роль в українському інформаційному 

маркетингу [Текст] / Я. В. Кирилишен, К. О. Денисова // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 4. — С. 90—97 : іл.  — 

(Інформологія та соціальні комунікації). — Бібліогр. у кінці ст.  

У статті здійснено аналіз інтегрованих соціальних маркетингових комунікацій і 

виділення принципів ведення соціальних комунікацій в аспекті українського 

інформаційного маркетингу. 

 

Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми 

 
9. Бородкіна, І. Л. Машинний переклад як складова підготовки майбутніх 

документознавців [Текст] / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 4. — С. 77—83. — 

(Документознавство. Архівознавство). — Бібліогр. у кінці ст.  

У статті досліджено системи машинного перекладу і структурі фахової діяльності 

документознавців. 

10. Бублик О. Бібліотека і документ у контексті часу [Текст]: Четверті бібліотекознавчі 

студії, присвячені пам’яті професора М. С. Слободяника / О. Бублик // Бібліотечний 

вісник. — 2019. — № 1. — С. 46—48. — Режим доступу: 

http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_1_9, вільний. 

 

11. Коржова, Т. В. Проблеми нормативно-правового забезпечення підготовки 

спеціалістів із зв’язків з громадськістю в системі вищої школи України [Текст] / 

Т. Коржова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — 

№ 4. — С. 110—116.  — (Інформологія та соціальні комунікації). — Бібліогр. у кінці 

ст.  

У статті розглянуто проблеми, пов’язані з нормативно-правовим забезпеченням 

підготовки PR-фахівців в системі вищої школи України. 
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12. Коржова, Т. Реалізація комптентнісного підходу в процесі підготовки PR-фахівців у 

закладах вищої освіти України [Текст] / Т. Коржова // Вісник Книжкової палати. — 

2019. — № 1. — С. 14—18. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці 

ст. 
У статті проаналізовано особливості реалізації компетентнісного підходу в закладах вищої 
освіти України, спрямованого на підготовку PR-фахівців. Обґрунтовано положення, що 
формування компетенцій  спеціалістів зі зв’язків із громадськістю у вищій школі має 
відбуватися згідно з основними принципами й компонентами професійної освіти й містити 
базові та фахово орієнтовані компетенції. 
 

13. Кундеревич, О. В. Розвиток технологій «паблік рилейшнз» в галузі екології та 

екологічної освіти в Україні [Текст] / О. В. Кундеревич // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 4. — С. 117—124.  — 

(Інформологія та соціальні комунікації). — Бібліогр. у кінці ст.  

У статті проведено аналіз функцій соціальних технологій, з’ясування ролі та значення 

екологічного PR в процесі формування екологічної свідомості та екологічної культури. 

 

14. Майорова, О. Самоосвіта в процесі професійної підготовки фахівців [Текст] / 

О. Майорова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 1 

(15). — С. 41—42. — (Мережа бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті визначено роль бібліотек закладів вищої освіти для самоосвіти студентів у 
навчальному процесі. 
 

15. 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. 
 

16. Прокопенко, Л. Робочі групи Конференції директорів європейських національних 

бібліотек (CЕNL) як осередки фахової співпраці [Текст] / А. Пелещишин // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 4. — С. 22—

28. — (Бібліотекознавство. Книгознавство). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано основні напрями та узагальнено результати діяльності робочих груп 
Конференції директорів європейських національних бібліотек (CЕNL) з метою виявлення їх 
значення для розвитку міжнародної бібліотечної співпраці. 
 

17. 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. 
 

18. Сидоренко, А. Л. Розвиток форм інтенсифікації підготовки фахівців бібліотечної 

справи в умовах соціальних трансформацій (друга половина ХХ — ХХІ ст.) 

[Текст] / А. Л. Сидоренко // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. — 2018. — № 4. — С. 35—42. — (Бібліотекознавство. Книгознавство). 

— Бібліогр. у кінці ст. 
У статті досліджено трансформації форм інтенсифікації підготовки майбутніх фахівців-
бібліотекарів в умовах інформаційного суспільства. 
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19. 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 наукових та культурно-просвітницьких заходів, проведених у 
Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв у рамках 
The Great Library Week — Великого бібліотечного тижня, започаткованого з нагоди 
Всеукраїнського дня книги і авторського права. 
 

20. Яворська, Т. М. Інформаційна складова в структурі професійних компетентностей 

майбутніх документознавців [Текст] / Т. Яворська // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 4. — С. 71—77. — 

(Документознавство. Архівознавство). — Бібліогр. у кінці ст.  

Досліджено проблеми формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи, з виокремленням в їх структурі 

інформаційних складових, як от: інформаційна, комп’ютерно-технологічна та 

процесуально-діяльнісна. 
 

Бібліотекознавство. Документознавство. Бібліографічна діяльність 

 

21. Збанацька, О. М. Розкриття змісту архівних документів: тезаурусний підхід 

[Текст] / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. — 2018. — № 4. — С. 52—64 : іл. — (Документознавство. 

Архівознавство). — Бібліогр. у кінці ст.  
Висвітлено можливості розкриття архівних фондів за допомогою інформаційно-пошукового 
тезауруса.  
 

22. Ковальська, Л. Методологія архівознавчого дослідження тематичних комплексів 

архівних документів [Текст] / Л. Ковальська // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 4. — С. 64—70. — 

(Документознавство. Архівознавство). — Бібліогр. у кінці ст.  
Окреслено методологійний інструментарій для вивчення та класифікації тематичних 
комплексів архівних документів. 
 

23. Ковальчук, Н. Інноваційність як вагомий складник ефективної організаційно-

управлінської діяльності бібліотек [Текст] / Н. Ковальчук // Вісник Книжкової 

палати. — 2019. — № 1. — С. 23—25. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
Розглянуто особливості інноваційності змісту організаційно-управлінські діяльності 
розвитку бібліотек у контексті нових суспільних реалій, наведено огляд складових елементів 
бібліотечних інновацій. 
 

24. Комова, М. Чинники функціонування масовокомунікаційного документа в 

соціокультурному просторі [Текст] / М. Комова // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 4. — С. 43—52 : іл. — 

(Документознавство. Архівознавство). — Бібліогр. у кінці ст.  
Визначено чинники функціонування масовокомунікаційного документа в соціокультурному 
просторі. 
 

25. Лісова, І. «Приватна бібліотека»: історико-термінологічний аналіз [Текст] / 

І. Лісова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 1. — С. 26—29.  — (Бібліотечна 

справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
Розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття «приватна бібліотека», розкрито стан 
вивчення проблеми в сучасному бібліотекознавстві та книгознавстві. 
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26. Новальська, Т. В. Основні напрями творчої співпраці Харківської та Київської 

бібліотечних науково-освітніх шкіл [Текст] / Т. Новальська // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 4. — С. 6—13. — 

(Бібліотекознавство.Книгознавство). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано основні напрями творчої співпраці харківської  та київської 
бібліотечних науково-освітніх шкіл, накреслено перспективи їх подальшого розвитку. 
 

27. Особливості інформаційних технологій в бібліотечній справі [Текст] / А. 

Пелещишин та ін. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. 

— № 4. — С. 14—21. — (Бібліотекознавство. Книгознавство). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті виділено сегменти інформаційних технологій, які є особливо близькими 
бібліотечній справі, і повинні бути представлені в межах ІТ- орієнтованої бібліотечної 
освіти. 
 

28. Яковенко, О. Г. Вплив бібліотек і бібліотечних сервісів на суспільство: аспекти 

стандартизації [Текст] / О. Г. Яковенко // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. — 2018. — № 4. — С. 29—35. — (Бібліотекознавство. 

Книгознавство). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто окремі положення міжнародних стандартів щодо виявлення й 
оцінювання впливу бібліотек та їхніх сервісів на окремих осіб, установи й спільноти, 
суспільство загалом. 
 

Дослідницька діяльність. Бібліометрика 

 
29. Антонюк Т. Навчальна книжка в українському зарубіжжі: історія, характеристика, 

значення / Т. Антонюк // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 1. — С. 24—33. — 

Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_1_6, вільний. 
Проаналізовано навчальні видання діаспори з фонду відділу зарубіжної україніки Інституту 
книгознавства НБУВ як органічний складник книжкової культури України. Розкрито 
історію розвитку навчальної книжки в українському зарубіжжі, причини, час і місце її 
появи. Подано загальну книжкову характеристику навчальної літератури, виокремлено її 
особливості, види, призначення, встановлено читацьку аудиторію. З’ясовано роль 
навчальної книги у збереженні національної ідентичності українства та боротьбі за 
українську державність 
 

30. Боднарчук, О. Каталог «Періодичні видання 1917—1945 рр. у фонді ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського» як джерело сучасних історіографічних досліджень 

[Текст] / О. Боднарчук // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 1. — С. 49—51.  — 

(Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст. 

 

31. Гончаренко, О. Видавнича та інформаційна діяльність освітянських бібліотек із 

популяризації спадщини Василя Сухомлинського [Текст]: до 100-річчя від дня 

народження / О. Гончаренко // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 1. — С. 36—

39.  — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті представлено інформацію про видавничу діяльність та основні заходи освітянських 
книгозбірень щодо відзначення 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. 
 

32. Колоскова, Г. Інформаційна інфраструктура як основа бібліотечно-інформаційного 

потенціалу м. Дніпра [Текст] / Г. Колоскова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — 

№ 1. — С. 30—35 : таб.  — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
Розглянуто інформаційну інфраструктуру м. Дніпра як основу його бібліотечно-
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інформаційного потенціалу, проблеми та перспективи забезпечення інформаційних потреб 
користувачів у традиційному та електронному середовищах. 

33. Ніколаєнко, Н. Наукометрія в бібліотечній діяльності: досвід, проблеми, завдання 

[Текст] / Н. Ніколаєнко, О. Рибальченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2019. — № 1 (15). — С.6—9. — (Наукометрія). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті висвітлено діяльність Наукової бібліотеки Харківського національного технічного 
університету сільського господарства ім. П. Василенка у напрямку наукометричних 
досліджень та моніторингу бібліометричних показників науковців університету.  
 

34. Рабаданова, Л. Моніторинг публікацій з питань діяльності Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Текст]: на матеріалах 

фахової періодики за 2010—2015 рр. / Л. Рабаданова // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2019. — № 1 (15). — С. 2—5. — (Науково-дослідна робота 

бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто публікаційну активність у фахових наукових виданнях з питань 
дослідження функціонування Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського за 2010–2015 рр. Вивчено пріоритетні напрями розвідок, 
присвячених розвитку бібліотеки та позначено тематику, що потребує дослідницької уваги. 
 

35. Соколов, В. Діяльність Л. С. Лічкова на посаді директора Київської міської 

публічної бібліотеки (1915–1921) [Текст] / В. Соколов // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2019. — № 1 (15). — С. 46—54. — (Історичні розвідки 

бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
Аналізуються особливості діяльності, основні показники та розвиток Київської міської 
публічної бібліотеки під керуванням Л. С. Лічкова у 1915–1921 рр.  
 

36. Черниш, Н. Дві українські енциклопедії [Текст]: до історії видань «Українська 

мала енциклопедія» Є. Онацького та «Азбуковник. Енциклопедія української 

літератури» Б. Романенчука / Н. Черниш // Вісник Книжкової палати. — 2019. — 

№ 1. — С. 42—48 : іл.  — (Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст. 
 

Бібліотечні ресурси. Колекції Інформаційні технології.  

 
37. Лобузіна, К. Тематичний пошук в електронних каталогах національних бібліотек 

[Текст] / К. Лобузіна, С. Галицька // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 1. — С. 12—

18. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_1_4, вільний. 
У статті розглядаються засоби тематичного пошуку за бібліотечною класифікацією в 
електронних каталогах національних бібліотек. Порівнюються можливості різних 
інформаційно-бібліотечних пошукових систем. 
 

38. Маслова, М. Віртуальний довідковий сервіс [Текст]: досвід Запорізької обласної 

універсальної наукової бібліотеки / М. Маслова // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2019. — № 1 (15). — С.10—13 : діагр. — (Інтернет-технології в 

бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті представлено досвід довідкового обслуговування віддалених користувачів на 
прикладі діяльності служби віртуальної довідки Запорізької обласної універсальної наукової 
бібліотеки. Надано аналіз кількості та тематичного спрямування звернень за час існування 
сервісу. Окреслено здобутки, визначено проблеми та можливі шляхи їх вирішення. 
 

39. Мацюк, Г. Представлення знань у вузькоспеціальних предметних областях за 

допомогою тезауруса / Г. Мацюк, Н. Кунанець // Бібліотечний вісник. — 2019. — 

№ 1. — С. 19—23. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_1_5, вільний. 
У статті розкривається роль галузевого інформаційно-пошукового тезауруса у процесах 
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систематизації термінології предметної області. Аналізуються можливості застосування ІПТ 
як засобу підвищення ефективності пошуку в сучасних інформаційно-пошукових системах.  
 

40. Торлін, І. Книжкова знахідка [Текст] / І. Торлін // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2019. — № 1 (15). — С.14 : іл. — (Бібліотечно-бібліографічні 

ресурси бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У науковій бібліотеці Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова 
знайдено автограф київського архітектора В. В. Городецького. 
 

Окремі бібліотеки 

 

41. В Одесі встановили пам’ятник читачеві [Електронний ресурс] // День. — 2019. — 

27 берез. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/270319-v-odesi-vstanovyly-

pamyatnyk-chytachevi, вільний.  
В Одесі навпроти будівлі Одеської національної наукової бібліотеки за підтримки цифрового 
видавництва «Гутенберг» постав перший в Україні пам’ятник читачеві. Автором скульптури 
є художник М. Рева. Напис на постаменті пам’ятника «More Books, Less Fear» (Більше книг, 
менше страху) належить директору видавництва В. Усову.  
 

42. Вертіль О. Запрошує «Бібліоняня» [Електронний ресурс] / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр. —2019. —31 січ. — Режим доступу : 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/zaproshuye-biblionyanya, вільний. 
Новий безкоштовний сервіс для молодих батьків «Бібліоняня» діє в Глухівській дитячій 
районній бібліотеці на Сумщині. 
 

43. Герасимова, Н. Історія одного успішного проекту [Текст] / Н. Герасимова // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 1 (15). — С. 43—44. — 

(Проектна діяльність бібліотек).  
Завдяки проектній діяльності працівникам Центральної міської бібліотеки 
ім. В. Г. Короленка м. Маріуполя вдалось реалізувати мрію про новий сучасний бібліотечний 
простір, змінити не лише інтер’єр, а й зміст корисного дозвілля для мешканців міста, 
розширити спектр бібліотечних та соціальних послуг.  
 

44. Грипич, С. Формування інформаційної культури користувачів як важлива 

складова діяльності бібліотеки закладу вищої освіти [Текст] / С. Грипич, Л. 

Буравкова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 1 (15). — 

С. 33—40. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). — Бібліогр. у кінці ст. 
Розглянуто коло проблем з теоретичних засад інформаційної культури та практичного 
досвіду її формування в бібліотеках закладів вищої освіти. Репрезентовано 2-ге видання 
навчального посібника «Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід», який 
висвітлює роботу наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету в 
цьому напрямі. 
 

45. Жуйко, В. Працювати на майбутнє» [Електронний ресурс]: як в Ужгороді дитячу 

бібліотеку перетворили на соціальний майданчик / В. Жуйко // День. — 2018. —

7 берез. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/pracyuvaty-na-

maybutnye, вільний. 
Упродовж 2018 року в ужгородських бібліотеках  реалізували проект МОМ «Сприяння 
відбудові та сталому розв’язанню проблем внутрішньо-переміщених осіб та потерпілого від 
конфлікту населення в Україні» під назвою «Сокоти свій Варош». Тут діяли кіноклуб, гуртки 
моделювання, малювання, вивчення французької та англійської мови, екологічні майстер-
класи, заняття з рукоділля, міні-лекції для батьків «Педагогіка за методикою Монтессорі», 
школа комп’ютерної грамотності та багато інших.  
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46. Журавель, Н. Досвід роботи пункту європейської інформації в Охтирській 

центральній міській бібліотеці Сумської області [Текст] / Н. Журавель // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 1 (15). — С.15—21. — 

(Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті висвітлено діяльність Охтирської центральної міської бібліотеки Сумської області з 
популяризації знань про ЄС та європейський вибір України серед користувачів бібліотеки та 
жителів міста Охтирка. 
 

47. Єпіфанова, О. Гортаючи життя сторінки… [Текст]: до 95-річчя Наукової бібліотеки 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / 

О. Єпіфанова, В. Савельєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 

2019. — № 1 (15). — С. 55—58. — (Ювілеї бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті представлено історичне минуле книгозбірні та етапи її становлення і розвитку, 
розкрито сьогодення та шляхи модернізації бібліотеки.  
 

48. Кирей, Р. Книжки на будь-який смак [Електронний ресурс] / Р. Кирей // Урядовий 

кур’єр. — 2019. — 5 лют. — Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/knizhki-

na-bud-yakij-smak, вільний. 
за кошти, надані в межах програми поповнення бібліотечних фондів області на 2018–2023 
роки у фонд Черкаської обласної бібліотеки для дітей надійшло 1133 примірників книжок. 
 

49. Козак, І. Бібліотеки Хмельницького отримали поповнення [Електронний ресурс] / 

І. Козак // Голос України. — 2019. — 5 лют. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/313301, вільний. 
У Хмельницькому завдяки програмі підтримки книговидання місцевих авторів «Читай 
українською» протягом року було надруковано 17 книжок загальним тиражем 3,2 тис. 
примірників. На це з міського бюджету витратили понад 273 тис. грн. Так само бюджетним 
коштом для міських бібліотек закупили півтори тисячі видань. Ще приблизно дві тисячі 
книжок, надрукованих за програмою, передали громадським літературним спілкам, 
бібліотекам області та навчальним закладам міста. Самі автори, громадські організації, 
видавництва та користувачі подарували півтора десятку книгозбірень центральної 
бібліотечної системи 1884 книжки.  
 

50. Малімон, Н. У Локачах на Волині бібліотекарі розносять книги читачам додому 

[Електронний ресурс] / Н. Малімон // День. — 2019. — 25 січ. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/250119-u-lokachah-na-volyni-bibliotekari-roznosyat-knygy-

chytacham-dodomu, вільний. 
Безкоштовна доставка книжок додому діє у Локачинській районній бібліотечній системі вже 
не перший рік. Книги читачам додому носять не лише в Локачах, а й працівники сільських 
бібліотек-філій. 
 

51. Мельник, П. В образах персонажів творів класиків – працівники бібліотеки 

[Електронний ресурс] / П. Мельник // Голос України. — 2019. — 27 лют. — Режим 

доступу: http://www.golos.com.ua/article/314248, вільний, вільний 
У рамках проекту «Натхненні книгою» в Кіровоградській ОУНБ ім. Д. Чижевського 
відбулася презентація ювілейної фотовиставки, приуроченої 120-річчю від часу створення 
книгозбірні. 
Ідею директора закладу О. Гаращенко бібліотекарі втілили в життя у партнерстві з митцями 
обласної організації Національної спілки фотохудожників України А. Кондратюком, О. 
Кононенком, О. Пятишевим, О. Шрамком, О. Шведовою і Т. Ященко. Костюмами 
поділилися Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний 
театр ім. Марка Кропивницького та академічний обласний театр ляльок.  
 



9 

 

52. Некипелова, О. «Неформали» в освіті дорослих [Текст]: з досвіду роботи 

Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького м. Миколаєва / 

О. Некипелова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 1 

(15). — С. 22—24. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  
Стаття присвячена кращим практикам діяльності Центральної міської бібліотеки 
ім. М. Л. Кропивницького як центру неформальної освіти дорослих з навчання містян медіа-
, цифровій, інформаційній грамотності, навичкам роботи на комп’ютері, користуванню 
електронними послугами, мобільними та іншими технологіями, вивчення мов, отримання 
різноманітних життєвих компетенцій тощо.  
 

53. Олейніченко, Ю. Бібліотечний квест – простір для ідей [Текст] / Олейніченко Ю. // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 1 (15). — С. 25—27. — 

(Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  
Серед багатьох інноваційних форм роботи з читачами все більшої популярності набувають 
квести. У статті представлено досвід роботи відділу документів з економічних, технічних та 
природничих наук Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського, 
м. Кропивницький щодо застосування квестів у діяльності відділу. 
 

54. Сагайдак, С. Квест як інноваційна форма роботи бібліотек [Текст] / С. Сагайдак, 

Н. Ільченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 1 (15). 

— С. 28—29. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  
У статті висвітлюється досвід роботи читального залу для юнацтва Сумської ОУНБ по 
залученню дітей та молоді до читання з використанням ігрових форм роботи. 
 

55. Під час Docudays UA дітям покажуть Бібліотеку майбутнього [Електронний 

ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

http://litakcent.com/2019/03/12/pid-chas-docudays-ua-dityam-pokazhut-biblioteku-

maybutnogo, вільний. 

З 2017 року за підтримки Департаменту культури КМДА публічні бібліотеки Києва 
реалізують проект «Бібліотека майбутнього», що спрямований на модернізацію 
приміщення бібліотеки, оновлення книжкового фонду, розширення програм дозвілля для 
дітей та підлітків, збільшення технічних можливостей бібліотеки та розвиток іміджу 
бібліотеки, в цілому.  
 

56. Слободяник, М. Санітарний день для книги про загиблих в АТО?! [Електронний 

ресурс]: про зустріч у бібліотеці — у форматі спілкування дев’яти представників 

творчого активу з приблизно такою ж кількістю читачів / Слободяник М. // День. 

— 2019. — 14 берез. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-

dnya/sanitarnyy-den-dlya-knygy-pro-zagyblyh-v-ato, вільний.  
 

57. Солоненко, М Бібліотекам не місце на задвірках [Електронний ресурс] : [інтерв’ю] 

з директором Луцької районної ЦБС В. Ходаковською / [спілкувалася] 

М. Солоненко // Голос України. — 2018. — 25 лют. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/314124, вільний. 
У статті розглянуто діяльність новостворених об’єднаних територіальних громад у сфері 
забезпечення інформаційно-бібліотечного обслуговування. 
 

58. Спаріхіна, Н. Бібліотеки як учасники реалізації молодіжної регіональної політики 

[Текст] / Н. Спаріхіна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — 

№ 1 (15). — С. 45. — (Бібліотечні форуми, конференції).  
У статті представлено інформацію про обласний семінар бібліотекарів Дніпропетровщини, 
що працюють з молоддю на тему «Бібліотеки як учасники реалізації молодіжної 
регіональної політики», що відбувся в Дніпропетровській обласній бібліотеці для молоді ім. 
М. Свєтлова.  
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59. Чернов, В. У Глухові в дитячій районній книгозбірні стартував проект 

«Бібліоняня» [Електронний ресурс] / В. Чернов // Голос України. — 2019. — 23 січ. 

— Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/312701, вільний.  
Батьки, яким потрібен короткотривалий догляд за малюком від трьох років, можуть 
залишити його безплатно під опікою бібліотечних працівників. У закладі облаштували 
спеціальну кімнату, де діти можуть погратися, а головне – ознайомитися з книгами.  
 

60. Чорна, С. «Євангеліє Бучацьке» поповнило книгозбірні [Електронний ресурс] / 

С. Чорна // Голос України. — 2019. — 3 січ. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/311921, вільний. 
Понад тисяча примірників факсимільного видання рукописної пам’ятки кінця XII – початку 
XIII століття «Євангеліє Бучацьке» поповнили фонди міських та сільських бібліотек.  
 

61. Шевченко О. Павло Загребельний: «Мої молитви — це мої книжки» [Текст] / 

Шевченко О. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 1 

(15). — С. 30—32. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  
Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені 
Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо проведення регіональної кампанії 
«Павло Загребельний – письменник, якого читають». 
 

62. Шуткевич, О. У Вінниці розпочалися Стусівські читання [Електронний ресурс] // 

О. Шуткевич // День. — 2019. — 15 січ. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/150119-u-vinnyci-rozpochalysya-stusivski-chytannya, 

вільний.  
Про вшанування пам’яті поета, політв’язня Василя Стуса тривають у вінницьких бібліотеках. 
 

63. Шуткевич, О. У Вінниці презентували шеститомне видання духовної спадщини 

митрополита Василя Липківського [Електронний ресурс] / О. Шуткевич // День. — 

2019. — 14 берез. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/140319-u-vinnyci-

prezentuvaly-shestytomne-vydannya-duhovnoyi-spadshchyny-mytropolyta-vasylya, 

вільний. 
У рамках ІІ Липківських читань, що відбулися у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 
відбулася презентація 6-томника видань духовної спадщини В. Липківського. Видання 
підготував Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН 
України за підтримки Українського культурного фонду.  
 

64. Шуткевич, О. У Вінниці створюють електронну аудіотеку для слабозорих та 

незрячих [Електронний ресурс] // О. Шуткевич // День. — 2019. — 1 січ. — Режим 

доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/010119-u-vinnyci-stvoryuyut-elektronnu-

audioteku-dlya-slabozoryh-ta-nezryachyh, вільний. 
Студентська організація «Енактус» Вінницького національного технічного університету 
працює над розробкою електронної медіа-бібліотеки для людей з вадами зору.  
 

65. Яновський, С. Подарунки від «Голосу України» [Електронний ресурс] / 

С. Яновський // Голос України. — 2019. — 3 січ. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/311948, вільний.  
До підготовки новорічного свята у Херсонській ОУНБ ім. О. Гончара долучилася і газета 
«Голос України», передавши яскраві календарики на 2019 рік і добірку нових книжок: 
збірник крилатих висловів та роздумів поета «Мудрості від Максима Рильського», 
ілюстрований «Фронтовий альбом» фотохудожника О. Клименка про події на східному 
фронті та брошуру з художніми карикатурами  
 

*** 
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66. Воронцов, П. Луганщина готується зустріти великий десант відомих українських 

письменників [Електронний ресурс] / П. Воронцов // Голос України. — 2019. — 15 

січ. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/312406, вільний. 
Українські письменники І. Андрусяк, С. Жадан, А. Курков, Є. Положій та Т. Стус відвідають 
Луганщину в рамках проекту «Схід читає», що ініційований з метою відновлення життя 
місцевих бібліотек: вони повинні бути не просто сховищами книг, але й центрами розвитку. 
 

67. Воронцов, П. «Схід читає»: відомі письменники і нові книжки вирушили до 

читачів на Донбас [Електронний ресурс] / П. Воронцов // Україна молода. — 2019. 

— 22 січ. — Режим доступу: http://umoloda.kiev.ua/number/3410/2006/129692, 

вільний. 
Упродовж трьох місяців українські письменники зустрічатимуться з читачами на сході 
України. У проекті візьмуть участь близько 30 бібліотек у 15 населених пунктах Донецької та 
Луганської областей. Його організували благодійний фонд С. Жадана та Український 
інститут книги. 
 

68. Міщенко, І. Українська література крокує Донбасом [Електронний ресурс] / 

І. Міщенко // Урядовий кур’єр. — 2019. — 29 січ. — Режим доступу: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayinska-literatura-krokuye-donbasom, вільний.  
У межах проекту «Схід читає» літературна команда на чолі з І. Андрусяком, С. Жаданом, А. 
Курковим, Є. Положієм і Т. Стус три місяці мандруватиме Донбасом. Проект БФ С. Жадана 
реалізують у партнерстві з Українським інститутом книги за підтримки МФ «Відродження».  
 

69. Салімонович, Л. Схід читає і чекає [Електронний ресурс] / Л. Салімонович // Голос 

України. — 2019. — 23 січ. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/312718, 

вільний. 

*** 

70. Воронков, В. В Одесі літній читальний зал презентували взимку [Електронний 

ресурс] / В. Воронков // Голос України. — 2019. — 6 лют. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/313375, вільний. 
За допомогою краудфандингової платформи «Моє місто» працівники Одеської національної 
наукової бібліотеки планують впроваджувати пілотний проект «LITERA». В його рамках 
пропонується створення літнього майданчика, де всі охочі зможуть ознайомитися з 
книжковими, журнальними й газетними новинками, послухати лекції, випити каву, 
скористатися безплатним wi-fi тощо.  
 

71. Триває збір коштів на літню читальню в Одесі [Електронний ресурс] // Читомо. — 

Київ, 2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/tryvaie-zbir-koshtiv-na-litniu-

chytalniu-v-odesi, вільний. 
На краудфандинговій платформі «Мой город» збирають кошти на модернізацію літнього 
читального залу «Litera» в Одесі. У співпраці бібліотекарів та архітектора М. Смірнової було 
розроблено сучасне бачення організації читального простору, яке передбачає обладнання 
сонцезахисного навісу з місцями для столиків та книжкових полиць.  

*** 

72. Рижков, В. Бібліотеці української діаспори — ім’я Джона МакКейна [Електронний 

ресурс] / В. Рижков // День. — 2019. — 1 берез. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/biblioteci-ukrayinskoyi-diaspory-imya-

dzhona-makkeyna, вільний.  
У Дніпрі створять єдину в Україні Бібліотеку української діаспори. Всі книжки майбутньої 
бібліотеки мають бібліографічну цінність. Свого часу вони були видані в Німеччині, 
Бразилії, Аргентині, США та Канаді. Серед раритетних видань – екземпляри, які 
переповідають історію Української повстанської армії, філософська, історична література.  
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73. У Дніпрі відкриють єдину в країні бібліотеку української діаспори [Електронний 

ресурс] // День. — 2018. — 23 лют. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/230219-u-dnipri-vidkryyut-yedynu-v-krayini-biblioteku-

ukrayinskoyi-diaspory, вільний. 
На основі бібліотечних фондів української діаспори Німеччини, Бразилії, Аргентини, США 
та Канаді, книг з бібліотеки м. Саут-Баунд-Брук (США), переданих у комунальну власність 
територіальної громади м. Дніпра в Центральній міській бібліотеці планується створення 
бібліотеки української діаспори з книжковим фондом майже 10 тис. видань. 
 

Бібліотеки Тернопільщини 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

 

74. Анатолій Дністровий: «Колись напишу мемуари про тернопільську богему» [Текст] 

: [інтерв’ю із письменником, художником Анатолієм Дністровим] // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 30 січ.—5 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася авторська зустріч з уродженцем Тернополя письменником 
Анатолієм Дністровим. 
 

75. Белінська, Н. «Історії з передової» [Текст] / Н. Белінська // Вільне життя плюс. — 

2019. — 8 лют. — С. 8. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація двотомника «Слово про війну». 
 

76. Віконська, І. Анатолій Дністровий розкаже про свій Тернопіль [Текст] / І. 

Віконська // Вільне життя плюс. — 2019. — 25 січ. — С. 4 : фот. — (Не прогавте). 
У Тернопільській ОУНБ відбудеться зустріч із письменником, перекладачем, художником 
Анатолієм Дністровим — «Анатолій Дністровий родом із 70-х…». 
 

77. Воробель, С. Нове українське кіно: вхід вільний [Текст] / С. Воробель // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 8 : фот. — (Фестивалі).  
У Тернопільській ОУНБ відбуваються кіноперегляди в рамках першого кіноклубного 
фестивалю «Нове українське кіно». 
 

78. Гавенко, О. Просвітництво, відродження, єднання [Текст] / О. Гавенко // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 11 січ. — С. 5 : фот. — (Книгозбірня поруч). 
У відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ відбувся круглий стіл «Просвітництво, 
відродження, єднання». 

79. Горошок, В. Рай буде чимось на зразок бібліотеки [Текст] / В. Горошок // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 11 січ. — С. 7 : фот. — (Книгозбірня поруч). 

 

80. Гуменна, М. Спікер-студія «Мій Майдан. У кожного своє» [Текст] / М. Гуменна // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 1 берез. — С. 3. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській ОУНБ відбулося друге засідання спікер-студії «Мій Майдан. У кожного 
своє». 
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81. Кінжибало, Х. «Батько детективу» [Текст] / Х. Кінжибало // Вільне життя плюс. — 

2019. — 1 лют. — С. 1 : фот. — (Новини звідусіль).  
З нагоди 210-ї річниці з дня народження Едгара По у Тернопільській ОУНБ відкрито 
тематичну виставку «Батько детективу». 
 

82. Кінжибало, Х. Книги для бійців [Текст] / Х. Кінжибало // Вільне життя плюс. — 

2019. — 1 лют. — С. 1 : фот. — (Новини звідусіль).  
Про всеукраїнську акцію «Бібліотека українського воїна» у Тернопільській ОУНБ. 

 

83. Колінець, В. Зустріч з нагоди ювілею [Текст] / В. Колінець // Нова Тернопільська 

газета. — 2019. — 6—12 берез. — С. 5 : фот. 
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч з нагоди 90-річчя заслуженого художника України 
Ярослава Омеляна. 

 

84. Крупа, М. Пам’яті поета, драматурга, державного діяча [Текст] / М. Крупа // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 11 січ. — С. 5 : фот. — (Неперебутні). 
З нагоди 75-річчя від дня народження Левка Крупи в Тернопільській ОУНБ відбулася 
наукова конференція «Поетичний світ Левка». 
 

85. Мельничук, Б. Не забудьте привітати і спом’янути [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 

життя плюс. — 2019. —11 січ. — С. 1. — (Щойно з друку). 
Про бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат», підготовлений 
фахівцями Тернопільської ОУНБ. 
 

86. Оленич, Л. Від Олександра Барвінського до Якова Гніздовського [Текст] / Л. 

Оленич, Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 1. — (До 150-

річчя товариства «Просвіта»). 
Огляд ілюстрованих календарів товариства «Просвіта» в контексті видавничої діяльності 
товариства. 

 

87. Оленич, Л. Від Олександра Барвінського до Якова Гніздовського [Текст] / Л. 

Оленич, Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 1. — (До 150-

річчя товариства «Просвіта»). 
Огляд альманахів і збірників товариства «Просвіта». 

 

88. Рюміна, Л. І лине над землею Шевченкове слово [Текст] / Л. Рюміна // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 5. — (Вшанування). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася літературно-музична композиція «І лине над землею 
Шевченкове слово». 

 

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

Вільне життя плюс. — 2019. — 8 лют. — С. 1. — (Зверніть увагу). 
У Тернопільській ОУНБ працює консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

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

Свобода. — 2019. — 8 лют. — С. 1. — (Зверніть увагу). 
У Тернопільській ОУНБ працює консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

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

Вільне життя плюс. — 2019. — 1 берез. — С. 1. — (Зверніть увагу). 
У Тернопільській ОУНБ працює консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
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92. Стасишина, Ю. А твори його відлунюють болем [Текст] / Ю. Стасишина // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 11 січ. — С. 6. — (Світочі). 
У Тернопільській ОУНБ відбулися наукові читання, приурочені 75-річчю від дня 
народження письменника, журналіста, громадсько-політичного діяча Левка Крупи. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

 

93. [Книжкова виставка на Шевченківську тематику у Тернопільській обласній 

бібліотеці для молоді]; фот. В. Бурми [Текст] // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 

берез. — С. 1 : фот. — (Шевченкіана Тернопільщини). 

 

94. Валова, А. Казкотерапія [Текст] / А. Валова // Вільне життя плюс. — 2019. — 

8 лют. — С. 2. — (Новини звідусіль). 
У мультимедійній кімнаті «Smart kid» Тернопільської обласної бібліотеки для молоді 
відбулося перше заняття з казкотерапії. 
 

95. Кінжибало, Х. Графічний дизайн [Текст] / Х. Кінжибало // Вільне життя плюс. — 

2019. — 1 лют. — С. 1 : фот. — (Новини звідусіль).  
Працівники Тернопільської обласної бібліотеки для молоді запрошують на заняття у 
мультимедійній лабораторії книгозбірні «Медіа Старт». 

 

47. Шот, Г. Два світочі березневих [Текст] / Г. Шот // Вільне життя плюс. — 2019. — 

13 берез. — С. 16 : фот. кольор. — (Незабутні). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді вшанували пам'ять Тараса Шевченка та 
Володимира Івасюка. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

 

96. Пилипчук, У. Битва під Крутами: сто і один рік пам’яті [Текст] / У. Пилипчук // 

Свобода. — 2019. — 1 лют. — С. 3 : фот. — (Акценти). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася година мужності «Згадаймо юність, 
що горіла в Крутах». 

 

97. Пилипчук, У. Зустріч із Надійко Гербіш [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 1 лют. — С. 6 : фот. — (Враження). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася зустріч із письменницею Надійкою 
Гербіш. 

 

98. Пилипчук, У. «Митець, який надто любив Україну» [Текст] / У. Пилипчук // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 5. — (Пам’ять). 
З нагоди 68-річчя від дня народження Володимира Івасюка в Тернопільській обласній 
бібліотеці для дітей відбувся відеопортрет «Митець, який надто любив Україну». 

 

99. Пилипчук, У. Свідки пробудження країни [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 1 берез. — С. 3. — (Пам’ять). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася патріотична година «Майдан. 
Україна. Шлях до свободи». 
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100. Пилипчук, У. Сто і один рік захоплення [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 1 лют. — С. 3 : фот. — (Що у вас?).  
З нагоди 101-ї річниці бою під Крутами в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей  
відбулася година мужності «Згадаймо юність, що горіла в Крутах». 

 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 

101. Заморська, Л. Два автори, дві долі — одна книга [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2019. — 4 берез. — С. 18 : фот. — (Презентації). 
У Тернопільській бібліотеці №4 для дорослих «Етноцентр» відбулася презентація збірки 
«Елегія» Арсена Вікарука та Богдана Кушнірика. 

 

102. «Казки Тернопільського краю»: тепер у форматі аудіо! [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 6—12 лют. — С. 6 : фот.  
У Тернопільській ЦБС відбулася презентація аудіодиску казок та віршів «Казки 
Тернопільського краю». 

 

103. Присяжнюк, О. «Соборна духом Україна» [Текст] / О. Присяжнюк // Свобода. — 

2019. — 25 січ. — С. 1 : фот.  
У Тернопільській бібліотеці-філії №7 для дорослих відбувся історичний екскурс «Нам 
берегти тебе, соборну і єдину. І нам твою історію творить». 

 

104. Салко, М. Сергій Сірий: автограф пам’яті [Текст] / М. Салко // Вільне життя плюс. 

— 2019. — 6 берез. — С. 6 : фот. кольор. — (Враження).  
«Автограф на пам'ять» від Сергія Сірого — в Тернопільській бібліотеці-філії №4 для дітей — 
центрі «Коронації слова». 
 

105. Ясьончик, О. Вшанували пам’ять Шевченка [Текст] / О. Ясьончик // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 5. — (Що? Де? Коли?). 
У Тернопільській міській бібліотеці-філії № 3 для дітей відбулася літературно-мистецька 
година «Нове життя будуємо, голос Кобзаря чуємо!». 

Тернопільська міська бібліотека-філія №4 для дорослих 

106. «Борщівська вишивка живе і буде жити, а ми із нею будемо завжди творити» 

[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 30 січ. — 5 лют. — С. 6 : фот. — 

(Kultura). 
Анонс презентації ІІ виставки робіт вишивальниць Школи борщівської народної сорочки в 
Тернопільській міській бібліотеці-філії №4 для дорослих. 
 

107. Заморська, Л. Закохані в борщівську вишиванку [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 18 лют. — С. 18 : фот. — (Творчість). 
У Тернопільській міській бібліотеці-філії №4 для дорослих відбулася презентація виставки 
творчих робіт учасниць «Школи борщівської народної сорочки». 

 

108. Томчишин, Ю. Тернополянки відроджують борщівську вишивку [Текст] / Ю. 

Томчишин // Наш день. — 13—19 лют. — С. 8 : фот. кольор. — (Захоплення). 
В Етно-центрі міської бібліотеки-філії №4 для дорослих відбулося відкриття виставки робіт 
вишивальниць школи борщівської народної сорочки. 
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109. Томчишин, Ю. Феномен борщівської вишиванки [Текст] / Ю. Томчишин // 

Експрес. — 2019. — 14—21 лют. — С. 2 : фот. кольор. 
У Тернопільській міській бібліотеці-філії №4 для дорослих відбулося відкриття виставки 
«Борщівська вишиванка». 

 

110. Чубата, Д. Двох поетів одна «Елегія» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2019. — 1 берез. — С. 8. — (Зустріч із читачами). 
У Тернопільській міській бібліотеці-філії №4 для дорослих відбувся мистецьких вечір 
«Елегія». 

 

111. Чубата, Д. «У кожнім слові його — Україна» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 3. — (Обрії «Просвіти»). 
З нагоди 205-річчя від дня народження Тараса Шевченка в Тернопільській міській 
бібліотеці-філії №4 для дорослих відбулися урочини «І в кожнім слові його — Україна». 

 

Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» 

 

112. Верхолюк, П. Антирадянська позиція крізь призму часу [Текст] / П. Верхолюк // 

Свобода. — 2019. — 1 лют. — С. 4 : фот. — (Презентація книги). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книги 
Віталія Галішевського «Історик та його доба. Громадська, політична та пам’ятко охоронна 
діяльність Михайла Брайчевського крізь призму епохи». 

 

113. Жайворонок, А. «Юнаки з огненної печі» [Текст] / А. Жайворонок // Свобода. — 

2019. — 1 лют. — С. 4 : фот. 
З нагоди 100-річчя Соборності України у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» 
відбулося відкриття філателістичної виставки «Юнаки з огненної печі». 

 

114. Заморська, Л. Листи в’язня Сибіру — на виставці у Тернополі [Текст] / Л. 

Заморська // RIA плюс. — 2019. — 28 січ. — С. 17: фот. — (Виставки). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» діє виставка про учасників «Росохацької 
групи» «Юнаки з огненної печі». 

 

115. Кирилів, Р. «Елегія» для двох… [Текст] / Р. Кирилів // Свобода. — 2019. — 1 лют. — 

С. 4 : фот. — (Фотоінформація). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація збірки «Елегія» Арсена 
Вікарука та Богдана Кушнірика. 

 

116. Костишин, Л. Пам’яті Володимира Івасюка [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 3 : фот. — (Незабутні). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відкрито фотовиставку «Миттєвості «Червоної 
рути». 

 

117. Савчук, Г. Пам’ять про героя житиме завжди [Текст] / Г. Савчук // Свобода. — 

2019. — 1 берез. — С. 4 : фот. — (Фотовиставка). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася година-реквієм та відкриття 
фотовиставки авторських Юрія Вербицького. 

 

118. Чубата, Д. На стежинах мрій Володимира Бойка [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 3 : фот. — (Поетичний вернісаж). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся творчий вечір В. Бойка. 
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Інші бібліотеки Тернопільської області 

 

119. Дзісяк, Я. Казкове проміння весни [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 15 берез. — С. 8. — (А що у вас?).  
У районній бібліотеці Чорткова відбулася творча зустріч «Казкове проміння весни». 

 

120. Киричук, Г. Перемога у Всеукраїнському конкурсі [Текст] / Г. Киричук // 

Свобода. — 2019. — 23 січ. — С. 12 : фот. кольор. 
Читачі Козівської ЦБС Марія Микичак та Вікторія Тучапська стали переможцями 
Всеукраїнського конкурсу «Сторінками книг Чингіза Айтматова». 

 

121. Мадзій, І. Кіно, яке нікого не залишить байдужим [Текст] / І. Мадзій // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 25 січ. — С. 8 : фот. — (Мандрівний кінофестиваль). 
Переглядом документального фільму «Проект бабці» в читальному залі Заліщицької 
районної бібліотеки завершився Міжнародний фестиваль «Docudays Ua». 

 

122. Романко, І. Згадали про Володимира Івасюка [Текст] / І. Романко // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 1. — (Незабутні). 
У Копичинецькій бібліотеці для дорослих відбулася творча зустріч шанувальників творчості 
Володимира Івасюка. 

*** 

123. Томчишин, Ю. 60 кілограмів книжок [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 2019. — 

14—21 берез. — С. 2 : фот. кольор.  
Вчителька з невеличкого села започаткувала флешмоб, аби наповнити шкільну бібліотеку. 

 

124. Турчак, О. Сільську бібліотеку вчителька поповнила через флешмоб в 

«Інстаграмі» [Текст] / О. Турчак // RIA плюс. — 18 лют. — С. 21 : фот. кольор. 

125. З ініціативи вчительки Загірцівської школи I-II ступенів Лановецького району 

Олени Пасєки провели флешмоб з наповнення фонду шкільної бібліотеки. 

 

 

Бібліотеки та професійна освіта за рубежем 

 

126. Міщук, С. Національна бібліотека Швеції: минуле і сучасне поряд [Електронний 

ресурс] / С. Міщук, Г. Міщук // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 1. — С. 42—45. — 

Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_1_8, вільний. 

 

127. Національна бібліотека Катару поповнилася матеріалами про Україну  

[Електронний ресурс] // Укрінформ. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2652365-nacionalna-biblioteka-kataru-

popovnilasa-materialami-pro-ukrainu.html, вільний. 
Посол України в Катарі Є. Микитенко у ході зустрічі з заступником Генерального директора 
Національної бібліотеки Катару Стюартом Хемілтоном і головним бібліотекарем Патрісом 
Лендрі передав у фонд бібліотеки матеріали про Україну, серед яких збірки творів Лесі 
Українки і Т. Шевченка арабською, історичні документи та фотоматеріали.  
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128. Бібліотеці в Лісабоні подарували українські книги [Електронний ресурс] // 

Укрінформ. — Київ, 2019. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-

diaspora/2660255-biblioteci-v-lisaboni-podaruvali-ukrainski-knigi.html, вільний. 
Лісабонській бібліотеці Biblioteca Municipal de São Lázaro, в якій нещодавно започатковано 
роботу секції з літературою про Україну, Посол України І. Огнівець подарувала українські 
книжки. Оскільки бібліотека São Lázaro є частиною мережі міських бібліотек Лісабона, у 
майбутньому є перспектива «розростися» і створити такі секції по всьому місту.  
 

Книгознавство. Видавнича справа. Проблеми читання 

 

129. Антоник, О. Книжкова культура як об’єкт книгознавчого дискурсу і 

міждисциплінарного діалогу [Текст] / О. Антоник // Бібліотечний вісник. — 2019. — 

№ 1. — С. 3—11. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_1_3, вільний. 
Проаналізовано основні підходи до тлумачення поняття «книжкова культура», окреслено 
його сутність і семантичне поле у рамках книгознавчого дискурсу. Йдеться про необхідність 
розширення ареалу досліджень в умовах конвергенції книжкової та інформаційної культур. 
Наголошується на проблемі читання як основного чинника інформаційної культури 
особистості. 
 

130. Іванченко, А. Одеська наука у постатях [Текст]: до виходу 50-го випуску серії 

«Вчені Одеси» / А. Іванченко // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 1. — С. 

19—20. — (Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті висвітлено історію науки в Одесі на прикладі серії «Вчені Одеси», розглянуто окремі 
її випуски, подано цікаві факти про вчених, уміщені в бібліографічних покажчиках. 
 

131. Петруняк, Я. Українці на підступах до Нобелівської премії з літератури [Текст] / 

Я. Петруняк // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 1. — С. 20—22. — 

(Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 

 

132. У Ризі стартували Дні української книги [Електронний ресурс] // Укрінформ. — 

Київ, 2019. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2650512-u-rizi-

startuvali-dni-ukrainskoi-knigi.html, вільний. 

У співпраці Посольства України в Латвійській Республіці, Товариства «Латвія — Україна / 
Latvija — Ukraina» та видавництва «Фоліо» у латвійській столиці тривають Дні української 
книги. 
 

133. Федорова, Л. «Постать гетьмана на відстані століть» [Електронний ресурс]: у 

бібліотеці Кропивницького триває виставка до 380-річчя Івана Мазепи / 

Л. Федорова // День. — 2019. — 14 берез. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/postat-getmana-na-vidstani-stolit, вільний.   

 

134. Чадюк, М. 100 днів в Українському інституті книги [Електронний ресурс]: 

Олександра Коваль публічно відзвітувала / М. Чадюк // День. — 2019. — 14 лют. — 

Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/100-dniv-v-ukrayinskomu-

instytuti-knygy, вільний.  
Минуло сто днів, як О. Коваль очолила Український інститут книги. З цього приводу було 
проведено публічний звіт, на якому директор УІК розповіла, що вдалося здійснити за цей 
час. завдяки програмі поповнення фондів публічних бібліотек, на яку минулого року 
витрачено понад 114 млн гривень. 
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135.  Чепурний, В. «Літописець був піар-менеджером князя» [Електронний ресурс] / 

В. Чепурний // Голос України. — 2019. — 3 січ. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/311922, вільний. 
Коштом обласного бюджету в рамках підтримки місцевого книговидання в Чернігові 
побачило світ дослідження «Чернігівське літописання ХІ–ХІІІ ст.: історіографічний міф чи 
історичне джерело?» І. Чугаєвої. 
 

136. Чередник, Л. А. Мережева література: проблеми і перспективи розвитку [Текст] / 

Л. А. Чередник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — 

№ 4. — С. 97—101.  — (Інформологія та соціальні комунікації). — Бібліогр. у кінці 

ст.  
У статті охарактеризовано сучасні тенденції взаємодії інформаційних технологій та 
літератури на прикладі мережевої літератури. 
 

Ювілеї та ювіляри 

 

137. Левченко, Н. Справа усього життя [Текст] / Н. Левченко // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2019. — № 1 (15). — С. 59—63. — (Вітаємо ювіляра). — 

Бібліогр. у кінці ст. 
Стаття висвітлює досвід роботи завідувача відділу науково-інформаційного забезпечення 
інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка В. Г. 
Прохорової,  , до 45-річчя її трудової діяльності. 
 

138. Наталія Олександрівна Петрова [Текст] : некролог / Колектив Книжкової палати 

України // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 1. — С. 52 : фот.   
 

139. Солоіденко Г. Інформаційно-бібліотечна рада НАН України та її вчені cекретарі – 

співробітники Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Г. 

Солоіденко // Бібліотечний вісник. - 2019. - № 1. - С. 34-41. - Режим доступу: 

http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_1_7  
Розглядається історія створення та основні етапи діяльності Інформаційно-бібліотечної 
ради НАН України та висвітлюється роль і внесок співробітників Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського. 
 

100-річчя з часу створення Книжкової палати України 

 
140. Сенченко, М. Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних 

трансформацій [Текст] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2019. — 

№ 1. — С. 3—7 : фот. — (Сторінка головного редактора). 
Про історію, зародження, становлення та перспективи розвитку Книжкової палати України 
на сторінках нового видання «Книжкова палата України: 100 років системних та 
інноваційних трансформацій»  

Рецензії. Огляди 

141. Сідлецька, Т. Музика життя [Текст] : рец. на кн.: Андрійчук Петро Олександрович 

: біобібліогр. покажч. до 60-річчя  від дня народж. / М-во культури України, Київ. 

Нац. Ун-т культури і мистецтв, наук. Б-ка; уклад.: В. В. Степко, О. О. Скаченко. — 

Київ, 2018. — 200 с. : іл. / Сідлецька, Т. // Вісник Книжкової палати. — 2019. — 

№ 1. — С. 22. —(Рецензії).  
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142. 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 : 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 

 

143. Парфенюк, І. Інструментарій інформаційних воєн: традиційні та новітні засоби 

[Текст] / І. Парфенюк // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 1. — С. 7—10. — 

(Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті акцентовано увагу на актуальності вивчення інструментарію інформаційних воєн, 
розкрито сутність інформаційного впливу за допомогою літератури, кінематографа, мережі 
інтернет, комп’ютерних ігор, медіавірусів.  
 

144. Соколова, Н. Соціальні мережі як нові джерела отримання інформації в 

телевізійних новинах [Текст] / Н. Соколова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — 

№ 1. — С. 10—13. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті досліджено використання соціальних мереж як джерела інформації для створення 
телевізійних сюжетів. Проаналізовано тижневі випуски новин «ТСН. Тиждень» на каналі 
«1+1» та «Подробности недели» на телеканалі «Інтер» за вересень 2018 року. 
 

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

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

 

146. 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. 

 

147. 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 


