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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України 
 

1. Бородянський хоче дізнатися, чи раціонально друкувати книжки для бібліотек [Електронний 

ресурс] // Укрінформ. — Київ, 2015—2019. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-

society/2781256-borodanskij-hoce-diznatisa-ci-racionalno-drukuvati-knizki-dla-bibliotek.html, вільний.    

Держава зацікавлена у тому, щоб українці більше читали, але варто розібратися з тим, чи ефективно 

витрачають кошти на популяризацію української літератури. Про це Міністр культури, молоді та спорту 

України В. Бородянський сказав на прес-конференції, коментуючи інформацію про начебто зменшення 
майже удвічі видатків Держбюджету-2020 на підтримку книговидавничої справи та популяризації 
української літератури. 

  

2. Вилегжаніна, Т.  Соціальний тренд публічної бібліотеки [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 3. — С. 4—6. — (Колонка головного редактора).  
Вітчизняні й світові бібліотечні спільноти не припиняють дискусію щодо того, в який бік спрямовано світовий тренд 

розвитку публічних бібліотек, – у бік інформаційних центрів чи просторів спілкування людей, чи немає в цьому 
суперечностей або конфлікту? Шукаючи відповіді на ці запитання, автор статті аналізує проекти ІФЛА, що мають на 
меті підтримати і посилити позиції бібліотек, бібліотечної професії в суспільстві. Спираючись на основні положення 
Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого 

розвитку України» автор пропонує бібліотекарям не спостерігати за змінами в суспільстві, а й взяти в них участь, 
використати їх в інтересах користувачів і 
професійної спільноти. 

 

3. Захарченко, М. Бібліотеки об’єднаних територіальних громад Сумщини [Текст] / М. Захарченко // 

Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 6—9. — (Публічні бібліотеки і реформа децентралізації).  
Сумщина входить у першу десятку областей, де активно відбувається формування об’єднаних територіальних громад. 

Примітно, що реформа децентралізації кардинально не вплинула на мережу публічних бібліотек області – за період 

децентралізації припинили роботу лише 2 бібліотеки. Решта бібліотек розвиваються, проводять капітальні ремонти, 

поповнюють свої фонди, розширюють асортимент послуг. Втім є і негативні моменти, зокрема: районні бібліотеки у 

створених ОТГ втратили повноваження методичних центрів, що призвело до значного скорочення їхніх штатів. За таких 
умов працівникам Сумської ОУНБ довелося переорієнтувати свою науково-методичну діяльність на надання допомоги 

передусім бібліотекарям ОТГ. 

 

4. Клименко, О. Нормативно-правова база взаємодії бібліотек Національної академії наук України. 

Історія формування [Текст] / О. Клименко, О. Сокур // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 4. — С. 12—

18.   
У статті висвітлено історію нормативно-правового забезпечення взаємодії бібліотек НАН України. 

 

5. Княжик, О. Якою буде підтримка держави у книжковій сфері [Електронний ресурс] / О. Княжик // 

Газета по-українськи. — 2019. — 19 верес. — Режим доступу:  

https://gazeta.ua/articles/culture/_akoyu-bude-pidtrimka-derzhavi-u-knizhkovij-sferi/928468, вільний.     
Український інститут книги на Форумі видавців у Львові презентував програму реалізації державної 
політики у книжковій сфері. «Для вирішення проблеми нечитання УІК планує реалізувати три програми: 

підтримки і розвитку читання, програма «Українська цифрова бібліотека», програма поповнення фондів 
публічних бібліотек. Водночас держава має підтримувати поповнення фондів шкільних бібліотек, 
реформувати бібліотечну галузь, збільшити кількість книгарень, стимулювати збільшення якісної продукції 
на ринку, підвищити платоспроможний попит». В наших планах найближча розробка національної стратегії 
розвитку культури на загально національному та локальному рівнях. На загальному – це конкурси, 

фестивалі, премії. Також буде акція «Бібліотеки повні людей». Запрошуємо провести день в бібліотеці і 
писати про це в соцмережах з хештегом #деньубібліотеці. За рік наші акції охоплюють близько 15 мільйонів 
відвідувачів і ці цифри зростають».  

 

6. Мацієвська, Г. Сучасне осмислення поняття «організаційна культура бібліотек» [Текст] / 

Г. Мацієвська // Бібліотечний Форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 3. — С. 14—17. — 

(Управління бібліотекою. Бібліотечний менеджмент). — Бібліогр. у кінці ст. 

Стаття присвячена організаційній культурі як важливому інструменту підвищення ефективності діяльності 
бібліотек. Проаналізовано дослідження бібліотекознавців щодо організаційної культури бібліотек та її 
основних складових. 
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7. Посадові і робочі інструкції працівників бібліотек [Текст]: витяг із довідника «Сучасна публічна 

бібліотека від А до Я» // Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 40—42. — (До уваги читачів).  

Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого за фінансової підтримки Українського 

культурного фонду підготовлено довідник «Сучасна публічна бібліотека від А до Я» – перше видання, що 

містить систематизовану інформацію про організацію роботи публічної бібліотеки, зокрема, в об’єднаній 

територіальній громаді. Видання буде безкоштовно надано ОТГ, бібліотекам–методичним центрам, а його 

електронну версію можна переглянути в електронній бібліотеці «Культура України». 

 

8. «Немає зворотного зв’язку» – міністр повідомив, чи виділятимуть держкошти на книги [Електронний 

ресурс] // Газета по-українськи. — 2019. — 19 верес. — Режим доступу: 

https://gazeta.ua/articles/culture/_nemaye-zvorotnogo-zvyazku-ministr-povidomiv-chi-vidilyatimut-

derzhkoshti-na-knigi/928450, вільний.     
Завдання держави – розвивати єдиний культурний простір. Для держави важливо, щоб люди читали 

українську книжку і читали взагалі. Про це заявив міністр культури, молоді та спорту України В. 

Бородянський на 26-му BookForum. Він, зокрема, зазначив: «Щоб отримувати держпідтримку, 

книговидавцям треба мати доказову базу, вміти вести професійний діалог з міністром, а потім він вестиме 
з Кабінетом Міністром. Адже кожна державна програма конкурує з іншою».  

 

Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми 
 

9. Бібліотечна адвокація і нова бібліотечна геометрія: точки дотику і вектори розвитку [Текст] / підгот. 

С. Кравченко // Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 32—34. — (Конференції. Семінари. 

Читання).  
У наш час недостатньо добре знати технологічні аспекти діяльності бібліотеки. Сьогодні бібліотечний 

фахівець має володіти додатковими знаннями з права та стратегічного планування, розуміти принципи 

клієнторієнтованості в бібліотечному обслуговуванні, проєктного менеджменту тощо. Окремо серед 

необхідних знань варто виділити бібліотечну адвокацію, якій була присвячена VII Всеукраїнська літня 
школа адвокації для бібліотекарів «Нова бібліотечна геометрія: адвокація, молодь, ОТГ», що пройшла на 
Кіровоградщині. 
 

10. Гречко, Г. Професіоналізм + креативність = сучасна бібліотека [Текст]: професійне навчання 

персоналу в дитячій бібліотеці / Г. Гречко // Бібліотечний Форум: історія, теорія і практика. — 2019. — 

№ 3. — С. 43—44. — (Бібліотечна освіта. Підвищення кваліфікації).  
У статті висвітлено досвід Центральної міської бібліотеки ім. В. Хоменка та Ш. Кобера м. Миколаєва з 
організації заходів підвищення кваліфікації працівників бібліотек-філій. 

 

11. Карплюк, Н. «Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє» [Текст] / Н. Карплюк // 

Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 34—35. — (Події. Факти).  

Реформа децентралізації в Україні дає змогу територіальним громадам самостійно, за рахунок власних 

ресурсів, вирішувати питання місцевого значення, у т. ч. у бібліотечній сфері. Разом з тим вона створює 
нові виклики і ризики для публічних бібліотек, впливає як на їх внутрішню організацію, так і організацію 

надання бібліотечних послуг в умовах ОТГ. Саме цим питанням була присвячена обласна Школа методиста, 
що відбулася в Житомирській ОУНБ імені Олега Ольжича. 
 

12. Наукова діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]: визначення 

пріоритетів / підгот. О. Клименко // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 4. — С. 43.   
Про семінар у НБУВ ім. В. Вернадського. 

 

13. Слотюк, Г. VI Міжнародна науково-практична конференція «Усна історія: теорія, метод, джерело» 

як наукова складова діяльності Вінницької ОУНБ ім. К. А Тімірязєва [Текст] / Г. Слотюк // 

Бібліотечний Форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 3. — С. 50—52. — (Бібліотечні форуми, 

конференції).  
 

14. Тренінг «Інноваційний розвиток спеціальних наукових бібліотек установ НАПН України: пошук 

нових форматів» [Текст] / О. Полякова // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 3. — С. 39—44. — 

(Хроніка наукових подій). 
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Форми репрезентації джерел з історії освіти» та круглий стіл 

«Наукова молодь в умовах інтеграції України у міжнародний освітній та дослідницький простір: сучасний 

стан, проблеми, перспективи» проведено працівниками ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського НАПН 

України в рамках Всеукраїнського фестивалю науки. 
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15. Фенько, Н. Бібліотека в умовах децентралізації: діалог у колі однодумців [Текст]: / Н. Фенько // 

Бібліотечний Форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 3. — С. 45—46. — (Бібліотечна освіта. 

Підвищення кваліфікації).  
У статті висвітлено досвід з організації виїзного флеш-семінару «Бібліотеки ОТГ: умови, виклики та 
можливості» на базі КЗ «Бібліотека Білоцерківської ОТГ». 

 

16. Шалиганова, А. Як не заплутатись у павутині? [Текст]: онлайн-моніторинг професійної інформації / 
А. Шалиганова // Бібліотечний Форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 3. — С. 45—44. — 

(Бібліотечна освіта. Підвищення кваліфікації). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті розглядається методика відстеження професійної інформації у мережі Інтернет. Пропонується 
впровадження електронних н’юслеттерів для обміну бібліотечними новинами та інформацією між 

працівниками однієї бібліотеки, підрозділами бібліотек та бібліотеками. 

 

Бібліотекознавство. Документознавство. Бібліографічна діяльність 
 

17. Антоненко, І. Авторитетний контроль та Інформаційно-пошуковий тезаурус [Текст] / І. Антоненко, 

О. Кириленко // Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 30—32. — (Колонка каталогізатора).  

Цього року на сайті Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого розміщено нові 
інформаційно-пошукові сервіси «Тезаурус» та «Авторитетні файли». Ці ресурси активно використовуються 
спеціалістами публічних бібліотек, які здійснюють каталогізування документів та створюють політематичні 
БД. У процесі роботи в них виникає багато практичних запитань. У матеріалі вміщено відповіді на 
запитання стосовно методики формування авторитетних записів та наведено приклади створення складних 

записів. 
 

18. Лісіна, С. Бібліотекознавча термінологія у довідкових виданнях [Текст] / Лісіна, С. // Бібліотечний 

вісник. — 2019. — № 4. — С. 27—33.   

У статті представлено універсальні українські енциклопедичні видання, які відображають поняттєво-

термінологічний апарат бібліотекознавства та суміжних наук. 
 

19. Сафонова, Т. Формування іміджу сучасного бібліотекаря як важливий напрям PR-діяльності 
бібліотеки [Текст] / Т. Сафонова // Вісник книжкової палати. — 2019. — № 7. — С. 25—28. — 

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

Статтю присвячено проблемі формування іміджу сучасного бібліотекаря як важливого напряму PR-

діяльності  бібліотеки. З’ясовано, що найактуальнішим завданням сучасних бібліотечних установ є 
створення позитивного іміджу та подолання усталених стереотипів щодо бібліотечної професії. 
 

Дослідницька діяльність. Бібліометрика 
 

20. Діденко, Л. Використання теорії поколінь у роботі бібліотеки закладу вищої освіти [Текст] / Л. 

Діденко // Бібліотечний Форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 3. — С. 34—36. — (Мережа 

бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті здійснено аналіз характерних особливостей теорії поколінь і основних правил їх обслуговування в  
бібліотеках закладів вищої освіти. 

 

21. Дояр, Л. Всеукраїнський двотижневик «Глобус» як джерело вивчення УСРР доби непу [Текст] / 

Л. Дояр // Вісник книжкової палати. — 2019. — № 6. — С. 32—36 : іл. — (З архіву книжкової палати 

України). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті здійснено дослідницько-аналітичний огляд всеукраїнського універсального журналу «Глобус», 

котрий виходив у Києві з 1923 по 1935 рр.  

 

22. Жук, В. К вопросу установления года выпуска украинских изданий аграрной тематики первой трети 

ХХ в., недатированных при опубликовании [Текст]: по материалам Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеки / В. Жук // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 4. — С. 19—26 : іл.   

У статті розглядаються українські видання аграрної тематики першої третини ХХ ст. із фондів Білоруської 
сільськогосподарської бібліотеки ім. І. С. Лупіновича НАН Білорусі. 
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23. Підпалий, А. Рідкісні поетичні видання маловідомих авторів 1917—1918 років зі спецфонду 

Книжкової палати України [Текст] / А. Підпалий, О. Устіннікова // Вісник книжкової палати. — 

2019. — № 7. — С. 41—46 : іл. — (З архіву книжкової палати України). — Бібліогр. у кінці ст. 

Статтю присвячено дослідженню одного з найцікавіших періодів в історії української літератури, а саме 
1917—1918 рр. на матеріалі рідкісних поетичних видань маловідомих авторів зі спецфонду Книжкової 
палати України. 

 

24. Соколов В. Особливості еволюції публічних бібліотек у губернських містах в Україні у XIX — на 

початку ХХ ст. [Текст] / В. Соколов // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 3. — С. 13—24. — Режим 

доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_3_5, вільний. 
У статті досліджено становлення та розвиток публічних бібліотек губернських міст на території України у 

ХІХ — на початку ХХ ст., чинники, умови та основні етапи їхньої еволюції. Охарактеризовано головні 
напрями діяльності губернських бібліотек як інформаційно-ресурсних центрів збереження і суспільного 

використання друкованих видань, рукописів та інших документів, а також як осередків культурно-

освітнього життя краю.  

 

25. Соколов, В. Теорія бібліопсихології М. Рубакіна в контексті розвитку читачезнавства в Україні у 

1920—1930-х рр. [Текст] / В. Соколов // Бібліотечний Форум: історія, теорія і практика. — 2019. — 

№ 3. — С. 2—13. — (Бібліотекознавство). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті охарактеризовано сутність, основні положення і методологічні принципи теорії бібліопсихології 
М. Рубакіна; проаналізовано місце і значення її у формуванні читачезнавства в Україні у 1920–1930-х рр., 

стан вивчення її розвитку, особливості тлумачення її змісту в новітніх дослідженнях з бібліотекознавства; 
з’ясовано основні історичні фактори, що вплинули на розвиток ідей бібліопсихології у вітчизняних 

дослідженнях читача, книги та процесу читання у зазначений період.  

 

26. Солонська, Н. «Слово про Закон і Благодать» митрополита Іларіона — пам’ятка книжно-

літературної мови Київської Русі [Текст]: до 175-річчя першого видання / Н. Солонська // Вісник 

книжкової палати. — 2019. — № 6. — С. 47—52. — (Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті здійснено спробу хронологічної атрибуції історії видання «Слово про Закон і Благодать» 

митрополита Іларіона. 
 

27. Супронюк, О. Дискурс модернізму в книжковій культурі видань Ігоря Костецького: журнал «ХОРС» 

як попередник видавництва «На горі» [Текст] / О. Супронюк // Бібліотечний вісник. — 2019. — 

№ 3. — С. 25—35. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_3_6, вільний. 
Стаття присвячена Ігорю Костецькому (1913–1983) – одному з ідеологів і творців українського культурного 

процесу в умовах повоєнної еміграції в Європі. Розкривається його новаторська діяльніcть, пов’язана зі 
створенням часопису «ХОРС» та видавництва «На горі», які покликані були познайомити українців зі 
світовою літературою і мистецтвом та зробити українську літературу гідною стояти у колі інших світових 

літератур. 

 

28. Хайло, А. Видання фольклорних текстів 1917—1918 рр. у спецфонді Книжкової палати України: 

книгознавчий аспекту [Текст] / А. Хайло // Вісник книжкової палати. — 2019. — № 6. — С. 37—43 : 

іл. ; № 7. — С. 33—40. — (З архіву книжкової палати України). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті розглянуто фольклорні видання 1917—1918 рр., які зберігаються у спецфонді Книжкової палати 

України. 

 

29. Цибенко, І. Бібліотечно-бібліографічна діяльність В. Дорошенка в умовах розвитку української 
національної культури [Текст] / І. Цибенко // Вісник книжкової палати. — 2019. — № 7. — С. 47—

[52]. — (Видатні діячі та визначні події). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті розглянуто основні напрями творчої діяльності В. Дорошенка. 
 

30. Якубова, Т. Атрибуція книжкових знаків на книгах Яна Снядецького [Текст]: за матер. Фонду відділу 

бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ ім. В. І. Вернадського / 

Т. Якубова // Вісник книжкової палати. — 2019. — № 6. — С. 44—47 : іл. — (Історичні розвідки). — 

Бібліогр. у кінці ст. 
У статті досліджено книги Я. Снядецького, який будучи ректором Вільненського університету сприяв 
становлення та розвиткові Кременецької гімназії (від 1819 р. – Кременецького ліцею) із фонду відділу 

бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ ім. В. І. Вернадського. 
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Бібліотечні ресурси. Колекції Інформаційні технології 
 

31. Зеленська, Н. Рідкісні та цінні видання в електронному каталозі ОУНБ ім. Д. І. Чижевського [Текст] / 

Зеленська Н., Сидорова Л. // Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 30—32. — (Сторінка 

фахівця). — Бібліогр. у кінці ст. 
Автори статті висвітлюють основні етапи створення цифрової бібліотеки рідкісних і цінних видань, а також 

акцентують увагу на особливостях науково-бібліографічного опису стародруків. 
 

32. Зоріна, Н. Авторитетний файл предметних рубрик як засіб організації та вдосконалення тематичного 

пошуку в електронного каталозі [Текст] / Н. Зоріна // Вісник книжкової палати. — 2019. — № 6. — 

С. 27—31. — (Інформаційна діяльність). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті висвітлено питання лінгвістичного забезпечення електронного каталогу та уніфікації в процесі 
предметизації документів. Розкрито значення авторитетного файлу предметних рубрик і авторитетного 

контролю для організації електронного каталогу, забезпечення його якості й підвищення ефективності 
тематичного пошуку. 
 

33. Козирєва, Т.  Дитячі книгозбірні Львова отримали 200 універсальних видань – шрифтом Брайля і не 

тільки [Текст] / Т. Козирєва // День. — 2019. — 17 лип. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/170719-dytyachi-knygozbirni-lvova-otrymaly-200-universalnyh-vydan-

shryftom-braylya-i-ne-tilky, вільний.  

Кожна книжка має аудіоверсію, кольорові рельєфні малюнки та «всеохопний» дизайн, що дозволяє читати 

її як зрячим, так і незрячим діткам. Загалом до бібліотек надійшло дві сотні книжок – це 10 художніх творів 
накладом 20 примірників кожен. Кошти на втілення ініціативи (понад 90 тис. грн) надало управління 
соціального захисту Львівської міської ради. Публікацію книг і рельєфних малюнків, озвучення, зшивання 
здійснили фахівці Ресурсного центру НУ «Львівська політехніка». 

 

34. Крещенко, Л. Відображення видань з новітньої історії України в електронному каталозі Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / Л. Крещенко // Бібліотечний вісник. — 2019. — 

№ 3. — С. 8—12. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_3_4, вільний. 

У статті розглянуто питання відображення видань з новітньої історії України в електронному каталозі 
наукової бібліотеки згідно з новими підходами до періодизації нашої недавньої минувшини, 

запропонованими Інститутом історії НАН України та зафіксованими у скороченому варіанті Рубрикатора 
НБУВ і широкими можливостями класифікаційної системи. Йдеться також про формування на їх основі 
більш інформативних індексів УДК. Показано, як зміни, внесені до скороченого варіанта Рубрикатора 
НБУВ, сприяють удосконаленню електронного каталогу, допомагають бібліотекарям-систематизаторам у 
роботі. 
 

35. Левченко, Н. Інформаційно-бібліотечний супровід системи «Публікаційна карта НУХТ» — новий 

підхід у забезпеченні науково-дослідної діяльності університету [Текст] / Н. Левченко // Вісник 

книжкової палати. — 2019. — № 7. — С. 29—33. — (Інформаційна діяльність). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті розглянуто роль бібліотек, що є невід’ємним і важливим структурним підрозділом університету, 

потужним освітнім, дослідницьким і науково-технічним центром, орієнтованим на створення глобального 

інформаційно-освітнього простору. 
 

36. Лобузіна, К. Алфавітно-предметний покажчик як лінгвістичний засіб бібліотечно-інформаційних 

технологій [Текст] / К. Лобузіна, С. Галицька // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 3. — С. 3—7. — 

Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2019_3_3, вільний. 

У статті розглянуто питання формування словника алфавітно-предметного покажчика (АПП) в 
електронному каталозі наукової бібліотеки, обґрунтовується доцільність його використання у тематичному 
пошуку за класифікаційною ієрархією. З’ясовано, що застосування контрольованого словника предметних 

рубрик АПП сприяє оптимізації пошукових процедур. Наголошено на важливості формування 
електронного АПП до бібліотечної класифікації, що уможливлює реалізацію предметного доступу до 

ресурсів бібліотечного фонду через онлайновий інтерфейс електронного каталогу. 
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37. Марковець, О. Консолідація інформації про діяльність учасників групи в соціальній мережі Facebook 

[Текст] / О. Марковець, Р. Паздерська // Вісник книжкової палати. — 2019. — № 6. — С. 22—27 : іл. — 

(Інформаційна діяльність). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті досліджено наукові результати з проблематики збору інформації про користувачів за допомогою 

різних методів та засобів просування даних. Описано «дерево рішень», яке відображає потребу консолідації 
інформації про користувачів соціальної спільноти  ФБ.  

 

38. Мороз, А. Створення бібліотечних онлайн-ігор у сервісі «Umaigra» [Текст] / Мороз, А. // Бібліотечний 

Форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 3. — С. 18—20. — (Інтернет-технології в бібліотеках).  
У статті представлено досвід щодо створення бібліотечних онлайнових ігор, як одного зі шляхів просування 
книги в умовах кризи читання, та розглянуто поетапно процес розробки гри в онлайновому сервісі 
«Umaigra». 

 

39. Плешакова-Боровинська, М. Сучасні нормативні вимоги до роботи з управлінською інформацією в 

електронному форматі на підприємстві [Текст] / М. Плешакова-Боровинська // Вісник книжкової 
палати. — 2019. — № 6. — С. 18—22. — (Інформаційна діяльність). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто питання роботи з управлінською інформацією в електронному форматі відповідно до сучасних 

нормативних вимог, визначено перспективні напрями діяльності  у сфері електронного документообігу. 
 

40. Сидоренко, Л. «Медіаграмотна громада: місія здійсненна!» [Текст] / Сидоренко, Л., Фікс О. // 

Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 10—11. — (З досвіду роботи).  
Бібліотеки є посередниками в наданні та розповсюдженні інформації та знань серед своїх громад, мають усі можливості 
для того, щоби долучитися до формування медіаграмотного споживача. Аби продемонструвати громаді регіону 

практичну цінність медіаграмотності Миколаївська ОУНБ взяла участь у конкурсі малих грантів серед бібліотечних 

ресурсних центрів «Вікно в Америку». Автори розповідають про реалізацію проекту «Медіаграмотна громада: місія 
здійсненна!», який сприяв збільшенню кількості людей, що набули навичок медіаграмотності, а також якісній зміні 
підходів представників громади до сприйняття та оцінювання інформації. 
 

41. Скаченко, О. Ігрофікація: гра як форма залучення користувачів до бібліотеки [Текст] / О. Скаченко // 

Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 11—13. — (З досвіду роботи).  

Чи застосовуєте ви підходи, характерні для комп’ютерних ігор, у неігрових процесах з метою залучення 
користувачів, підвищення їхньої взаємодії у вирішенні практичних завдань? Між тим, американські й 

британські бібліотеки вже мають досвід ігрофікації своєї діяльності, беруть активну участь у Міжнародному 

тижні ігор, що має на меті популяризацію в бібліотеках інтелектуальних, освітніх та розвивальних ігор. 

Автор ознайомлює з основними моделями ігрофікації в публічних бібліотеках, розповідає про перші кроки 

на шляху ігрофікації українських бібліотек і музеїв. 
 

42. У Telegramі з’явився сервіс із безкоштовного обміну книжками [Електронний ресурс] // Читомо: 

портал про культуру читання і культуру книговидання. — Київ, 2010—2019. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/u-telegrami-z-iavyvsia-servis-iz-bezkoshtovnoho-obminu-knyzhkamy, вільний. 
З’явився Telegram-сервіс із безкоштовного обміну друкованими книжками між українськими читачами – 

Bookcrossing.  

 

Окремі бібліотеки 
 

43. Амельченко, Ю. Стратегічний план «Розумний регіон» і бібліотеки Одещини [Текст] / 

Ю. Амельченко // Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 18—19. — (З досвіду роботи).  
Одеською облдержадміністрацією реалізується Стратегічний план дій «Розумний регіон». Природно, що 

бібліотеки області не стоять осторонь запровадження інноваційних моделей комунікації з громадськістю, 

надання електронних послуг, сприяння розвитку малого й середнього бізнесу, самоврядування, підвищення 
якості освіти, культури, створення туристичного кластера та ін. процесів. Автор висвітлює участь 
центральних районних бібліотек Одещини у втіленні пріоритетних завдань Стратегічного плану «Розумний 

регіон». 

 

44. Бібліоняня [Електронний ресурс]: у громаді на Дніпропетровщині презентували новий сервіс // 

Укрінформ. — Київ, 2015—2019. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2736405-

biblionana-u-gromadi-na-dnipropetrovsini-prezentuvali-novij-servis.html, вільний.    
У громаді на Дніпропетровщині з’явилася перша «Бібліоняня» — новий сервіс при дитячій бібліотеці для 
малечі. 
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45. Бібліотека Деснянського району перетворюється на сучасний хаб [Текст] // Вечірній Київ. — 2019. — 

1 серп. — Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/biblioteka-desnyans-koho-rayonu-peretvoryuyet-

sya-na-suchasnyy-khab, вільний.    

На базі дитячої бібліотеки № 115 Деснянського району м. Київ реалізується дизайн-проект зі створення 
загальнодоступного бібліотечного простору. 
 

46. Вертіль, О. До бібліотеки — у медіатеку  [Текст] / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. —  2019. — 16 лип. — 

Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/do-biblioteki-u-mediateku, вільний. 

На базі Сумської бібліотеки №4 запрацювала перша в обласному центрі медіатека, створена в межах 

проекту – переможця громадського бюджету. Тут облаштовано ігрову кімнату з ляльковим театром для 
дітей та стендом пісочної анімації, простору залу з новими зручними меблями, сучасною технікою.  

 

47. Виноградова, О. Діяльність Пункту європейської інформації в Державній бібліотеці України для 

юнацтва [Текст] / Виноградова О., Зубченко О. // Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 10—11 : 

фот. — (З досвіду роботи).  
У статті репрезентовано різні формати взаємодії ДБУ для юнацтва з користувачами, вчителями 

загальноосвітніх шкіл, викладачами закладів вищої освіти м. Києва, представниками влади, громадських 

організацій та благодійниками, а також з колегами з обласних бібліотек для юнацтва в межах реалізації 
проекту УБА «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках». 

 

48. Глоба, Т. Краєзнавчий медіаосвітній проект «Флешбук “Усна оповідь колишнього запорожця 

Микити Коржа”» [Текст] / Глоба, Т. // Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 16—18. — (З досвіду 

роботи).  
Флешбук – інноваційна форма бібліотечної роботи, яка передбачає активну популяризацію певної книги в 
соціальних мережах протягом одного місяця. Для безперешкодного проведення флешбуку потрібно 

ретельно підготуватись: створити цікаві текстові та відеоресурси, залучити до співпраці дослідників і 
експертів з визначеної теми, знайти цікаві публікації та додаткові інтернет-ресурси, що можуть бути 

використані в подальшому, та багато ін. Автор статті репрезентує проект «Усна оповідь колишнього 

запорожця Микити Коржа», розповідає про його мету, перебіг і основні результати. 

 

49. Горбань Г. Івано-Франківськ – Ополе: бібліотечне партнерство [Текст] / Горбань Г. // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 3. — С. 14—16. — (З досвіду роботи).  

Чи застосовуєте ви підходи, характерні для комп’ютерних ігор, у неігрових процесах з метою залучення 
користувачів, підвищення їхньої взаємодії у вирішенні практичних завдань? Між тим, американські й 

британські бібліотеки вже мають досвід ігрофікації своєї діяльності, беруть активну участь у Міжнародному 

тижні ігор, що має на меті популяризацію в бібліотеках інтелектуальних, освітніх та розвивальних ігор. 

Автор ознайомлює з основними моделями ігрофікації в публічних бібліотеках, розповідає про перші кроки 

на шляху ігрофікації українських бібліотек і музеїв. 
 

50. Засновники BOtaN відкрили бібліотеку знань «Світло» [Електронний ресурс] // Читомо: портал про 

культуру читання і культуру книговидання. — Київ, 2010—2019. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/zasnovnyky-botan-vidkryly-biblioteku-znan-svitlo, вільний.   

Засновники бібліотеки BOtaN О. та А. Іванови на вулиці Дегтярній у Києві відкрили нову бібліотеку 

«Світло», яка поєднує у собі онлайнові та офлайнові освітні заходи, а також безкоштовну бібліотеку. Вже 
зараз на сайті проекту можна стежити за анонсами лекцій і проглянути їхній розклад.  

 

51. Зінченко, С. Бібліотека Тичини стала «бібліохабом» [Електронний ресурс]: як втілюють проєкт 

сучасного простору / С. Зінченко // Вечірній Київ. — 2019. — 3 жовт. — Режим доступу: 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/biblioteka-tychyny-stala-bibliokhabom-yak-vtilyuyut-proyekt-suchasnoho-

prostoru, вільний.    

Сьогодні в бібліотеці ім. П. Тичини проведено капітальний ремонт, оновлено меблі; створено всі умови 

для людей з особливими потребами та, зокрема, вадами зору. Тепер у бібліотеці: універсальний 

книжковий фонд, періодичні видання,культурні заходи та презентації; доступ до інтернету, зона Wi-Fi, 

місця для роботи на власному комп’ютері; дитячий куточок; спеціальне обладнання для людей з 
порушеннями зору; настільні та електронні ігри; кінопокази фестивальних фільмів; різноманітні тренінги 

в рамках соціального проєкту КМДА «Освітній хаб міста Києва».  
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52. Канєвська, С. Минуле, сьогодення та майбутнє університетської бібліотеки [Електронний ресурс] : 

наукова бібліотека імені М. Максимовича є структурним підрозділом Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка / С. Канєвська, Д. Лукін, А. Ганул // Голос України. — 2019. — 

8 серп. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/320236, вільний.  

У статті йдеться про становлення й роботу університетської бібліотеки, зокрема роботу інформаційно-

бібліографічного відділу, фондів відділу рідкісних книжок та рукописів, де у співпраці з відділом 

інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення досить успішно здійснюється оцифровування 
стародруків; про низку інноваційних проектів, як-от створення в 2015 році Служби інформаційного 

моніторингу, метою якої є надання бібліотечно-інформаційної підтримки та ефективне представлення 
наукових здобутків працівників Київського національного університету ім. Т. Шевченка у світовому 
інформаційному просторі за допомогою цифрових інструментів для наукової комунікації та ін.  

 

53. Кірішева, О. Душа народу у творчості Степана Руданського [Текст] / Кірішева, О. // Бібліотечний 

Форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 3. — С. 21—22. — (Бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування).  
У статті наводяться цікаві факти з біографії класика української літератури, лікаря за фахом Степана 
Васильовича Руданського, чий 185-річний ювілей відзначає творча інтелігенція України  у 2019 році. 
 

54. Когутич, І. «Читаємо разом» [Текст]: діяльність літературного клубу при Закарпатській ОУНБ 

ім. Ф. Потушняка / І. Когутич // Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 14—16 : фот. — (З досвіду 

роботи).  
Автор розповідає про роботу літературного клубу, що має на меті відкривати нових авторів, сприяти 

саморозвитку читача, формувати сталий інтерес до читання та зрілий естетичний смак. Ну, а для досягнення 
мети використовуються найрізноманітніші заходи (вечори поетичних зізнань, неформальні камерні розмови 

з письменниками, екскурсії за літературними творами, літературно-музичні вечірки), видається поетичний 

альманах та ін. Крім того клуб «Читаємо разом» став одним із організаторів закарпатського туру О. Забужко 

в березні 2017 р. 

 

55. Корисні лекції та майстер-класи з екології проведуть у столичній бібліотеці [Електронний ресурс]: 

як втілюють проєкт сучасного простору / С. Зінченко // Вечірній Київ. — 2019. — 30 верес. — Режим 

доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/korysni-lektsii-ta-mayster-klasy-z-ekolohii-provedut-u-

stolychniy-bibliotetsi, вільний. 

Із 30 вересня по 4 жовтня у бібліотеці КПІ проходитиме тиждень «Library – ECO Friendly 2019». Тут 
впродовж тижня йтимуть лекції про сучасні тренди екоруху. З розкладом тем лекцій можна ознайомитися 
тут.  
 

56. Лиховид, І. Читальний... підвал [Текст]: рік тому столична бібліотека ім. Євгена Плужника відстояла 

своє приміщення. Але битва починається знову / І. Лиховид // День. — 2019. — 27 лип. — Режим 

доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/chytalnyy-pidval, вільний.  
 

57. Мацібора, Н. Інформаційний ресурс Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського: історія й сучасність [Текст] / Мацібора, Н. // Бібліотечний вісник. — 

2019. — № 4. — С. 34—40 : іл.   

Стаття присвячена 20-й річниці від дня заснування Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського. 

 

58. На Дніпропетровщині поповнять фонд публічних бібліотек [Текст] // Голос України. — 2019. — 

1 серп. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/320056, вільний.  

Понад 40 тисяч книжок державним коштом закуплять для  657 публічних бібліотек Дніпропетровської 
області. У 2018-му до бібліотек області надійшло майже 13 тисяч примірників видань. 
 

59. Нечипоренко, А. Партисипація як інструмент розвитку публічних бібліотек Львова [Текст] / 

А. Нечипоренко // Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 28—30. — (Зарубіжний досвід).  

Про партисипацію кожен з нас знає чи, принаймні, щось читав або чув. Хочете знати як це працює у 

львівських публічних бібліотеках ЦБС для дорослих? Автор статті наводить декілька яскравих прикладів 
різних шляхів упровадження партисипативних практик у роботу бібліотек. Йдеться, зокрема, про проєкти 

ревіталізації бібліотечного простору в мережі публічних бібліотек для дорослих – URBAN бібліотека (філія 
№ 8) та Сенсотека (філія № 18), проєкти «Театр третього віку» і «Більше ніж кіно» – серія кінопереглядів і 
обговорень фільмів англійською мовою на тему прав людини таінклюзії, Wiki бібліотеку, що функціонує як 

сімейна бібліотека і, водночас, це резиденція для вікіпедистів. 
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60. Осмоловська, О. Інклюзивна література в контексті навчальних курсів та дослідницьких практик 

[Текст] / О. Осмоловська // Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 18—20. — (З досвіду роботи).  

У багатьох країнах видавці, педагоги, бібліотекарі давно і гучно говорять про інклюзивні книжки, 

реалізують проєкти щодо їх просування. Українці ж у цьому питанні відстають на кілька десятків років – 

можливо, через неусвідомлення значення позитивного сприйняття інвалідності та особистої 
різноманітності, можливо, через брак інформації. Втім, деякі важливі кроки на цьому шляху вже зроблено: 

поступово розвивається інклюзивна тематика в літературі та книговиданні, впроваджуються інклюзивні 
проєкти, створюється наукове підґрунтя інклюзивного напряму української видавничої справи, 

започатковуються нові навчальні дисципліни. Цій діяльності присвячено пропоновану статтю. 

 

61. Попова Н. «БібліоКемп лідерів читання» на Херсонщині [Текст] / Попова Н. // Бібліотечна планета. — 

2019. — № 2. — С. 16—17 : фот. — (З досвіду роботи).  
У статті йдеться про перебіг триденного «БібліоКемпа лідерів читання», який зібрав переможців обласних 

етапів першого Всеукраїнського конкурсу проектів «Лідер читання». Аби підтримати тренд конкурсу — 

залучення дітей до читацької активності та участі у бібліотечних заходах — організатори «БібліоКемпу» 

наситили його програму різноманітними компонентами: танцювальним флешмобом «Будь патріотом — 

читай українське!», віртуальною подорожжю літературною Херсонщиною з GPS-навігатором; екскурсією 

бібліотекою «На гостини до Дніпрової Чайки», херсонськими музеями та Біосферним заповідником 

«Асканія-Нова» ім. Ф. Фальц-Фейна. 
 

62. Пристанська, Н. Польща передала львівській бібліотеці Стефаника копії документів УНР і ЗУНР 

[Електронний ресурс]: найцікавіші події Форуму видавців  / Н. Пристанська // Zaxid.net / ПрАТ 

«Телерадіокомпанія Люкс». — Львів, 2005—2019. — Режим доступу: 

https://zaxid.net/polshha_peredala_lvivskiy_bibliotetsi_stefanika_kopiyi_dokumentiv_unr_i_zunr_n149032

0, вільний.     
3 жовтня в Національній бібліотеці ім. Стефаника відбулася передача оцифрованих копій документів 
архівних та рукописних збірок Наукового товариства імені Шевченка. Серед них – документи з історії 
Українських січових стрільців, УНР, ЗУНР, архів Дмитра Донцова та інші. Загалом – 4 терабайти 

інформації. Копії виготовлено за кошти польських інституцій. Оригінали цих документів було вивезено зі 
Львова під час та після Другої світової війни і сьогодні вони зберігаються у Національній бібліотеці у 

Варшаві та Національному закладі імені Оссолінських у Вроцлаві. Документи найближчим часом планують 
завантажити на сайт книгозбірні.  
 

63. Рижков, В Унікальні видання, підписані історичними постатями [Текст]: бібліотека української 
діаспори імені Джона Маккейна в Дніпрі отримала поповнення зі США / В. Рижков // День. — 2019. — 

8 серп. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/unikalni-vydannya-pidpysani-

istorychnymy-postatyamy, вільний.  

Бібліотека української діаспори ім. Д. Маккейна в Дніпрі отримала нове книжкове поповнення з США – 

приблизно триста примірників видань з колекції професора В. Пилишенка. Розвиток бібліотеки активно 

підтримує українська діаспора у США. Після відкриття унікальну колекцію літератури в Україні побачать 
уперше. Увесь книжковий фонд буде розташовано у приміщенні Центральної міської бібліотеки, де нині 
триває ремонт.  
 

64. Родзинки бібліотечного досвіду Миколаївщини [Текст] // Бібліотечний Форум: історія, теорія і 
практика. — 2019. — № 3. — С. 23—29. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  

У статті представлено роботу миколаївських бібліотек щодо використання інноваційних форм роботи з 
читачами, популяризації літератури та привернення уваги користувачів до актуальних проблем суспільства 
й створення комфортного бібліотечного середовища. 
 

65. Романуха, З. Обслуговування користувачів з інвалідністю в Рівненській ОУНБ [Текст] / З. Романуха // 

Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 12—14. — (З досвіду роботи).  

Публічна бібліотека – одне з тих місць, де допомагають людям з інвалідністю в соціальному становленні й 

адаптації, надають різнобічну інформацію про їх права і свободи, забезпечують їх інформаційне 
обслуговування та доступ до світу знань. У цьому контексті цікавим буде досвід Рівненської ОУНБ щодо 

організації інтелектуально насиченого дозвілля користувачів з порушеннями зору, індивідуального та 
дистанційного обслуговування,  навчання роботи на комп'ютері  зі спеціалізованими програмами, створення 
аудіоподкастів, формування колекції аудіо книг, консультації батьків, які готують дітей із порушеннями 

зору до інклюзивного навчання, та багато іншого. 
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66. Скрипник, В. У Вінницькій області зібрали книжки для бійців [Текст] / В. Скрипник // Голос 

України. — 2019. — 20 лип. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/319588, вільний. 
Працівники Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. Тімірязєва передали бійцям у 

район ООС книжки, зібрані під час акції на підтримку захисників країни.  

 

67. Скрипник, В. У Вінниці до бібліотечних стелажів можна під’їхати і на візку [Текст] / В. Скрипник // 

Голос України. — 2019. — 31 серп. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/321075, вільний. 
Інклюзивний центр для обслуговування людей з фізичними вадами створили у Вінницькій обласній 

науковій бібліотеці ім. К. Тімірязєва.  
 

68. Столичну бібліотеку імені Тичини перетворили на сучасний бібліохаб [Електронний ресурс] // 

Укрінформ. — Київ, 2015—2019. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2792868-

stolicnu-biblioteku-imeni-ticini-peretvorili-na-sucasnij-bibliohab.html, вільний.    

Після ремонту бібліотека ім. П. Тичини в Києві перетворилася на сучасний бібліохаб з новою айдентикою, 

фірмовим стилем і логотипом. Проект, що змінює усталену концепцію звичайної бібліотеки, діє в Києві 
вже понад два роки. Для містян створюють сучасні простори, покликані стати новим словом в історії 
бібліотечної справи. Надалі оновлені публічні простори будуть об’єднані літерою «Б», що означає 
«бібліохаб».  

 

69. Тарута, Н. Весняні барви [Текст] / В. Тарута // Бібліотечний Форум: історія, теорія і практика. — 

2019. — № 3. — С. 30. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  
У статті йдеться про презентацію  виставки творчих робіт майстрині Ірини Тисак «Весняні барви» в 
Кіровоградській обласній юнацькій бібліотеці ім. Є. Маланюка. 
 

70. У Львові вперше за 80 років показали батальну картину «Бій під Крутами» [Електронний ресурс] // 

Культура / Мін-во Культури України ; ДП «Національне газетно-журнальне видавництво». — 

Житомир, 2019. — Режим доступу: https://cultua.media/culture/u-lvovi-vpershe-za-80-rokiv-pokazaly-

batalnu-kartynu-bij-pid-krutamy, вільний. 
У Львівській національній науковій бібліотеці ім. В. Стефаника відреставрували і вперше показали «Бій під 

Крутами». Картина упродовж 80 років лежала у сувої. Її у 1936 році намалював маловідомий нині художник 
О. Климко. Цю роботу він передав музею НТШ, а сам емігрував перед війною за океан. Картина була в 
жахливому стані. За відновлення взявся реставратор А. Лінинський. А наразі полотно буде доступне для 
огляду у читальному залі бібліотеки.  

 

71. Шпак, В. Парадокси бібліотечної мережі [Текст] / В. Шпак // Урядовий кур’єр. —2019. — 8 серп. — 

Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/paradoksi-bibliotechnoyi-merezhi, вільний. 

Видання на прикладі Житомирської області з’ясовувало, чи потрібні книгозбірні, які перестали виконувати 

своє функціональне призначення. Так, автор розповідає, що за останні чотири роки закрився майже кожен 

п’ятий заклад. Насправді ситуація ще гірша… у тому числі й нестача бібліотечних кадрів у регіонах, 

списання й поповнення книжкових фондів, особливо сільських бібліотек, фінансування бібліотечних мереж, 

зокрема що цю проблему не вирішують і на рівні ОТГ, тощо.  

 

72. Шуткевич, О. Буккросинг на селі [Текст]: у Жданівській ОТГ, що на Вінниччині, з’явилися «вуличні 
бібліотеки» / О. Шуткевич // День. – 2019. – 20 серп. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/bukkrosyng-na-seli , вільний.    

Щоб залучити жителів до читання у трьох селах – Жданівка, Качанівка та Семки, які входять до Жданівської 
ОТГ, місцеві школярі облаштували соти для буккросингу в жданівській та качанівській школах.  

 

73. Шуткевич, О. У Вінницькій «Тімірязєвці» відкрили центр обслуговування для людей з інвалідністю 

[Електронний ресурс] / Шуткевич О. // День. — 2019. — 28 серп. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/280819-u-vinnyckiy-timiryazyevci-vidkryly-centr-obslugovuvannya-dlya-

lyudey-z-invalidnistyu, вільний. 
На базі відділу попереднього замовлення Вінницької обласної наукової бібліотеки ім. К. Тімірязєва 
створили інклюзивний центр «INVA-INFORM».  Для зручного і самостійного користування обладнали 

спеціальну зону. Її гордістю є апаратно-програмний тифлокомплекс для незрячих із синтезом мови. Він 

складається з комп’ютера, операційної системи Windows, програми екранного доступу з синтезом мовлення 
та акустичної системи. На робочому місці навіть розміщено портативний ручний відеозбільшувач 

друкованого тексту».  
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74. У Дніпрі відкрили бібліотеку української діаспори імені сенатора Джона МакКейна [Текст] // Україна 

молода. — 2019. — 15 верес. — Режим доступу:  https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/137296, 

вільний ;   День. — 2019. — 15 верес. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/150919-u-dnipri-

vidkryly-biblioteku-imeni-senatora-dzhona-makkeyna, вільний. 
У Дніпрі відкрили бібліотеку української діаспори ім. Джона МакКейна. Вона діятиме в будівлі Центральної 
міської бібліотеки. Основою бібліотеки стала, зокрема, колекція книжок В. (Мірка) Пилишенкова – 

українця, який мешкає у США, професора, директора української громадської бібліотеки міста Рочестер.  

 

Бібліотеки Тернопільщини 
 

75. Миколайчук, Н. На Тернопільщині сучасна бібліотека – більше, ніж книгозбірня [Текст]: у 

Тернопільському обласному бюджеті на 2019-й на забезпечення діяльності бібліотек передбачено 19, 

3 млн гривень / Миколайчук Н. // Голос України. — 2019. — 7 верес. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/321324, вільний. 
Сьогодні тернопільські книгозбірні – це осередки, що надають інформаційні, культурні, освітні, наукові 
послуги, які навколо себе гуртують небайдужих, передових громадян з активною суспільною позицією, 

котрі виборюють українську державність, віддані демократичним цінностям…  За словами голови обласної 
ради В. Овчарука, в обласному бюджеті на 2019-й передбачено надання коштів на забезпечення діяльності 
бібліотек – 19,3 млн грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 17,9 млн грн, також враховано 

надбавку обов’язкового характеру за особливі умови роботи бібліотекарям у розмірі 25%. За рахунок 
передачі коштів із загального фонду в спеціальний передбачено 600 тис. грн для поповнення бібліотечних 

фондів.  
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 

76. Шот, М. Книжка-замок зберігає інформацію про рекорди Тернополя [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2019. — 6 верес. — Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/knizhka-zamok-

zberigaye-informaciyu-pro-rekordi-1, вільний. 
 

77. Томчишин, Ю. Щоб і спікати, і шпрехати [Текст]: у тернопільських бібліотеках стартували безплатні 
заняття з іноземних мов / Ю. Томчишин // Експрес. — 2019. — 19—26 верес. — С. 19. — (Тернопільські 
новини).  

 

78. Бавінська, А. Максим Черкашин: «У Тернополі на базі недобудованої бібліотеки створять 

інноваційний центр» [Текст] / А. Бавінська // Вільне життя плюс. — 2019. — 3 лип. — С. 4 : фот. 

кольор. — (Політика). 

Про перспективи довгобуду обласної бібліотеки у Тернополі. 
 

79. Виставки до Дня Незалежності України [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

23 серп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці діє виставка «Омріяна віками Незалежність». 

 

80. Віконська, І. Декада відкритих дверей [Текст] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 2019. — 

20 верес. — С. 6 — (Книгозбірня поруч). 
17—29 вересня в Тернопільській ОУНБ проходить традиційна декада відкритих дверей, приурочена до 

Всеукраїнського дня бібліотек. 
 

81. Герман, Л. Літературні забавлянки [Текст] / Л. Герман // Вільне життя плюс. — 2019. — 13 верес. — 

С. 5. — (Що у вас?) 

У відділі міського абонементу ТОУНБ, в рамках циклу заходів «Недільні зустрічі з мистцями», відбулася 
зустріч з відомою тернопільською поеткою, письменницею, авторкою збірок поезій для дітей і дорослих 

Ольгою Атаманчук . 
 

82. Декада відкритих дверей у бібліотеці [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 13 верес. — 

С. 2:— (Акценти). 

Прес-реліз про проведення в ТОУНБ 17—30 вересня традиційної декади відкритих дверей з нагоди 

Всеукраїнського дня бібліотек. 
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83. Заморська, Л. «Ідеальним батьком є Господь» [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 2019. — 1 лип. — 

С. 18 : фот. — (Дискусії). 
З нагоди Дня батька в Україні у Тернопільській ОУНБ відбулася панельна дискусія «Ідеальний тато — 

реальний тато» за участю духівника Міжнародної реколекційної спільноти отця Андрія Пиптика та 
практикуючого психолога, авторки та ведучої онлайн-марафонів, тренінгів і семінарів Світлани Гліган. 

 

84. Ковалькова, Т. Борщівська сорочка об’єднала Україну [Текст] / Т. Ковалькова // Культура і життя. — 

2019. — 31 трав. — С. 4. — (Культура і життя). 

У Тернопільській ОУНБ відбулася виставка унікальних зразків Всеукраїнського вишивального проекту 

«Відродження борщівської сорочки», на якій було презентовано фрагменти борщівських автентичних 

сорочок, відтворених 24 майстринями з різних регіонів України. 

 

85. Луговська, Н. Богдан Бастюк — майстер художньої деталі: до 70 річчя від дня народження 

письменника [Текст] / Н. Луговська // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 19 лип. — С. 4 : 

фот. — (Неопалима купина). 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці (відділ краєзнавчої літератури та бібліографії) 
з 14 липня діє книжкова виставка, приурочена до 70-річчя від дня народження Богдана Бастюка — 

уродженця с. Мишковичі Тернопільського району, письменника, лауреата премій ім. Братів Богдана та 
Левка Лепких (1993 р.), ім. Уласа Самчука (2002 р.), ім. Степана Руданського (2004 р.). 

 

86. Миськів, В. «Вирвані з материнської землі» (до 75-річчя від часу депортації українців із Польщі (1944–

1951) [Текст] / В. Миськів // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 13 верес. — С. 2. — (Акценти). 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці діє книжкова виставка «Вирвані з 
материнської землі», приурочена до 75-річчя від часу депортації українців із Польщі (1944–1951). 

 

87. Миськів, В. Життя зі словом [Текст] / В. Миськів // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

16 серп. — С. 3 : фот. — (Акценти). 

З нагоди 70-річчя від дня народження українського поета й літературознавця, професора Миколи Ткачука 
працівники відділу краєзнавчої літератури та бібліографії ТОУНБ організували книжкову виставку «Життя 
зі словом: творчий доробок ученого-літературознавця, професора М. Ткачука», яка діятиме з 6 серпня по 6 

вересня 2019 року. 
 

88. Пайонк, М. Філософські обрії Богдана Дячишина [Текст] / М. Пайонк, Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 13 верес. — С. 6. — (Доповнюючи ТЕС). 

Фонд ТОУНБ поповнили нові видання доктора філософських наук, члена Національної спілки 

письменників України, лауреата численних міжнародних та всеукраїнських літературно-мистецьких 

премій, уродженця Тернопільщини Богдана Дячишина. 
 

89. Савчук, Г. «Недоспівана пісня Івана Гнатюка» [Текст] / Г. Савчук // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2019. — 16 серп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 

діє виставка, приурочена до 90-річчя від дня народження українського письменника Івана Гнатюка. 
 

90. Садовська, Г. Ячмінський, якого знаємо і не знаємо [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 

2019. — 5 лип. — С. 5 : фот. — (Таланти і прихильники). 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася зустріч з народним артистом 

України, актором Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 
Володимиром Ячмінським. 

 

91. Семеняк, В. Життя на сцені і поза нею [Текст] / В. Семеняк // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 7 : фот. 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася зустріч з Володимиром Ячмінським. 

 

92. Семеняк, В. Недільні зустрічі з митцями [Текст] / В. Семеняк // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 27 верес. — С. [2] : фот. 

У відділі міського абонементу ТОУНБ, в рамках циклу заходів «Недільні зустрічі з мистцями», відбулася 
зустріч з відомою тернопільською поеткою, письменницею, авторкою збірок поезій для дітей і дорослих 

Ольгою Атаманчук . 
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93. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / О. Содомора // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 5 лип. — С. 2. — (Зверніть увагу). 

У пункті доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації, який діє у Тернопільській обласній науковій 

універсальній бібліотеці, працює Консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД). 

 

94. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / О. Содомора // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 6 верес. — С. [1]. — (Зверніть увагу). 

У пункті доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації, який діє у Тернопільській обласній науковій 

універсальній бібліотеці, працює Консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД). 

 

95. Шергей, Ю. Ліс — не лише деревина [Текст] / Ю. Шергей // Вільне життя плюс. — 2019. — 20 верес. — 

С. 8. — (Виставки). 

У відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ діє книжкова виставка «Лісовий комплекс 
в умовах ринкового господарювання», присвячена Дню працівника лісу. 
 

96. Шергей, Ю. Цвітуть іриси на картинах [Текст] / Ю. Шергей // Вільне життя плюс. — 2019. — 5 лип. — 

С. [1]. — (Що у вас?). 

У читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки діяла виставка картин 

«Чарівний світ ірисів», авторами яких є тернопільські художниці Наталія Басараб і Наталія Собкович. 

 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
 

97. Бібліофест — з рекордом і літературним батлом! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 11—

17 верес. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 

Анонс дев’ятого щорічного бібліотечного фестивалю «Бібліофест: Бібліотеки — громаді. Відкритий 

простір» (25—27 вересня). 
 

98. Вандзеляк, Г. Триденний «Бібліофест» [Текст] / Г. Вандзеляк // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 27 верес. — С. [1] : фот.  
25—27 вересня у Тернополі тривав комплекс заходів у рамках щорічного бібліотечного фестивалю 

«Бібліофест: Бібліотеки — громаді. Відкритий простір». 

 

99. Заморська, Л. Навчать, як вишити свою першу борщівську сорочку [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2019. — 28 серп. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 
У Тернопільській бібліотеці № 4 для дорослих «Етноцентр» відбулася лекція «Як вишити свою першу 
борщівську сорочку», яку організували і провели співзасновниці «Школи борщівської народної сорочки» 

Лариса Овчарук, Вікторія Кривоніс і Майя Юркевич. 

 

100. Шот, М. Книжка-замок зберігає інформацію про рекорди Тернополя [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2019. — 6 верес. — С. 8 : фот. — (Культура). 
В Українському домі «Перемога» відбулася репрезентація нового артбука тернопільських бібліотекарів, 
присвяченого міській книзі рекордів. Тернопільські міські бібліотеки єдині в Україні зібрали-виготовили 

майже 70 артбуків. 
 

Заліщицька централізована бібліотечна система 
 

101. Дяків, В. Нехай котить Дністер хвилі [Текст] / В. Дяків // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 

2019. — 31 лип. — С. 5 : фот.  

У Заліщицькій центральній районній бібліотеці відбулася творча зустріч з Олександром Степаненком. 

 

102. Дяків, В. Озвалася історія Заліщиків [Текст] / В. Дяків // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 

2019. — 10 лип. — С. 9 : фот. 

У Заліщицькій центральній районній бібліотеці відбулася презентація творчої лабораторії історика-
краєзнавця Михайла Сопилюка «Предмети минулого — свідки історії». 
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103. Мадзій, І. Творчий доробок, яким можна пишатися [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2019. — 

19 лип. — С. 8 : фот. — (Літературне сузір’я Заліщанщини). 

У Заліщицькій центральній районній бібліотеці діє книжкова виставка «Літературне сузір’я», на якій 

представлено друковані видання авторів краю. 

 

104. Михайлюк, О. «Літературне сузір’я краю» [Текст] / О. Михайлюк // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 10 серп. — С. 7 : фот. 

У Заліщицькій центральній районній бібліотеці відбулася творча зустріч з літераторами Заліщанського 

краю — Петром Дараманчуком, Романом Фестигою, Богданою Стефанюк, Наталією Зубик, Світланою 

Леськів, Оксаною Дяків, Данилом Онищуком, Олегом Вістовським та дружиною Петра Ковальчука, Іриною 

Ковальчук. 
 

Інші бібліотеки області 
 

105. Дзісяк, Я. «Осінь, звичайно, дається взнаки…» [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 2019. — 

20 верес. — С. 6. — (Поетичний вернісаж). 

У Чортківській районній бібліотеці відбулася творча зустріч чортківського літоб’єднання «Сонячне гроно». 

 

106. Заморська, Л. Книга, що привідкрила розгадку борщівської вишивки [Текст] / Л. Заморська // Ria 

плюс. — 2019. — 18 верес. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 

У Борщівській центральній районній бібліотеці відбулася презентація нової книжки Людмили та Олексія 
Покусінських «Борщівська народна сорочка: експедиційні матеріали та приватні колекції», а також семінар-

лекція «Збереження борщівської народної сорочки у етнокультурному просторі України». 

 

107. Миколаєнко, Н. Поет живопису [Текст] / Миколаєнко, Н // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 14 серп. — С. 5 : фот. 

У Теребовлянській центральній районній бібліотеці відбувся творчий вечір і виставка картин уродженця с. 
Долина Теребовлянського району Ярослава Габура. 
 

108. Пилипчук, У. Співпраця з Угорщиною [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 2019. — 

5 лип. — С. 8. — (Що у вас?). 
Тернопільська обласна наукова бібліотека для дітей підписала угоду про співпрацю з почесним 

консульством Угорщини в Україні. 
 

109. Пилипчук, У. «У форматі «печа-куча» [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 2019. — 

13 верес. — С. 8 : фот. — (Ярмарок ідей). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся ярмарок бібліотечних ідей «Бібліотека. Інформація. 
Знання. Успіх», який проходив під егідою обласного відділення Української бібліотечної асоціації за 
ініціативи Тернопільської молодіжної секції. 
 

110. Семеняк, В. Душі тайнопис особливий [Текст] / В. Семеняк // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 10 : фот. кольор. — (Літературне розкрилля). 
У Настасівській сільській бібліотеці відбулася презентація книг Олега Смоляка «Вербне голосіння» та 
«Мишковицька любов». 

 

111. Тимчук, Л. І знову «англійське» літо для тернополян [Текст] / Л. Тимчук // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 17 лип. — С. 7 : фот. 

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулися традиційні безкоштовні навчання з англійської 
мови під керівництвом волонтера з Вінніпегу (Канада) Тараса Малюжинського. 

 

112. Тимчук, Л. У стародавніх речах наша культура й історія [Текст] / Л. Тимчук // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 10 : фот. кольор.  

У Бучацькій міській бібліотеці діє організована  місцевою майстринею вишивки Анною-Марією Леськів 
народознавча світлиця старожитностей «Берегиня». 

  



15 

 

Бібліотечні проекти 
 

113. Британія надає стипендію для проекту з популяризації української літературної спадщини у фондах 

її національної бібліотеки [Електронний ресурс] // Укрінформ. — Київ, 2015—2019. — Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2757205-britania-nadae-stipendiu-dla-proektu-z-popularizacii-

ukrainskoi-literaturnoi-spadsini-u-fondah-ii-nacbiblioteki.html, вільний.    
Урядова програма Великої Британії пропонує стипендію «Chevening Fellowship» для здійснення проекту з 
упорядкування і популяризації української літературної спадщини у фондах Британської національної 
бібліотеки. Заявки приймаються від громадян України до 5 листопада 2019 року. 
 

114. Гречко, Г. Міжнародне співробітництво: шведські семінари та виставки у бібліотеках для дітей м. 

Миколаєва [Текст] / Г. Гречко // Бібліотечний Форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 3. — 

С. 31—33. — (Мережа бібліотек).  

У статті представлено досвід реалізації спільних проектів Центральної міської бібліотеки ім. В. Хоменка та 
Ш. Кобера м. Миколаєва з Посольством Швеції в Україні. 
 

115. Картузов, К. «Книжкова альтанка» чекає [Текст] / Картузов, К. // Бібліотечний Форум: історія, теорія 

і практика. — 2019. — № 3. — С. 37—38. — (Проектна діяльність бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті представлено інноваційний досвід популяризації книги та заохочення до читання миколаївчан. 

 

116. Крижановська, О. Партнерський «Профі»-поступ [Текст] / О. Крижановська, Ю. Чернієнко // 

Бібліотечний Форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 3. — С. 39—42. — (Проектна діяльність 

бібліотек).  
У статті висвітлено досвід реалізації бібліотекою у партнерстві з обласним центром зайнятості 
профорієнтаційних проектів з краєзнавчо-туристичним компонентом. У 2018 році проект «ПрофіКемп» 

реалізується у  міжрегіональному форматі.  представлено інноваційний досвід популяризації книги та 
заохочення до читання миколаївчан. 

 

117. Малімон, Н.  На Волині вперше відбулася «Книжкова толока» [Електронний ресурс]: (У ній узяли 

участь майже 80 митців і дослідників з 25 регіонів / Н. Малімон // День. — 2019. — 9 верес. — Режим 

доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/na-volyni-vpershe-vidbulasya-knyzhkova-toloka, вільний.   

Відбулася вона під девізом «Нововолинськ читає». Організували цю культурно-мистецьку акцію 

Нововолинська міська рада і міська бібліотека. Директор центральної міської бібліотеки С. Кухарук 

задумала її вже давно, а міська влада її підтримала. Розмах події вражає. До Нововолинська прибуло майже 
80 письменників, літературознавців, народних майстрів з 25 регіонів України. Гостями книжкової толоки 

стали М. Дочинець, В. Шовкошитний, Н. Гуменюк та В. Лис, М. Ткачівська, М. Павленко, В. Габор, В. 

Якушев, Л. Хомчак, В. Макарик та ін. Її було присвячено пам’яті вже покійної С. Костюк, поетеси, яка жила 
в Нововолинську. 

 

Бібліотеки та професійна освіта за рубежем 
 

118. Андрєєва Вікторія Від тихого до живого — як у Німеччині змінюють бібліотеки [Електронний 

ресурс] / В. Андрєєва // Читомо: портал про культуру читання і культуру книговидання. — Київ, 

2010—2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/vid-tykhoho-do-zhyvoho-iak-u-nimechchyni-

zminiuiut-biblioteky, вільний. 

Бібліотеки в Європі набувають нових функцій. Бібліотекарі свідомо скорочують фонди та вивільняють 
простір для заходів і подій. Наразі головною їхньою функцією стало формування спільноти, «живі» 

знайомства та неформальна освіта. Тут облаштовують робітню з інструментами, музичний куток для 
створення електронної музики, простір для креативу або пасіку. Але не десь у паралельному вимірі, а в 
сьогоденні Берлінської бібліотеки. Про зміни, які відбуваються в бібліотеці Берлін-Панков розказав Тім 

Шуманн, резидент Гете Інституту, директор міської бібліотеки Генріха Белля в Панкові.  
 

119. Елтермане, Л. Міжкультурний діалог – інструмент для просування бібліотеки [Текст] / 

Л. Елтермане // Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 20—23. — (Зарубіжний досвід).  

Академічна бібліотека Латвійського університету є правонаступницею історичної Ризької бібліотеки – 

найдавнішої наукової бібліотеки в регіоні Балтійського моря. З 2019 року в бібліотеці функціонує Центр 

міжкультурного діалогу. Складовими Центру міжкультурного діалогу є Австрійська бібліотека і 
Швейцарська читальня, Азербайджанський, Білоруський, Грузинський, Казахстанський, Узбекистанський 

та Український інформаційні центри, а також Пункт європейської інформації.   
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120. Камінська, Ю. З книжкою на... даху [Електронний ресурс]: як досвід Варшави можна поширити в 

Україні / Ю. Камінська // День. — 2019. — 11 лип. — Режим доступу: 

https://m.day.kyiv.ua/uk/article/podorozhi/z-knyzhkoyu-na-dahu, вільний.   

Після реконструкції Національної бібліотеки Варшавського університету, за авторською концепцією 

архітектора Марека Будзинського,  на даху бібліотеки відкрили «Сад на даху». 

 

121. Найцікавіші та найнезвичніші бібліотеки Польщі [Текст] / підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 

2019. — № 3. — С. 23. — (Зарубіжний досвід).  

Провідні бібліотеки Польщі вже давно зі скарбниць для зберігання безцінних фоліантів перетворилися на 
визнані в усьому світі сучасні відкриті інноваційні центри культури. А пересвідчитись у цьому можна на 
прикладі Національної бібліотеки Польщі, Національної бібліотеки імені Оссолінських, Бібліотеки 

університету м. Варшава, Бібліотеки Яґеллонського університету, Бібліотеки Рачинських, Бібліотеки князів 
Чарторийських і багатьох інших. 

 

122. Плахтій, А. Бібліотечні сервіси електронного урядування: зарубіжний досвід [Текст] / Плахтій, А. // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 4. — С. 3—11.   

У статті досліджено досвід зарубіжних бібліотек у сприяння розвитку електронного урядування. 
 

123. Публічні бібліотеки в США [Текст]: дослідження думок американців  / підгот. О. Білик // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 2. — С. 22—23 : фот. — (Зарубіжний досвід).  
Автор статті ознайомлює читачів із результатами щорічного опитування щодо використання публічних 

бібліотек, проведеного Дослідницьким центром П’ю (м. Вашингтон), і підсумовує: тенденція активного 

відвідування публічних бібліотек у США є сталою, бо бібліотеки не лише сприяють  створенню та розвитку 

інформованого, демократичного суспільства, а й допомагають сучасному  вибагливому користувачеві 
реалізовувати свої можливості у процесі підвищення рівня власного життя і життя суспільства. 
 

124. Слотюк, Г. Навчальний візит «Усна історія та громадська архівістика» [Текст]: враження учасника 

за польовими нотатками / Г. Слотюк // Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 24—28. — 

(Зарубіжний досвід).  

Результатом тривалої роботи бібліотечних працівників Вінницької області в царині усно історичних 

досліджень став їх навчальний візит до Малопольського і Люблінського воєводств Республіки Польщі. 
Програма візиту передбачала відвідання регіональних бібліотек, участь у семінарах, майстер-класах і 
презентаціях проектів, перегляд документальної стрічки, зустрічі з науковцями та громадськими діячами 

Польщі, навчання щодо використання ресурсів архіву усної історії в театральних постановках, перформансі 
та соціологічному аналізі. 
 

125. Хмура, Б. «Побудувала би велику бібліотеку в Жешуві і всім роздала би електронні читанки…» 

[Текст] : [інтерв’ю] з директором Воєводської та міської публічної бібліотеки в м. Жешув (Польща) 

Б.  Хмурою / [спілкувалася] А. Босак // Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 24—26 : фот. — 

(Зарубіжний досвід).  

Інтерв’ю з Барбарою Хмурою, директором Воєводської та міської публічної бібліотеки в м. Жешув 
(Польща). Її кредо: «Перехід до електронних форм збереження й надання інформації та доступних, простих 

у використанні мультимедійних сервісів – цивілізаційна необхідність, аби бібліотека не опинилася на 
узбіччі суспільного життя». Очолювана Барборою Хмурою бібліотека – інноваційна установа культури, що 

активно використовує сучасні інформаційні технології для забезпечення якнайкращого відкритого доступу 
до бібліотечних фондів, упровадження системи дистанційної ідентифікації RFID та інноваційних е-послуг 
для користувачів.  
 

Книгознавство. Видавнича справа. Проблеми читання 
 

126. IX Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» [Текст] / підгот. В. Здановська // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 2. — С. 36—37 : фот. — (Події. Факти). — Бібліогр. у кінці ст. 

В інформаційному повідомленні йдеться про IX Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», фокус-
темою якого було «Сусідство: відкрите питання». Традиційно в межах фестивалю відбулися численні творчі 
зустрічі, презентації, дискусії, міні-лекції, круглі столи, перфоманси, публічні інтерв’ю, покази фільмів, 
майстер-класи тощо. Широко представлені були й вітчизняні бібліотеки.  
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127. Дружбинський, В. Непрочитані книжки вміють мститися… [Текст]: на світанку нашого ринку 

видавати книжки було так само вигідно, як друкувати гроші / В. Дружбинський // Дзеркало тижня. 

Україна. — 2019. — 19 лип. — Режим доступу: https://dt.ua/ART/neprochitani-knizhki-vmiyut-mstitisya-

317959_.html, вільний. 

Роздуми голови Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» К. Родика про українську книжку на сторінках 

«Актуальної літератури».  

 

128. Джугастрянська, Ю. Резиденції: тест на зрілість [Електронний ресурс] / Ю. Джугастрянська // 

ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/07/08/rezidentsiyi-test-na-zrilist, 

вільний.    

Про феномен мистецьких, зокрема літературних, резиденцій в Україні та світі. 
 

129. Найбільше українські видавці продали прав у Болгарію та Китай [Електронний ресурс] // Читомо: 

портал про культуру читання і культуру книговидання. — Київ, 2010—2019. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/najbilshe-ukrainski-vydavtsi-prodaly-prav-u-bolhariiu-ta-kytaj-uik, вільний.   

За останні 5 років найбільше прав на українські видання придбали Болгарія та Китай: на 62 та 58 назв 
відповідно. Про це свідчать дані, які оприлюднив Український інститут книги у брошурі «Report on the State 

of Publishing in Ukraine. 2018–2019», електронний варіант якої з’явився на офіційному сайті Інституту. 

Згідно з результатами опитування, проведеного у листопаді 2018 року, установа констатує позитивну 

динаміку на ринку прав. «Українські видавці, які раніше фігурували на міжнародних ринках лише як 
покупці ліцензій, сьогодні стали не лише конкурувати за придбання світових бестселерів, але й пропонувати 

до продажу свої назви», – наголошують експерти УІК. За інформацією, яку вдалося отримати Інституту, у 

період з 2014 по 2018 роки українські видавці продали права на 320 видань. Серед країн, у яких було 

здійснено продажі прав на українські видання, лідирують: Болгарія (62 назви), Китай (58 назв), Грузія (20 

назв), Словаччина (18 назв), Польща (15 назв), Латвія (12 назв), Корея (11 назв), Молдова (9 назв), Чехія (9 

назв), Німеччина (9 назв), Франція (9 назв), Румунія (8 назв) та Італія (7 назв). Загалом з 2013 по 2018 роки 

видавництва співпрацювали з такими країнами, як Словенія, Австрія, Ліван, Казахстан, Малайзія, 
Угорщина, Аргентина, Іспанія, В’єтнам, Хорватія, Туреччина, Єгипет, Литва, Тайвань, Індія, США, Литва, 
Білорусь, Росія, Греція, Велика Британія, Японія, Вірменія, Данія, Бразилія, Португалія, Австралія та 
Естонія. Зазначається, що українські видавництва продавали права не лише на переклади художньої 
літератури, а також на антології, казки, вірші для дітей, альбоми, ілюстрації, шкільну та освітню, історичну 

літературу, путівники тощо. Серед найбільш популярних авторів, чиї книги перекладали найчастіше у 
різних країнах, опинилися Р. Романишин та А. Лесів – 52 переклади, К. Міхаліцина – 16 перекладів, О. Була 
(книги та ілюстрації) – 30, Т. і М. Прохаськи – 8 перекладів, О. Чаклун – 7 перекладів.  
 

130. Експерти оцінили обсяг українського книжкового ринку у €80–100 млн [Електронний ресурс] / Н. 

Корнієнко // Читомо: портал про культуру читання і культуру книговидання. — Київ, 2010—2019. — 

Режим доступу: http://www.chytomo.com/instytut-knyhy-opryliudnyv-informatsiiu-shchodo-obsiahiv-

knyzhkovoho-rynku, вільний.  

Експерти стверджують, що сукупний валовий дохід українських видавництв у 2018 році склав €80–100 млн. 

Про це свідчать дані, які оприлюднив Український інститут книги у брошурі «Report on the State of 

Publishing in Ukraine. 2018–2019», електронний варіант якої з’явився на офіційному сайті Інституту.  
 

131. В Україні з книжки створили лабіринт, площею 60 квадратних метрів [Електронний ресурс] // 

ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/10/02/v-ukrayini-z-knizhki-

stvorili-labirint-ploshheyu-60-kvadratnih-metriv, вільний. 
Уперше в Україні книга стала 3D об’єктом, на її основі створили виставку-лабіринт. «Franko from A to Z» – 

це авторський проєкт франкознавців Б. та Н. Тихолозів. Спочатку вони видали книжку-енциклопедію 

«Франко від А до Я», а потім вирішили подати це в розважальній формі. За основу взяли книгу в 
художньому оформленні творчої майстерні «Аґрафка». На подвір’ї Львівського музею Івана Франка 
виставили лише фрагмент. Решта конструкції зараз знаходиться у майстерні. Площа всього лабіринту 

становитиме 60 м2. Проєкт «Franko from A to Z» – це інтерактивна англомовна виставка-лабіринт, яка за 
принципом абетки презентує культову постать І. Франка, Львів як місто літератури, а також знакові 
феномени української культури для широкого загалу європейської спільноти.  
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132. З’явився калькулятор, що рахує, скільки книжок ви не прочитали через соцмережі [Текст]: все, що 

відомо про підготовку / підгот. В. Здановська // Українська літературна газета. — 2019. — 13 серп. — 

Режим доступу: — Режим доступу: — Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news/z-yavyvsya-

kalkulyator-shho-rahuye-skilky-knyzhok-vy-ne-prochytaly-cherez-sotsmerezhi, вільний.    
У мережі з’явився онлайн-калькулятор Social Media Time Alternatives, який вираховує кількість книжок, які 
ви можете прочитати, якщо не будете заходити до соціальних мереж. Він з’явився на сайті безкоштовних 

калькуляторів omnicalculator.com.  

 

133. Клюшніченко, О. Книги України в дзеркалі державної бібліографії [Текст]: за матеріалами БД держ. 

бібліогр. «Літопис книг» за 2018 р. / О. Клюшніченко, Л. Очеретяна // Вісник Книжкової палати. — 

2019. — № 7. — С. 9—17 : таб., іл. — (Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті здійснено різносторонній аналіз динаміки зростання кількості та оновлення асортименту 

вітчизняної книги, випущеної об’єктами видавничої діяльності різних форм власності. 
 

134. Книжки нагадають, хто ворог № 1 [Текст] // Голос України. — 2019. — 25 лип. —  Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/319743, вільний. 

Журналіст «Голосу України», письменник, автор пригодницьких романів про російсько-українську війну 

Б. Кушнір передав 180 своїх книжок для сільських бібліотек і військових підрозділів Львівської області.  
 

135. Міжнародну премію ім. Івана Франка вручили на батьківщині Великого Каменяра [Електронний 

ресурс] / Шуткевич О. // День. — 2019. — 27 серп. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/270819-

mizhnarodnu-premiyu-im-ivana-franka-vruchyly-na-batkivshchyni-velykogo-kamenyara, вільний. 
27 серпня у Дрогобичі відбулася VI урочиста церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії 
ім. І. Франка. З 27 наукових робіт у двох номінаціях найкращою визнали монографію доктора філології 
Міланського університету М. Г. Бартоліні «Пізнай самого себе. Неоплатонічні джерела у творчості 
Г. С. Сковороди» у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики».  

 

136. Корнієнко, Н. Наклади україномовних книжок та брошур зросли цього року вдвічі — Книжкова 

палата [Електронний ресурс] / Н. Корнієнко // Читомо: портал про культуру читання і культуру 

книговидання. — Київ, 2010—2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/naklady-

ukrainomovnykh-knyzhok-ta-broshur-zrosly-tsoho-roku-vdvichi-knyzhkova-palata , вільний.   
Книжкова палата звітує про значний ріст тиражів україномовних книжок та брошур. Про це свідчать дані 
випуску книжкової продукції у 2019 році (станом на 9 вересня), опубліковані на сайті установи. 

 

137. МКП пропонує запрошувати книгарні на колесах у свої міста [Електронний ресурс] // Читомо: портал 

про культуру читання і культуру книговидання. — Київ, 2010—2019. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/mkp-proponuie-zaproshuvaty-knyharni-na-kolesakh-u-svoi-mista, вільний.   

Команда «Моєї книжкової полиці» на чолі із засновницею компанії Н. Моспан анонсували всеукраїнський 

проект «Моя книжкова полиця», покликаний зробити доступною дитячу українську книгу в містах, смт і 
селах, де бракує книгарень.  
 

138. Рижков, В. Війна... і книги [Електронний ресурс]: про своєрідну реабілітацію військових і суспільний 

запит на їхні твори — представниця Міністерства у справах ветеранів Ю. Плісенко / В. Рижков // 

День. — 2019. — 2 лип. — Київ, 2019. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/viyna-

i-knygy, вільний.   

 

139. Оприлюднено кількість зареєстрованих в Україні суб’єктів видавничої справи [Електронний 

ресурс] // Читомо: портал про культуру читання і культуру книговидання. — Київ, 2010—2019. — 

Режим доступу: http://www.chytomo.com/opryliudnena-kilkist-zareiestrovanykh-v-ukraini-sub-iektiv-

vydavnychoi-spravy-2, вільний. 
Держкомтелерадіо оприлюднено дані щодо кількості суб’єктів видавничої справи, внесених до Державного 

реєстру, станом на 1 серпня 2019 року.  
 

140. Поповнення «сім’ї» календарів [Текст] / підгот. В. Кононенко // Бібліотечна планета. — 2019. — 

№ 3. — С. 36—37. — (Книжковий всесвіт).  

В інформаційному повідомленні йдеться про видання Дніпропетровської ОУНБ імені Первоучителів 
слов’янських Кирила і Мефодія «Літературна круговерть: літературний календар світу. Рік 2018», який 

ознайомлює зі святами та пам’ятними датами, пов’язаними з книгою, що відзначають у різних країнах світу. 
Стислі інформаційні довідки розкривають історію виникнення свята, його зміст і традиції відзначення. 
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141. Скиба-Якубова, І. Як вивчати з дитиною літературу, якщо вона не хоче читати [Електронний 

ресурс] / І. Скиба-Якубова // Українська правда. Київ, 2007—2019.  — Режим доступу: 

https://life.pravda.com.ua/culture/2019/07/27/237634 , вільний. 

Література оживає, коли її ілюструють діти – у цьому переконані в художніх студіях Aza Nizi Maza, D16 art 

lab (обидві – Харків) та «Малювці» (Львів). Керівники студій та експерти харківського Літмузею розповіли 

про те, як практики візуального мистецтва й вивчення літератури взаємодоповнюються і допомагають дітям 

пізнавати світ, а також сформулювали дев'ять кроків, які є запорукою появи у дітей любові до читання.  
 

142. Стартував прийом заявок на здобуття премії «Українська книжка року» [Електронний ресурс] // 

День. — 2019. — 2 лип. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

https://detector.media/infospace/article/168664/2019-07-04-startuvav-priiom-zayavok-na-zdobuttya-premii-

ukrainska-knizhka-roku, вільний.   
Держкомтелерадіо розпочав прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття щорічної премії «Українська 
книжка року». Заявки разом із виданням приймають до 15 листопада.  
 

143. Україна приєдналася до Міжнародного центру реєстрації періодичних видань [Текст] //  Українська 

літературна газета. — 2019. — 19 лип. — Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news/ukrayiny-

pryyednalasya-do-mizhnarodnogo-tsentru-reyestratsiyi-periodychnyh-vydan, вільний. 
Генеральний директор ЮНЕСКО своїм офіційним листом поінформував про приєднання України до 

Міжнародного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN) з визнанням Державної 
наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» Національним центром ISSN.  

 

144. У Сумах пройде книжковий форум [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим 

доступу: http://litakcent.com/2019/09/02/u-sumah-proyde-knizhkoviy-forum, вільний.  

Усі заходи ІІ Сумського книжкового форуму відбуватимуться у Конгрес-центрі Сумського державного 

університету 12 вересня. Уже традиційно на відвідувачів заходу чекають знайомство з місцевими 

видавництвами, літературними студіями та міською централізованою бібліотечною системою, новинками 

вузівських бібліотек. Відбудуться й конкурс віршів про Суми, нагородження найактивніших відвідувачів 
бібліотек, а також уподобаний сумчанами торік міський фестиваль поезії «Ми – Суми».  

 

145. Читай, змагайся, перемагай! [Текст] / підгот. В. Здановська // Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — 

С. 38—39 : фот. — (Події. Факти). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті представлено інформацію  про акції, що мають на меті промоцію читання серед дітей та молоді, 
йтиметься нижче, зокрема, І Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «Library In My Eyes. Go to read!» та 
Всеукраїнський тиждень дитячого читання. 
 

146. Шевченко і шістдесятництво [Текст] / Н. Карплюк // Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 35—

36. — (Книжковий Всесвіт).  

В інформаційному повідомленні репрезентовано монографічне дослідження Л. Тарнашинської «Шевченко 

поет сучасний»: прочитання крізь призму шістдесятництва», що містить персоналізовані студії про відлуння 
Шевченкової творчості у поетичному, літературно критичному, літературознавчому, прозовому, 
драматургічному, мемуарному, епістолярному дискурсі чільних українських шістдесятників. 

 

Український інститут книги 
 

147. Внесені зміни до визначення предмету закупівель, які здійснює Інститут книги [Електронний 

ресурс] // Читомо: портал про культуру читання і культуру книговидання. — Київ, 2010—2019. — 

Режим доступу: http://www.chytomo.com/vneseni-zminy-do-vyznachennia-predmetu-zakupivel-iaki-

zdijsniuie-instytut-knyhy, вільний.   

В оприлюдненому 14 червня наказі Мінекономрозвитку № 790 «Про внесення змін до Порядку визначення 
предмета закупівлі» зазначається, що відтепер визначення предмету закупівлі товарів і послуг, необхідних 

для популяризації читання та української літератури у світі, здійснюється окремо для кожного заходу, якщо 

такий захід включено до плану роботи Українського інституту книги на певний період. У 2019 році Інститут 
планує взяти участь у 16 заходах: всеукраїнських та міжнародних в Україні, а також у 12 заходах за 
кордоном.  
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148. Деякі бібліотеки торік отримали книжки уперше за 30 років — директорка Інституту книги 

[Електронний ресурс] // Укрінформ. — Київ, 2015—2019. — Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2738314-deaki-biblioteki-torik-otrimali-knizki-uperse-za-30-

rokiv-direktorka-institutu-knigi.html, вільний.    

Міністерство культури України та Український інститут книги (УІК) хочуть домогтися збільшення 
фінансування на Програму поповнення фондів публічних бібліотек. На цьому наголошувалося під час прес-
конференції. 
 

149. Для українських бібліотек закуплять 675 000 нових книжок за 87 млн грн. [Електронний ресурс] // 

ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/07/30/dlya-ukrayinskih-bibliotek-

zakuplyat-675-000-novih-knizhok-za-87-mln-grn, вільний.   
Кабінет Міністрів України погодив список книг, які відібрала Експертна рада при Українському інституті 
книги для закупівлі в бібліотеки у 2019 році. На програму поповнення фондів публічних бібліотек цього 

року з держбюджету виділено 87 млн грн, на які закуплять понад 675 тис. книг. Для порівняння, у 2018 році 
було закуплено 986 тис. книг за 114,5 млн грн.  

 

150. Змінилась кількість книг, виданих українською за рік [Текст] // Газета по-українськи. — 2019. — 13 

верес. — Режим доступу: — Режим доступу: — Режим доступу: 

https://gazeta.ua/articles/sogodennya/_zminilas-kilkist-knig-vidanih-ukrayinskoyu-za-rik/927517, вільний.    
Книжкова палата опублікувала дані випуску книжкової продукції 2019-го. Цього року опублікували 21 млн 

543 тис. 700 прим. книжок і брошур українською. Наклади україномовних книжок і брошур 2019-го зросли 

на 109,2%. Загальні наклади книжок і брошур зросли на 19,5%, порівняно з аналогічним періодом торік. 
Загальна кількість назв книжок і брошур, які вийшли цього року, становила 12 тис. 512 одиниць. 2018-го це 
число становило 11 тис. 336.  

 

151. Масліков, Д. Для бібліотек закуплять 675 тисяч нових книжок за 87 млн грн. [Електронний ресурс] / 

Д. Масліков // Українські національні новини. — Київ, 2007—2019. — Режим доступу: 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1812832-dlya-bibliotek-zakuplyat-675-tisyach-novikh-knizhok-za-87-

mln-grn, вільний.    
Кабінет Міністрів України погодив список книг, які відібрано Експертною радою при Українському 

інституті книги для закупівлі в бібліотеки у 2019 році. На програму поповнення фондів публічних бібліотек 
цього року з держбюджету виділено 87 млн грн, на які закуплять понад 675 тис. книг.  
 

152. Нищук: Уряд ухвалив список відібраних до закупівлі книжок. Що буде закуплено? [Електронний 

ресурс] // Читомо: портал про культуру читання і культуру книговидання. — Київ, 2010—2019. — 

Режим доступу: http://www.chytomo.com/nyshchuk-uriad-ukhvalyv-spysok-vidibranykh-do-zakupivli-

knyzhok-shcho-bude-zakupleno, вільний.   

Український інститут книги разом з Міністерством культури підбили підсумки відбору книг, які до кінця 
року планують закупити для публічних бібліотек. Про це стало відомо під час пресконференції УІК, яка 
відбулася за участі Міністра культури Є. Нищука та директорки Українського Інституту книги О. Коваль. 
 

153. Окремі видавці висловили претензії Інституту книги щодо бібліотечних закупівель [Електронний 

ресурс] // Читомо: портал про культуру читання і культуру книговидання. — Київ, 2010—2019. — 

Режим доступу: http://www.chytomo.com/okremi-vydavtsi-vyslovyly-pretenzii-instytutu-knyhy-shchodo-

bibliotechnykh-zakupivel, вільний.   
Ряд українських видавців незадоволені результатами цьогорічного тендеру щодо закупівлі книжкової 
продукції для поповнення бібліотечних фондів. Свою позицію вони висловили у колективному листі, 
адресованому директорці Українського інституту книги О. Коваль. Видавці звернули увагу на те, що 

підрахунок пропорції розподілу закупівель показує абсолютного лідера, на якого припадає 14% всіх 

планованих закупівель, – «КМ-букс». Згідно з підрахунками, на першу трійку припадає 31% закупівель. 
Половина всіх закупівель буде проведена у 7 видавництв. Решта 50% – поділена між 72 видавництвами. 

 

154. Семенченко, М. Що отримають бібліотеки та чому це не всіх влаштовує: про цьогорічну 

держзакупівлю книжок [Електронний ресурс] / М. Семенченко // ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим 

доступу: http://litakcent.com/2019/07/04/shho-otrimayut-biblioteki-ta-chomu-ne-vsih-tse-vlashtovuye-10-

dumok-pro-plyusi-ta-minusi-tsogorichnoyi-derzhzakupivli-knizhok, вільний.   

Наприкінці червня Експертна рада відібрала список видань, які Інститут книги закупить у межах програми 

Поповнення фондів публічних бібліотек 2019 року. Це — 557 найменувань книжок від 79-ти українських 

видавництв. Усього для читалень буде закуплено 677 460 примірників на суму 87 мільйонів гривень 
(минулого року це була 741-на книжка від 91-го видавництва. 
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155. Трапезнікова, Д. AVE...» – книгозбірням! [Електронний ресурс] / Д. Трапезнікова // День. — Київ, 

2019. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/ave-knygozbirnyam, вільний.    
Експертна рада Українського інституту книги оприлюднила попередній перелік книжок, які буде закуплено 

цього року в рамках програми Поповнення фондів публічних бібліотек.. Усього для читалень різних регіонів 
буде закуплено майже 680 тисяч примірників на суму 87 мільйонів гривень.  
 

156. УІК закупить майже 680 тисяч книжок для бібліотек [Електронний ресурс] // Читомо: портал про 

культуру читання і культуру книговидання. — Київ, 2010—2019. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/uik-zakupyt-majzhe-680-tysiach-knyzhok-dlia-bibliotek, вільний.   

Експертна рада відібрала список видань, які закупить Інститут книги в рамках програми «Поповнення 
фондів публічних бібліотек 2019 року». Обрано 557 найменувань книг від 79 українських видавництв. 
Всього для читалень закуплять 677 460 примірників на суму 87 млн гривень.  
 

157. Україна на Франкфуртському книжковому ярмарку 2019  [Текст]: все, що відомо про підготовку / 

підгот. В. Здановська // Українська літературна газета. — 2019. — 9 серп. — Режим доступу: — Режим 

доступу: — Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news/ukrayina-na-frankfurtskomu-knyzhkovomu-

yarmarku-2019-vse-shho-vidomo-pro-pidgotovku, вільний.    
Цього року на національному стенді України на Франкфуртському книжковому ярмарку представлять 
найбільшу за всі роки кількість видавців. Гаслом цьогорічного стенда стане фраза – Ukraine: History of 

Stories. Стенд буде поділено на чотири зони – для ділових перемовин; експозиції 28 видавництв – учасників 
стенда, книжки найкращого книжкового дизайну «Книжкового Арсеналу», а також експозиція УІК. 

 

158. Українська секція IBBY обрала кандидатів до почесного списку 2020 року [Електронний ресурс] // 

Читомо: портал про культуру читання і культуру книговидання. — Київ, 2010—2019. — Режим 

доступу: http://www.chytomo.com/ukrainska-sektsiia-ibby-obrala-kandydativ-do-pochesnoho-spysku-

2020-roku, вільний.    
Українська національна секція Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги відібрала видання, які 
рекомендуватимуть включити до списку IBBY Honour List 2020. Серед рекомендованих: проза: «Мері» (С. 

Дерманський, «А-ба-ба-га-ла-ма-га»); переклад: «Антон та інші нещастя» (переклад Н. Іваничук, 
«Видавництво Старого Лева»); Ілюстрація: »Пір’їнка птаха-мрії» (автор Р. Росіцький, ілюстрації О. 

Кузнецової, видавництво «Авіаз»). Українська секція IBBY подасть відібрані книжки до центрального офісу 

в Швейцарії як такі, що рекомендуються до внесення в IBBY Honour List. 

 

159. Український інститут книги презентує дослідження українського книжкового ринку [Електронний 

ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/10/02/ukrayinskiy-

institut-knigi-prezentuye-doslidzhennya-ukrayinskogo-knizhkovogo-rinku, вільний.   

Український інститут книги підготував брошуру, присвячену українському книжковому ринку: «Report on 

the State of Publishing in Ukraine. 2018–2019». Презентація видання відбудеться на Франкфуртському 
книжковому ярмарку Frankfurter Buchmesse. У дослідженні йдеться про державну політику у сфері 
книговидання, обсяги українського книжкового ринку та його основних гравців, українських авторів, які 
найбільш відомі серед читачів, а також про найпопулярніші жанри та мови видань, яким українці та 
українки віддають перевагу.  

160. Фінансування Інституту книги можуть зменшити на 23% [Електронний ресурс] // Читомо: портал 

про культуру читання і культуру книговидання. — Київ, 2010—2019. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/finansuvannia-instytutu-knyhy-mozhut-zmenshyty-na-23, вільний.    

На фінансування Українського інституту книги у 2020 році хочуть виділити тільки 100 млн грн. Про це 
йдеться у проєкті Держбюджету на наступний рік, судячи з інформації, яку оприлюднив президент Асоціації 
видавців і книгорозповсюджувачів О. Афонін на своїй сторінці у фейсбуці. В той час, як у 2019-му це число 

склало 129 млн 308 тис. грн, що на 23% більше. На поповнення фондів публічних бібліотек цього року 
витратять 87 млн грн, що дозволить придбати 677 тис. 460 примірників 557 найменувань книжок від 79 

українських видавництв.  
 

26 BookForum 
 

161. Бондар-Терещенко, І. Форум видавців – 2019. Сім книг, які варто не пропустити [Текст] / І. Бондар-

Терещенко // Новое время. — 2019. — 15 верес. — Режим доступу: https://style.nv.ua/ukr/kultura/forum-

vidavciv-2019-sim-knig-yaki-varto-ne-propustiti-50042586.html, вільний. 

Автор пропонує добірку нових і цікавих видань, що представлять на Львівському Форумі видавців.  
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162. BookForum 2019 для професіоналів [Електронний ресурс] : візія УІК, дистрибуція, реформування 

бібліотек // Читомо: портал про культуру читання і культуру книговидання. — Київ, 2010—2019. — 

Режим доступу: http://www.chytomo.com/bookforum-2019-dlia-profesionaliv-viziia-uik-dystrybutsiia-

reformuvannia-bibliotek, вільний. 
Про цьогорічну програму 26 BookForum у Львові. 
 

163. Відбулася дискусія про пріоритетні завдання книжкової політики [Електронний ресурс] // 

ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/09/18/vidbulasya-diskusiya-pro-

prioritetni-zavdannya-knizhkovoyi-politiki, вільний.   

У рамках 26 BookForum відбулася розмова «Пріоритетні завдання книжкової політики: set the setting». Про 

особливості розвитку книгодрукування та цілі роботи новоствореного профільного міністерства разом з 
аудиторією дискутували Міністр культури, молоді та спорту В. Бородянський, директор «Український 

інститут книги», президент ГО «Форум видавців» О. Коваль та координатор Офісу з розробки гуманітарної 
політики А. Мартинов. У рамках дискусії порушили актуальні питання електронного піратства, готовності 
людей платити за контент, мотивацію до читання, підтримку розвитку молодих талантів, промоцію 

книгодрукування, створення багатофункціональних культурних центрів в ОТГ, розвиток бібліотек та 
громад.  

 

164. 26 BookForum стане інклюзивним [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим 

доступу: http://litakcent.com/2019/09/13/26-bookforum-stane-inklyuzivnim, вільний.     
Цього року 14 подій стануть інклюзивними для людей, які не чують. Серед них презентації книг, дискусії, 
воркшопи, також на жестову мову буде перекладено події для дітей. Доступним BookForum організатори 

робитимуть спільно з інклюзивним мистецьким проєктом «Почути». Його команда вже 3 роки робить 
поезію та загалом мистецтво доступними для людей з інвалідністю. «BookForum – велика культурна 
формація, що збирає сотні тисяч людей довкола мистецтва, літератури, творчості. Ми усі разом виступаємо 

за доступність і право кожного на змістовне дозвілля. Інклюзія – це не мода, а право однієї людини та повага 
іншої до потреб того, хто поруч», – розповідає співзасновниця проєкту «Почути» О. Смірнова.  
 

165. Д.Ц. У Львові покажуть перформанс та виставку «Наш Лукаш» [Електронний ресурс]: найцікавіші 
події Форуму видавців  / Д.Ц. // Zaxid.net / ПрАТ «Телерадіокомпанія Люкс». — Львів, 2005—2019. — 

Режим доступу: https://zaxid.net/u_lvovi_pokazhut_performans_ta_vistavku_nash_lukash_n1489191, 

вільний.  
20 вересня в рамках 26 BookForum в Інституті досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ЛННБ України 

ім. Василя Стефаника відбудеться відкриття мистецько-відео-музичного перформансу «Наш Лукаш».  

 

166. Жадан: Видавати в Україні книги українською мовою далі є політикою [Текст] // Україна молода. — 

2019. — 19 верес. — Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/137507, вільний ;  

Українська літературна газета. — 2019. — 19 верес. — Режим доступу: 

https://litgazeta.com.ua/news/vydavaty-v-ukrayini-knygy-ukrayinskoyu-movoyu-dali-ye-politykoyu-

zhadan-na-forumi-vydavtsiv, вільний. 
18 вересня у Львівській обласній філармонії відбулось офіційне відкриття книжкового форуму, фокусною 

темою якого стало «Відшукування причетного». Одним із запрошених гостей, які виголошували промову, 
став український письменник С. Жадан.  

 

167. Княжик, О. Вперше видали книжку, яка передбачає майбутнє України на 10 років [Текст] / 

О. Княжик // Газета по-українськи. — 2019. — 20 верес. — Режим доступу:  

https://gazeta.ua/articles/culture/_vpershe-vidali-knizhku-yaka-peredbachaye-majbutnye-ukrayini-na-10-

rokiv/928759, вільний. 
У Львові на BookForum презентували книжку «Візія України 2030» Її підготували фахівці Українського 

інституту майбутнього. Праця розповідає про те, яким буде світ у 2030-му році, яке місце у ньому може 
посісти Україна. Також в книзі показано, як розвиватимуться більшість сфер нашого життя: економіка, 
політика, національна безпека, цифровізація, освіта, медицина тощо.  

 

168. Княжик, О. Описали Івано-Франківськ ХVII століття [Текст] / О. Княжик // Газета по-українськи. — 

2019. — 20 верес. — Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history/_opisali-ivanofrankivsk-hvii-

stolittya/928765, вільний. 

Письменник О. Українець представив на BookForum у Львові книжку «Канцелярії хрестових походів». 

Історія розповідає про Станіславів (Івано-Франківськ) XVII сторіччя.  
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169. Княжик, О. Форум видавців 2019: презентували перевидання Осипа Маковея [Текст] / О. Княжик // 

Газета по-українськи. — 2019. — 20 верес. — Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history/_forum-

vidavciv-2019-prezentuvali-perevidannya-osipa-makoveya/928766, вільний. 

У Львові на Книжковому форумі презентували перевидану книжку українського поета Осипа Маковея 
«Пустельник з Путни». Книжка складається з 6 оповідань про Буковину. Вперше збірка вийшла 1909-го. 

Сприяла цьому «Українська школа» у Чернівцях, а тиражування забезпечила друкарня товариства «Руска 
Рада». Дотепер примірник першодруку зберігся лише в одній державній книгозбірні України – Науковій 

бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Нового «Пустельника з Путни» видали 

у видавництві «Букрек».  

 

170. Кокора, А.-Л. 820 подій, 1000 учасників та 40 локацій – стартував 26 BookForum [Електронний 

ресурс] / Кокора, А.-Л. // Газета по-українськи. — 2019. — 18 верес. — Режим доступу: 

https://gazeta.ua/articles/regions/_820-podij-1000-uchasnikiv-ta-40-lokacij-startuvav-26-book-

forum/928407, вільний.   
18 вересня у Львові стартувала найбільша книжкова подія України 26 BookForum. Форум триватиме по 22 

вересня. Організатори – ГО «Форум видавців», УІК, Львівська міськрада, Львівська облрада, Львівська 
ОДА, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Українська бібліотечна асоціація. Форум 

підтримує УКФ. 

 

171. Кравченко, М. Причетність в дії [Електронний ресурс]: (Все, що потрібно знати про 26 bookforum) / 

М. Кравченко // День. — 2019. — 13 верес. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/prychetnist-v-diyi, вільний.     
Співорганізатори: ГО «Форум видавців», Український інститут книги, Львівська міська рада, Львівська 
обласна рада, Львівська ОДА, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Українська 
бібліотечна асоціація. 26 BookForum відбувається за підтримки Українського культурного фонду. Фокусна 
тема фестивалю – «Відшукування причетного» – назва одного з віршів Г. Чубая.  
 

172. Красовицкий, А. 10 итогов BookForum во Львове-2019  [Електронний ресурс] / А. Красовицкий // 

Лівий берег / керівник проекту: В. Омельченко ; Ін-т Горшеніна. — Київ, 2019. — Режим доступу: 
https://ukr.lb.ua/blog/aleksandr_krasovitskiy/438746_10_itogov_bookforum_lvove2019.html, вільний. – 

Генеральний директор видавництва «Фоліо» ділиться своїми враженнями від цьогорічного BookForum у 

Львові. Дві теми, які обговорювалися активно видавцями на Форумі – необхідність перезавантаження 
системи державного і місцевих замовлень на книги для бібліотек – за єдиними видавничими цінами з 
єдиного каталогу з прямими продажами за видавничими лотами через Прозорро і без посередників.  
 

173. Крижанівська, М. У межах Форуму видавців Соломія Чубай, Юрій Андрухович та Сергій Жадан 

кличуть на проєкт «POETY» [Електронний ресурс]: концерт відбуватиметься 20 вересня у театрі ім. 

М. Заньковецької  / М. Крижанівська // Zaxid.net. — Львів, 2005—2019. — Режим доступу:  

https://zaxid.net/u_mezhah_forumu_vidavtsiv_solomiya_chubay_yuriy_andruhovich_ta_sergiy_zhadan_kli

chut_na_proekt_poety_n1489161, вільний.     

Співачка С. Чубай презентує проект «Чубай. Україна. Любов. POETY» до 70-річчя від дня народження її 
батька, поета Г. Чубая. На концерті пісні на слова українських поетів різних епох виконають оркестр INSO-

Львів, гурти Rockoko та «Джалапіта», а також В. Морозов, С. Жадан та Ю. Андрухович. Проєкт побачить 
світ і у форматі альбому-книжки.  

 

174. К.С. 26 BookForum: що почути та побачити [Електронний ресурс]: найцікавіші події Форуму 

видавців  / К.С. // Zaxid.net. — Львів, 2005—2019. — Режим доступу:  

https://zaxid.net/bookforum_2019_lviv_programa_26_forumu_vidavtsiv_2019_u_lvovi_n1489229, вільний.     
З 18 по 22 вересня у Львові пройде 26 BookForum. Цьогорічна фокусна тема – «Відшукування причетного». 

У програмі понад 700 літературних, мистецьких, освітніх і соціальних заходів, які відбудуться на 40 

локаціях.  

 

175. Кушнір, Б. У Львові вперше дискусії перекладатимуть мовою жестів [Текст]: з 18 по 22 вересня у 

Львові триватиме XXVI Форум видавців, який торік отримав нову назву BookForum / Б. Кушнір // 

Голос України. — 2019. — 18 верес. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/321752, вільний. 
На 40 локаціях відбудеться понад тисяча літературних, мистецьких, освітніх заходів і 250 суспільно-

політичних дискусій. Серед особливих подій BookForum – приїзд О. Сенцова. Також сюди завітають 
індійська письменниця Арундаті Рой, автор бестселера «Солодка сіль Босфору» азербайджанець Ельчін 

Сафарлі, вірменська письменниця, лауреатка французької премії «Найкраща книга року» Мар’ям Петросян. 

Уперше цього року дискусії перекладатимуть мовою жестів. Також відбудеться 14 презентацій книжок, 
написаних шрифтом Брайля. Форум у Львові проходить за підтримки Українського культурного фонду.  
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176. Левицька, І. На форум приїхали видавці з 30 країн [Текст] / І. Левицька, А.-Л. Кокора // Газета по-

українськи. — 2019. — 20 верес. — Режим доступу:  

https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_na-forum-priyihali-vidavci-z-30-krayin/928613, вільний. 

Майже дві тис. книжкових новинок презентують на літературному фестивалі BookForum, він триватиме у 

Львові 18–22 вересня. На цьогорічному форумі очікують 75 іноземних авторів із 30 країн. 

«Найнесподіванішим гостем став колишній бранець Кремля О. Сенцов.  
 

177. На BookForum у Львові відкрився Ветеранський намет  [Електронний ресурс]: найцікавіші події 
Форуму видавців  // Укрінформ: Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ». — 

Київ, 2015—2019. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2783110-na-bookforum-u-

lvovi-vidkrivsa-veteranskij-namet.html, вільний.     
У Львові в рамках 26 BookForum презентовано Ветеранський намет. Тут ветеранську книгу представлено 

як окремий напрям літератури.  

 

178. На 26 BookForum приїде польська репортажистка Анета Примака-Онішк [Електронний ресурс] // 

ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/09/16/na-26-bookforum-priyide-

polska-reportazhistka-aneta-primaka-onishk_1, вільний.     
18 вересня у Львові розпочнеться вже 26 BookForum, який триватиме по 22 вересня включно. У ньому 

візьмуть участь автори з понад 30 країн світу. Серед них – і польська репортажистка Анета Примака-Онішк. 
Український переклад її історичного репортажу «Бєженство 1915. Забуті вигнанці» недавно побачив світ у 

видавництві «Темпора». Переклала з польської книгу О. Шеремет. Також Анета Примака-Онішк братиме 
участь у дискусії «Репортаж-реконструкція: як і навіщо писати про історію далеку і близьку», яка 
проходитиме 21 вересня. Події відбудуться за підтримки Польського Інституту у Києві.  
 

179. На 26 BookForum приїдуть автори з 30 країн [Електронний ресурс] // Газета по-українськи. — 2019. — 

6 верес. — Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/life/_na-26-bookforum-priyidut-avtori-z-30-

krayin/926090, вільний.     
18–22 вересня у Львові пройде щорічний 26 BookForum. На форум прибудуть автори з понад 30 країн світу. 

Серед них співзасновник Нью-йоркської групи Ю. Тарнавський, володарка літературної премії ЄС 

Л. Дімковська, фіналістка Пулітцерівської премії Еліф Батуман, автори Януш-Леон Вишневський, Лукаш 

Орбітовський, Радослав Сікора, Войцех Яґєльський. Почесними гостями стануть сучасний 

азербайджанський письменник і журналіст Ельчин Сафарлі та індійська письменниця Арундаті Рой. 

Загалом учасниками програми 26 BookForum стали 1000 авторів, ілюстраторів, перекладачів, культурних 

менеджерів, громадських діячів і журналістів.   
 

180. На Форумі видавців відбудеться письменницький марафон за участі Олега Сенцова [Електронний 

ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/09/19/na-forumi-

vidavtsiv-vidbudetsya-pismennitskiy-marafon-za-uchasti-olega-sentsova, вільний.     
У рамках Форуму видавців у Львові Український ПЕН, Центр громадянських свобод та «Львів — місто 

літератури ЮНЕСКО» організовують на площі Ринок письменницький правозахисний марафон на 
підтримку українських заручників Кремля. Акція «Листи з-за ґрат» відбудеться 22 вересня. У рамках 

марафону листи заручників Кремля читатимуть: О. Сенцов, А. Курков, Р. Зюбіна та ін. 

 

181. Оголосили переможців «Book Forum Best Book Award» [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 

2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/09/19/ogolosili-peremozhtsiv-book-forum-best-book-

award,  вільний.     
На BookForum у Львові під час офіційної церемонії нагородили найкращі книги. Участь у конкурсі взяли 

104 видавці, надіслали для розгляду 465 книжок. Гран-прі – В. Косів «Українська ідентичність у графічному 
дизайні 1945–1989 років», видавництво «Родовід». Класична українська література – Г. Сковорода «Байки 

Харківські», видавництво Terra Incognita; сучасна українська проза – М. Гримич «Клавка», видавництво 

«Нора-друк»; сучасна українська поезія – В. Голобородько «Яблуко добрих вістей», видавництво «А-БА-

БА-ГА-ЛА-МА-ГА»; класична іноземна література в українському перекладі – Джеффрі Чосер 

«Кентерберійські оповіді. Двотомник», видавництво «Астролябія»; сучасна іноземна література в 
українському перекладі – Арундаті Рой «Міністерство граничного щастя», «Видавництво Старого Лева». 

Видання пропонує повний перелік переможців в усіх номінаціях.  

 

182. Пушкарчук, А. Презентація книжки Сенцова «Маркетер» та «Ніч кіно про поетів» [Електронний 

ресурс]: найважливіші події 26-го Форуму видавців у Львові / А. Пушкарчук // Тиждень. — 2019. — 

17 верес. — Режим доступу: https://tyzhden.ua/Culture/235308, вільний. 
18–22 вересня у Львові відбудеться 26-й BookForum, програма якого включає понад 800 подій, 30 

тематичних напрямків, 40 локацій у середмісті, учасників з 30 країн і більш як 2000 книжкових новинок.  
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183. Розпочався 26 Львівський міжнародний BookForum [Електронний ресурс] // День. — 2019. — 

18 верес. — Київ, 2019. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/180919-rozpochavsya-26-lvivskyy-

mizhnarodnyy-bookforum, вільний.   

18 вересня у Львові стартувала найбільша книжкова подія України 26 BookForum. Форум триватиме по 22 

вересня. Організатори – ГО «Форум видавців», УІК, Львівська міськрада, Львівська облрада, Львівська 
ОДА, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Українська бібліотечна асоціація. Форум 

підтримує УКФ. 

 

184. Самченко, В.  Книжкова п’ятиденка: найважливіші 699 літературних подій на 26-му BookForum у 

Львові [Текст] / В. Самченко // Україна молода. — 2019. — 18 верес. — Режим доступу: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3508/164/137377, вільний. 
26-й BookForum цього разу за фокусну тему взяв назву вірша Грицька Чубая «Відшукування причетного» 

й збере впродовж п’яти днів понад тисячу українських та іноземних учасників.  
 

185. Український інститут книги презентував майбутні проєкти у книжковій сфері [Електронний 

ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/09/18/ukrayinskiy-

institut-knigi-prezentuvav-maybutni-proekti-u-knizhkoviy-sferi, вільний.   
18 вересня у рамках 26 BookForum Український інститут книги представив майбутні проєкти. Тема заходу – 

реалізація державної політики у книжковій сфері. Учасниками стали директорка УІК О. Коваль, а також 

куратори проєктів Ю. Марченко, Б. Неборак, А. Євдокимова, І. Батуревич. На презентації Український 

інститут книги показав кілька проєктів, що реалізують наступного року, а саме – «Програма підтримки 

поповнення фондів шкільних бібліотек» і «Програма популяризації української літератури за кордоном». 

 

186. У Львові відбудеться 26 BookForum [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим 

доступу: http://litakcent.com/2019/09/13/u-lvovi-vidbudetsya-26-bookforum, вільний.     
18 вересня у Львові стартувала найбільша книжкова подія України 26 BookForum. Форум триватиме по 22 

вересня. Організатори – ГО «Форум видавців», УІК, Львівська міськрада, Львівська облрада, Львівська 
ОДА, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Українська бібліотечна асоціація. Форум 

підтримує УКФ.  

 

187. Форум видавців — 2019 [Текст]: назвали найкращі книжки // Газета по-українськи. — 2019. — 

20 верес. — Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history/_opisali-ivanofrankivsk-hvii-stolittya/928765,  

вільний. 

Визначили переможців конкурсу Форуму видавців у Львові. 
 

188. Челяк, С. Софія Челяк: «Сьогодні люди ходять на літературні фестивалі не так купувати, як слухати 

і дивитися» [Електронний ресурс] : [інтерв’ю] з програмною директоркою BookForum С. Челяк / 

[спілкувалася] А. Платонова  // Лівий Берег: проект Ін-ту Горшеніна. — Київ, 2010—2019. — 

(Культура). — Режим доступу: 

https://ukr.lb.ua/culture/2019/09/16/437370_sofiya_chelyak_sogodni_lyudi_hodyat.html, вільний. 
Програмна директорка BookForum С. Челяк розповідає про літературні тренди, конкуренцію з «Книжковим 

арсеналом» та головні виклики у розвитку фестивалю.  

 

189. 60 % українців не читають книги [Текст] // День. — 2019. — 18 верес. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/180919-60-ukrayinciv-ne-chytayut-knygy-uik, вільний. 
18 вересня у межах 26-го BookForum Український інститут книги представив майбутні проекти. Тема 
заходу – реалізація державної політики у книжковій сфері.  
 

190. Як дніпряни на 26 Book Forum з’їздили [Електронний ресурс] // Музейний простір: інформ. портал / 

ред. Л. Гасиджакя. — Київ, 2019. — Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/42249, вільний. 
З 18 по 22 вересня Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького вперше було 

представлено на львівському Book Forum, який проходив 26-й раз. Мета – презентувати установу поза 
межами свого регіону, познайомити відвідувачів книжкового форуму з музейними виданнями (буклети, 

каталоги тощо) та репрезентувати нову сувенірну продукцію (магніти, ручки, олівці, флеш-накопичувачі та 
листівки). Докладніше: 
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Meridian Czernowitz 
 

191. Мочарник, І.  Підслухане: про що говорили на Meridian Czernowitz письменники, культрегери й 

організатори [Електронний ресурс] / І. Мочарник // Читомо: портал про культуру читання і культуру 

книговидання. — Київ, 2010—2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/pidslukhane-pro-shcho-

hovoryly-na-meridian-czernowitz-pysmennyky-kultrehery-j-orhanizatory, вільний. 

5–8 вересня у Чернівцях пройшов Х Міжнародний літературний фестиваль Meridian Czernowitz. У 

програмі – дискусії, поезія, спілкування з українськими та закордонними культурними діячами тощо. 

Своїми враженнями діляться учасники заходу, серед яких С. Жадан, Є. Лопата, О. Каспрук та ін.  

 

192. Пасова, Т. Книжки нагадають, хто ворог № 1 [Текст]: у Чернівцях відбудеться чотириденний Х 

Міжнародний поетичний фестиваль «Meridian Czernowitz»  / Пасова Т. // Голос України. — 2019. — 

5 верес. —  Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/321226, вільний. 
5 вересня у Чернівцях стартує фестиваль Meridian Czernowitz. Організатори планують показати виставу за 
твором Ю. Андруховича «Альберт, або Найвища форма страти».  Загалом у фестивалі візьмуть участь і нові 
автори, і ті, хто вже виступав раніше. Окрім іншого, цьогорічний захід присвячено пам’яті колишньої 
директорки Ґете-Інституту в Україні В. Багальянц, яка була добрим другом та однією із засновниць Meridian 

Czernowitz.  

 

193. Пасова, Т. Meridian Czernowitz [Електронний ресурс]: Поет запрошує на каву / Пасова Т. // Голос 

України. — 2019. — 7 верес. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/321340, вільний.     

Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен під час офіційної церемонії відкриття фестивалю «Meridian 

Czernowitz» нагадала, що цього року відзначається 100-річчя з дня народження відомого німецького поета, 
який народився у Чернівцях Пауля Целана. У зв’язку з цим нині реалізується проект «Целан – Париж – 

Вічність». Чернівці на ці кілька днів стали культурною столицею. Леа Шнайдер, Бйорн Кулігк, Ута Акерман 

(Німеччина); Юліан Шуттінг, Вольфганг Германн (Австрія); Ільма Ракуза, Саша Гарцетті (Швейцарія); 
Нуріт Зархі, Шимон Адаф (Ізраїль), Ю. Андрухович, С. Жадан, К. Калитко, І. Померанцев, Т. Прохасько, 

Ю. Іздрик, В. Рафєєнко, П. Рихло, Т. Милимко, О. Андрейчикова – ось неповний перелік учасників. Почати 

цьогорічний Х фестиваль організатори вирішили двома важливими заходами. Перший – вони приєдналися 
до акції вшанування жертв Голокосту на Буковині. Другий – відкрили пам’ятник (не) відомому поету біля 
Літературного целанівського центру. «Meridian Czernowitz – це нематеріальний міст між двома епохами: 

Czernowitz і Чернівців. А цей пам’ятник стане мостом матеріальним», – пояснив ідею президент 
Міжнародної літературної корпорації С. Померанцев.  
 

194. Чадюк М. 10-річний брендинг Чернівців [Електронний ресурс]: що приготував міжнародний 

поетичний фестиваль MERIDIAN CZERNOWITZ до свого ювілею Чадюк М.// День. — 2019. — 

2 верес. — Київ, 2019. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/10-richnyy-brendyng-

chernivciv, вільний.  Уже вдесяте MERIDIAN CZERNOWITZ приваблює до Чернівців гостей з різних 

куточків світу. Цього разу на фестиваль приїдуть представники Німеччини (Леа Шнайдер, Бйорн Кулігк, 
Ута Акерман), Австрії (Юліан Шуттінг, Вольфганг Германн), Швейцарії (Ільма Ракуза, Саша Гарцетті), 
Ізраїлю (Нуріт Зархі, Шимон Адаф). Не пропустять цей фестиваль й українські письменники: Ю. 

Андрухович, С. Жадан, К. Калитко, Т. Прохасько, Ю. Іздрик, О. Бойченко, А. Чех, В. Рафєєнко та ін. 

Програма цьогорічного фестивалю охоплює чотири дні (5–8 вересня). 
 

195. Пасова, Т. Камертон перед осіннім літературним сезоном [Електронний ресурс]: (У Чернівцях 

завершився 10-й Міжнародний поетичний фестиваль Merіdian Czernowitz) / Пасова Т. // Голос 

України. — 2019. — 10 верес. — Режим доступу http://www.golos.com.ua/article/321395, вільний.     
Підбиваючи підсумок фестивалю, про що важливо сказати передусім? Найвагоміше, те, що після кривавих 

подій двадцятого сторіччя поети з Німеччини та Австрії (Леа Шнайдер, Бйорн Кулігк, Ута Акерман, 

Юліан Шуттінг, Вольфганг Германн, Ільма Ракуза) радо ділять сцену з поетами з Ізраїлю (Нуріт Зархі, 
Шимон Адаф) та України (Ю. Андрухович, С. Жадан, К. Калитко, І. Померанцев, Т. Прохасько, Х. 

Венгринюк, П. Рихло, Т. Милимко, О. Андрейчикова та ін.).  
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Премії-Відзнаки-Конкурси 
 

196. Визначили лауреата премії імені Івана Корсака [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 2019. — 

Режим доступу: http://litakcent.com/2019/09/16/viznachili-laureata-premiyi-imeni-ivana-korsaka, 

вільний.   
У Луцьку 15 вересня вручили літературну премію ім. І. Корсака. Цього року її володарем став М. 

Суховецький з Одеси за історичну трилогію про Кирило-Мефодіївське товариство – «Зустріч у Лаврі», 

«Дівчина з голубом» і «Сніг на фортеп’яні».  

 

197. Марченко, Н. Науковці – письменникам: підсумки ІІ Всеукраїнського бібліографічного рейтингу 

[Текст] / Марченко Н. // Україна молода. — 2019. — 16 верес. — Режим доступу: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3507/164/137336, вільний.   

Відбувся ІІ Всеукраїнський бібліографічний рейтинг, заснований торік Інститутом біографічних досліджень 
Національної бібліотеки ім. В. Вернадського. Рейтинг структуровано за сімома номінаціями: «Життєпис», 

«Джерела (автобіографії, мемуари, листування)», «Колективний портрет», «Персональний покажчик», 

«Збірник біобібліографічних матеріалів», «Довідкові біографічні видання», «Дослідження з теорії та 
методики біографістики». Насамперед перші три номінації є фактологічним джерелом для майбутнього 

написання романів. «Довгий список» формується на основі пропозицій бібліотек – цього року таких 

номінаторів було понад 60 з усіх областей України. Оцінювалося 238 видань із 33 міст. Видання друкує й 

«переможні» топи номінацій.  

 

198. Оголосили переможців «Крилатого Лева – 2019» [Електронний ресурс] // Читомо: портал про 

культуру читання і культуру книговидання. — Київ, 2010—2019. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/oholosyly-peremozhtsiv-krylatoho-leva-2019, вільний.    
Журі IV Міжнародного літературного конкурсу рукописів прози на найкращу книжку року «Крилатий Лев 
– 2019» назвало імена переможців. Перша премія та спеціальна відзнака видавництва «Астролябія» – В. 

Левун (Київ) за повість «Сни увіч проти вербної неділі».  

 

199. Оголошено короткий список фіналістів «Премії міста літератури ЮНЕСКО» [Електронний ресурс] // 

ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/09/13/ogolosheno-korotkih-spisok-

finalistiv-premiyi-mista-literaturi-yunesko, вільний.   
«Премія міста літератури ЮНЕСКО» – це щорічна всеукраїнська літературна премія, що присуджується 
авторові або перекладачеві за оригінальний або перекладний художній твір, який вперше опубліковано 

українською мовою у попередньому календарному році. Премію засновано Львівською міською радою у 

2018 році задля вшанування творів сучасної літератури та надання їм суспільного резонансу, вона є 
найбільшою міською літературною премією в Україні. До її короткого списку цьогоріч увійшли 12 книг.  
 

200. Премія Коцюбинського оголосила переможців [Електронний ресурс] // Укрінформ. — Київ, 2015—

2019. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2777530-premia-kocubinskogo-

ogolosila-peremozciv.html, вільний.    

У Вінниці 10 вересня визначили переможців Всеукраїнської літературної премії ім. М. Коцюбинського. У 

номінації «Художня література» першість виборола вінничанка В. Гранецька зі збіркою оповідань «Reality 

Show/Magic Show». У номінації «Науково-популярна література» перемогла вінничанка І. Зелененька з 
посібником-хрестоматією із вивчення сучасної поезії Поділля «Подільські божищі». У номінації «Дитяча 
література» в лідери вийшла вінничанка О. Вітенко з трьома збірками віршованих творів для дітей: 

«Роздолля», «Оберу професію» та «Намалюю Україну».  

 

201. Солоненко, М. У Луцьку визначено переможця премії імені Івана Корсака [Текст] / М. Солоненко // 

Голос України. — 2019. — 17 верес. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/321688, вільний.   
У Луцьку 15 вересня вручили літературну премію ім. І. Корсака. Подія відбулася у Музеї сучасного 

українського мистецтва родини Корсаків. Цього року її володарем став М. Суховецький з Одеси за 
історичну трилогію про Кирило-Мефодіївське товариство – «Зустріч у Лаврі», «Дівчина з голубом» і «Сніг 
на фортеп’яні».  
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202. Уклали перший ТОП-100 знакових творів українською мовою [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — 

Київ, 2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/09/09/uklali-pershiy-top-100-znakovih-tvoriv-

ukrayinskoyu-movoyu, вільний.   

В онлайн-журналі The Ukrainians з’явився масштабний спецпроєкт «Від Сковороди до сьогодення: 100 

знакових творів українською мовою». Він покликаний розповісти українцям і світу про найважливіші 
літературні твори, написані українською мовою. Укладали його члени Українського осередку 

Міжнародного ПЕН-клубу.  

 

203. Шуткевич, О. Три вінничанки стали лауреатками цьогорічної премії Михайла Коцюбинського 

[Текст] / О. Шуткевич // День. — 2019. — 17 верес. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/170919-try-vinnychanky-staly-laureatkamy-cogorichnoyi-premiyi-myhayla-

kocyubynskogo, вільний.  
В. Гранецька, І. Зелененька та О. Вітенко – цьогорічні переможці Всеукраїнської літературної премії ім. М. 

Коцюбинського. Переможців визначили у трьох номінаціях – «Художня література», «Науково-популярна 
література» та «Дитяча література».  

 

Ювілеї та ювіляри 
 

204. Дубровіна, Л. Бібліограф Тетяна Василівна Добко [Текст] / Дубровіна, Л., О. Онищенко // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 4. — С. 44—50 : фот.   

 

205. Дубровіна, Л. Приклад високого служіння бібліотечній справі [Текст] / Дубровіна, Л., Т. Добко // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 4. — С. 51—56 : фот.   
З нагоди ювілею бібліографа, бібліотекознавця , працівника НБУВ ім. В. Вернадського Ніни Іванівни 

Малолєтової. 
 

206. Життя в професії: Надія Тітова [Текст] / підгот. І. Луньова // Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — 

С. 37—38. — (Ювілеї. Ювіляри).  

Вітальне слово з нагоди ювілею Надії Миколаївни Тітової, директора Дніпропетровської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія. 
 

207. Жінка… Директор… Особистість… [Текст] / підгот. М. Мельник // Бібліотечна планета. — 2019. — 

№ 2. — С. 41 : фот. — (Ювілеї та ювіляри). 
Вітальне слово з нагоди ювілею Неліни Миколаївни Кравчук, директора бібліотеки Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова. 
 

208. Кирій, С. Формуємо публічний простір сучасної бібліотеки [Текст]: до 75-річчя Державної наукової 
архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного / С. Кирій // Бібліотечний Форум: історія, 

теорія і практика. — 2019. — № 3. — С. 53—55. — (Ювілей бібліотеки).  
 

209. Кудлач, В. Вітальне слово з нагоди ювілею [Електронний ресурс]: найстаріша публічна бібліотека 

України – Одеська національна наукова бібліотека, готується до відзначення свого 190-річчя / Кудлач 

В. // День. — 2019. — 11 верес. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/dlya-zagalnogo-

blaga, вільний. 

Центральною подією цьогорічного святкування стане проведення Міжнародної конференції «Бібліотека як 

складова культурного, наукового та національного розвитку держави: до 190-річчя Одеської національної 
наукової бібліотеки», яка відбудеться 25–26 вересня.  
 

210. Людина невтомної енергії та високої відповідальності за справу [Текст] / Редколегія «Бібліотечної 
планети» // Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 39—41 : фот. — (Ювілеї та ювіляри). 

Вітальне слово з нагоди ювілею бібліотекознавця, бібліографа, педагога, громадського діяча, кандидата 
педагогічних наук,  професора Віри Вікторівни Загуменної. 
 

211. Натхненна справами Текст] // Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 39—40. — (Ювілеї. 
Ювіляри).  

Вітальне слово з нагоди ювілею Валентини Володимирівни Маковської, заступника директора з наукової 
роботи та інформатизації Хмельницької ОУНБ 
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212. Петренко, Н. «Невтомна праця, освячена любов’ю до книги» [Текст] / Н. Петренко // Бібліотечний 

Форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 3. — С. 60—63. — (Історія книгозбірні в іменах). — 

Бібліогр. у кінці ст. 
Стаття присвячена Неллі Миколаївні Авдєєвій, філологу, мовознавцю, директору Харківської державної 
наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка у 1986-1988 рр.  

 

213. Під покровом берегині книжкових скарбів [Текст] / підгот. П. Нестеренко // Бібліотечна планета. — 

2019. — № 3. — С. 38—39. — (Ювілеї. Ювіляри).  

Вітальне слово з нагоди ювілею Олени Федорівни Соколової – директора бібліотеки Національної академії 
образотворчого мистецтва і архітектури. 

 

214. Помчалова, О. Довідково-пошуковий апарат наукової бібліотеки: сторінками історії [Текст]: до 

20 - річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського / 

О. Помчалова // Бібліотечний Форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 3. — С. 54—59. — 

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

215. Світла пам’ять! [Текст]: [некролог О. М. Кордюкової] // Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 42.   

Некролог Оксани Миколаївни Кордюкової, головного бібліографа Національної бібліотеки України імені 
Ярослава Мудрого. 

 

Інше 
 

216. Мильченко, Л. Особливості національних культур: комунікативні аспекти [Текст] / Л. Мальченко, 

Л. Гостинщикова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 7. — С. 19— 24. — (Соціокомункаційні 
технології). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті приділено увагу сучасним проблемам культурної взаємодії та визначено шляхи їхнього подолання. 
Розглянуто проблему спілкування  представників різних країн та культур і наголошено на потребі 
враховувати національні особливості під час етнічної комунікації. 
 

217. Сенченко, М. Організаційна війна в умовах демократії [Текст] / Сенченко, М. // Вісник Книжкової 
палати. — 2019. — № 7. — С. 3—9. — (Колонка головного редактора). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті здійснено покроковий аналіз комплексу складних багаторівневих технологій, об’єднаних назвою 

«організаційна війна». Югославія, Ірак, Туніс, Єгипет, Лівія, Сирія, Україна – далеко не повний перелік 

країн, в яких такі технології були застосовані, зануривши ці держави в так званий «керований хаос. 
Дослідженню окремих технологій організаційної зброї в межах організаційної війни присвячено цю працю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  С. І. Воробель 

 

 


