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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України 
 

1. Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки: ліквідувати не можна реорганізувати [Текст] / Т. Вилегжаніна // 

Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 4—6. — (Колонка головного редактора). 

Концепція реформи галузі культури, у т. ч. бібліотечної сфери, розглядається сьогодні з позиції скорочення 

видатків і зміни критеріїв ефективності роботи. Рішення бачиться в ліквідації / реорганізації соціальних закладів 

культури або можливості переведення їх роботи в режим програмно-проєктної діяльності. Та чи завжди це 

матиме належний ефект? Особливо в умовах відсутності пріоритетів культурної політики, злагодженості й 

координації діяльності різних організацій, чітких вимог до проектної діяльності та ін. 

 

2. Запорізьку бібліотеку для юнацтва можуть ліквідувати? [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 

2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/12/13/zaporizku-biblioteku-dlya-yunatstva-mozhut-

likviduvati, вільний. 
На фейсбук-сторінці Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва повідомляють, що Запорізька обласна рада 

прийняла проект рішення «Про припинення діяльності комунального закладу „Запорізька обласна бібліотека для 

юнацтва” Запорізької обласної ради шляхом приєднання до комунального закладу „Запорізька обласна 

універсальна наукова бібліотека” Запорізької обласної ради». Офіційною причиною є те, що заклад начебто 

дублює Запорізьку обласну універсальну наукову бібліотеку. Наразі на сайті Запорізької ОДА на розгляді 

перебуває електронна петиція-протест від імені керівництва та відвідувачів бібліотеки для юнацтва. Керівництво 

департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА спростовує цю інформацію, проте це далеко 

не перший випадок зазіхання на цю бібліотеку. На сьогодні діяльність бібліотеки вийшла далеко за межі 

звичайної книгозбірні.  

 

3. Костенко, Л. Закон про державну мову: що треба знати про нього працівникам публічних бібліотек 

[Текст] / Л. Костенко // Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 14—16. — (Сторінка фахівця). 

У 2019 р. набув чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», що 

має безпосередній стосунок до роботи публічних бібліотек усіх рівнів. Автор аналізує окремі розділи і статті 

закону в контексті реалізації інформаційної, просвітницької, соціокультурної діяльності бібліотек.  

 

4. Примак, В. Проблеми та здобутки публічних бібліотек об’єднаних територіальних громад на Чернігівщині 

[Текст] / В. Примак // Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 11—13. — (Публічні бібліотеки і реформа 

децентралізації). 

З початку утворення ОТГ на Чернігівщині в бібліотеках області відбуваються і позитивні, і негативні зміни. 

Доволі болючими є питання збереження бібліотечної мережі, реорганізації ЦБС та утворення публічної 

бібліотеки ОТГ, комплектування бібліотечного фонду та ін. Автор переконана, що не зважаючи на те, що в період 

трансформацій досягти швидких і якісних змін доволі складно, втім публічні бібліотеки ОТГ мають невпинно 

рухатися до змін, бути активними, взаємодіяти з місцевою владою, громадою, залучати спонсорів, брати участь 

у проєктній діяльності.  

 

5. Розколупа, Н. Що відбувається з українськими публічними бібліотеками? [Текст] / Н. Розколупа // 

Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 9—10 : таб. — (Публічні бібліотеки і реформа децентралізації). 

Публічні бібліотеки сьогодні – це зона відповідальності органів місцевого самоврядування. Саме вони повинні 

утримувати та розвивати бібліотеки за власні кошти, без субвенцій чи дотацій із державного бюджету. Втім, і 

досі відсутній важливий інструмент для розвитку бібліотек – державна політика в цій сфері. Єдиним нормативно-

правовим актом, що містить елементи такої політики, є Державні соціальні нормативи забезпечення населення 

публічними бібліотеками в Україні, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 72. 

Автор аналізує цей та інші нормативні документи, які через деякі невідповідності не дають можливості 

сформувати дійсно національну мережу публічних бібліотек. 

 

6. Сухенко, Т. Як модернізувати публічні бібліотеки. Думка читача [Текст] / Т. Сухенко // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 4. — С. 7—8 : . — (Дискутуємо!). 

Розмірковуючи над запитанням про те, яким чином мають змінюватися публічні бібліотеки, автор припускає, 

що успіх цих змін залежить безпосередньо не тільки від правових і економічних факторів, а й від соціально-

психологічних: уміння громадян збиратися разом, управляти своєю власністю, активами, бюджетом, 

обговорювати і вирішувати проблеми, які раніше вирішувалися нагорі. 
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7. Чорна, С. Модернізація бібліотек – вимога часу  [Текст]: кількість бібліотек в Україні постійно 

зменшується / С. Чорна // Голос України. — 2019. — 13 груд. — Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/article/325273, вільний. 
В Україні на початок 2019-го налічувалося 15 656 публічних бібліотек. Незважаючи на важливість їх функцій в 

освітньому і просвітницькому процесах, кількість читалень постійно зменшується. Закриваються бібліотеки не 

лише з економії коштів, є чимало інших «природних» чинників: демографія, зменшення інтересу до читання, 

застарілі книжкові фонди, анахронічні форми роботи бібліотекарів, демотивація їх через мізерну зарплату. Уже 

зараз, усвідомлюючи загрозливі наслідки бібліодефіциту, ми повинні як законодавці спільно з профільними 

міністерствами шукати форми для запобігання руйнівних процесів у гуманітарній сфері. Приклад креативної 

модернізації та перетворення закладу на бібліотечно-культурний центр продемонстрував колектив Центральної 

бібліотеки для дітей у Луцьку, де під час виїзного засідання комітету побували народні депутати. Як відмітила 

Ірина Констанкевич: Уряд повинен розглянути всі варіанти, як подолати небезпечний синдром бібліодефіциту, 

можливо, поруч з освітньою, медичною субвенцією передбачити так звану субвенцію і на заклади культури 

(бібліотеки, музеї, будинки культури). Безперечно, через співфінансування з місцевими громадами, керівники та 

депутати котрих зобов’язані мислити не лише матеріальними потребами, а й духовними.  

 

Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми 

 

8. Бондар, Н. Круглий стіл «Освітня книга ранньомодерної доби в Україні: побутування та історико-

культурне значення» [Текст]: з нагоди 400-річчя виходу «Граматики» Мелетія Смотрицького / Н. Бондар, 

Ю. Рудакова // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 5 — С. 43—45. — (Хроніка наукових подій). 
Про круглий стіл, проведений з нагоди 400-річчя виходу «Граматики» Мелетія Смотрицького в рамках 

Міжнародної наукової конференції «Славістика та україністика: взаємне посилення розвитку» у відділі 

стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

 

9. На міжнародній конференції у бібліотеці ім. Вернадського обговорили актуальні тенденції цифрової епохи 

[Електронний ресурс] // День. — 2019. — 8 жовт. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/081019-na-

mizhnarodniy-konferenciyi-u-biblioteci-im-vernadskogo-obgovoryly-aktualni-tendenciyi, вільний. 
У Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського відкрилась міжнародна наукова конференція «Бібліотека. 

Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху», яка триватиме з 8 по 10 жовтня. Організатори – 

Національна бібліотека України ім. В. Вернадського, Інформаційно-бібліотечна рада НАН України, Асоціація 

бібліотек України, Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів 

Міжнародної асоціації академій наук. Мета конференції – об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні 

актуальних питань комунікації бібліотек у цифрову епоху, визначення найбільш гострих проблем у бібліотечній 

сфері та оприлюднення результатів наукових пошуків, розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення 

діяльності сучасних бібліотек.  

 

10. На міжнародній конференції у бібліотеці Вернадського обговорили проблеми «життя в цифрі» 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795501-na-miznarodnij-konferencii-u-biblioteci-vernadskogo-

obgovorili-problemi-zitta-v-cifri.html, вільний. 
У Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського відкрилась міжнародна наукова конференція «Бібліотека. 

Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху», яка триватиме з 8 по 10 жовтня. Організатори – 

Національна бібліотека України ім. В. Вернадського, Інформаційно-бібліотечна рада НАН України, Асоціація 

бібліотек України, Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів 

Міжнародної асоціації академій наук. Мета конференції – об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні 

актуальних питань комунікації бібліотек у цифрову епоху, визначення найбільш гострих проблем у бібліотечній 

сфері та оприлюднення результатів наукових пошуків, розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення 

діяльності сучасних бібліотек. 

 

11. Прокопенко, Л. «Академічна доброчесність: практичний вимір» для бібліотек [Текст]: нотатки з 

конференції  / Л. Прокопенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 4 (18). — С. 

43—46. — (Бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті охарактеризовано роботу і результати конференції «Академічна доброчесність: практичний вимір» (11–

12 квітня 2019 р., Національний університет «Києво-Могилянська академія»). Акцентовано увагу на заходах, які 

розглядали різні аспекти інтеграції бібліотек в академічне середовище і їх долучення до імплементації 

академічної доброчесності в Україні задля сприяння підвищенню якості освітньої та наукової діяльності. 

  

http://www.golos.com.ua/article/325273
https://day.kyiv.ua/uk/news/081019-na-mizhnarodniy-konferenciyi-u-biblioteci-im-vernadskogo-obgovoryly-aktualni-tendenciyi
https://day.kyiv.ua/uk/news/081019-na-mizhnarodniy-konferenciyi-u-biblioteci-im-vernadskogo-obgovoryly-aktualni-tendenciyi
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795501-na-miznarodnij-konferencii-u-biblioteci-vernadskogo-obgovorili-problemi-zitta-v-cifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795501-na-miznarodnij-konferencii-u-biblioteci-vernadskogo-obgovorili-problemi-zitta-v-cifri.html
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12. Соколов, В. Створення та розвиток діяльності технікумів і шкіл політосвіти у контексті становлення 

середньої спеціальної бібліотечної освіти в Україні у 1920-х–1940-х рр. [Текст] / В. Соколов // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 4 (18). — С. 33—42. — (Бібліотечна освіта, підвищення 

кваліфікації). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано особливості становлення бібліотечної освіти у 1920-х–1940-х рр.; досліджено історичні, 

соціально-політичні та культурно-освітні чинники створення та розвитку середніх спеціальних навчальних 

закладів, що готували бібліотекарів у зазначений період; вивчено специфіку формування та характер 

функціонування технікумів та шкіл політосвіти, переважно, на прикладах навчальних закладів України; 

проаналізовано значення їхньої діяльності для розвитку бібліотечної освіти та бібліотечної справи країни в 

цілому, а також їхнє місце у бібліотечному будівництві у досліджуваний період. 

 

13. Сухенко, Т. Чому варто трансформувати публічні бібліотеки, й у що саме [Електронний ресурс] / 

Т. Сухенко // Українська правда. — Київ, 2015—2019. — Режим доступу: 

https://life.pravda.com.ua/columns/2019/11/15/238896, вільний. 

Черговий креативний підхід до трансформації публічних бібліотек, оскільки утримання 15 916 бібліотек 

обходиться Україні в 2,5 мільярди гривень на рік (дороги — 73,7 млрд., охорона здоров’я — 113,3 млрд., освіта — 

145,1 млрд.,  утримання 450 депутатів  — 548,4 млн. грн)…  

 

14. Сулима, С. У Недобоївській ОТГ дбають про бібліотеки [Текст] / С. Сулима // Голос України. — Київ, 

2015. — 9 листоп. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/323841, вільний. 
У Недобоївській ОТГ на Буковині громада вирішила сама переглянути систему функціонування бібліотек та 

будинків культури, ефективніше використовуючи на це зароблені кошти. У громаді переконані, що так можна 

збільшити кошти на матеріально-технічне оснащення бібліотек та закупівлю літератури, а ще – частково 

вивільнити приміщення під інші потреби громади, що теж дасть додаткові гроші.  

 

15. У громаді на Вінниччині відкрили третю мультимедійну бібліотеку [Електронний ресурс] // Укрінформ. — 

Київ, 2015—2019. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2817465-u-gromadi-na-

vinniccini-vidkrili-tretu-multimedijnu-biblioteku.html, вільний. 

На Вінниччині у с. Паріївка, що входить до складу Іллінецької міської ОТГ, відкрито третю в об’єднаній громаді 

мультимедійну бібліотеку. Сільська бібліотека, яка розпочала свою роботу в 1950 році, знову відкрила свої двері 

для читачів, але вже в осучасненому форматі – оновлено книжковий фонд, встановлено комп’ютери з доступом 

до інтернету, ксероксну техніку, придбано плазмовий телевізор та цікаві ігри для дітей. Облаштовано 

коворкінгові зони для навчання, спілкування та ігор; створено цифрове, книжкове і краєзнавче середовище. Нині 

в такому форматі працюють бібліотеки у селах Василівка та Павлівка.  

 

16. Шевченко, І. Львівський міжнародний бібліотечний форум — унікальне явище [Текст] : [інтерв’ю з віце–

президентом ВГО «Українська бібліотечна асоціація» І. Шевченко] / [спілкувалася] В. Здановська // 

Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 27—31 : фот. — (Конференції. Семінари. Читання).  

У 2019 р. відбувся Х Львівський міжнародний бібліотечний форум. З цієї нагоди ми поспілкувалися з віце-

президентом Української бібліотечної асоціації Іриною Шевченко і дізналися про становлення і шлях, який 

пройшли організатори й учасники форуму, про сучасні виклики і тренди для публічних бібліотек, про неперервну 

культурно-мистецьку освіту, і про те, що потрібно для подальшого розвитку форуму. 

 

17. Їх поєднала бібліографія... [Текст]: про Всеукраїнський семінар для бібліографів «Основні напрями 

бібліографічної роботи: теорія і практика» / підгот. К. Науменко // Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — 

С. 32 : фот. — (Події. Факти).  

В інформаційному повідомленні висвітлено питання, які обговорювали бібліографи національних, державних, 

обласних універсальних наукових, міських публічних бібліотек та бібліотек провідних навчальних закладів 

України. 

 

18. Школа актуальних знань і нового досвіду [Текст] / підгот. В. Горчинська // Бібліотечна планета. — 2019. — 

№ 4. — С. 31 : фот. — (Події. Факти).  

В інформаційному повідомленні йдеться про перебіг VIІ Всеукраїнської школи методиста «Сучасна публічна 

бібліотека: виклики, можливості, досягнення», в рамках якої відбулася презентація довідника «Сучасна публічна 

бібліотека від А до Я», підготовленого фахівцями НБУ ім. Ярослава Мудрого. 

  

https://life.pravda.com.ua/columns/2019/11/15/238896
http://www.golos.com.ua/article/323841
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2817465-u-gromadi-na-vinniccini-vidkrili-tretu-multimedijnu-biblioteku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2817465-u-gromadi-na-vinniccini-vidkrili-tretu-multimedijnu-biblioteku.html
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Бібліотекознавство. Документознавство. Бібліографічна діяльність 
 

19. Василенко, В. Визначення іміджевих маркерів цільової аудиторії як один з етапів формування іміджу 

закладу вищої освіти [Текст] / В. Василенко // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 10. — С. 25—29 : 

іл. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто процес формування іміджу закладу вищої освіти (ЗВО), який охоплює чотири основні етапи: 

виявлення, закріплення, моніторинг, підтримка (корекція). Виокремлено основні групи представників цільової 

аудиторії, на які спрямовано вплив внутрішнього та зовнішнього іміджів закладу вищої освіти. Визначено 

іміджеві маркери для формування позитивного іміджу ставлення представників внутрішньої (студенти, 

викладачі) та зовнішньої цільової аудиторії (абітурієнтів та їх батьків, МОН України та його структурних 

підрозділів), які мають прямий (статичний) вплив на діяльність ЗВО впродовж тривалого періоду. 

 

20. Грабар, Н. Аксіологізація комунікаційної діяльності бібліотек ЗВО в сучасному медіапросторі [Текст] / 

Н. Грабар, А. Кухаренко // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 9. — С. 19—24. — (Бібліотечна 

справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто аксіологічні проблеми комунікаційної діяльності бібліотек закладів вищої освіти в сучасному 

медіапросторі, що значною мірою зумовлено трансформацією ціннісної системи соціуму в умовах інтенсивних 

глобалізаційних процесів. 

 

21. Грудініна, Н. Бібліографічний апарат наукової публікації як вияв академічної доброчесності дослідження 

[Текст] / Н. Грудініна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 4. — С. 6—10. — 

(Академічна доброчесність і бібліотеки). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті на основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено питання, пов’язані з 

бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень використаних джерел до наукових праць, 

обґрунтовано його актуальність і недостатню розробленість, окреслено основні підходи до ліквідування «білих 

плям» щодо складання прикнижкових й пристатейних списків. 

 

22. Жукова, В. Клієнт-орієнтованість бібліотечно-інформаційного сервісу [Текст] / Жукова, В. // Вісник 

Книжкової палати. — 2019. — № 8. — С. 24—28. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті висвітлено клієнт-орієнтованість бібліотечно-інформаційного сервісу та його підсистем, головним 

завданням яких є якнайповніше забезпечення інформаційних потреб читача. 

 

23. Звєгинцова, М. Копірайтинг та особливості його викладання майбутнім фахівцям у галузі соціальних 

комунікацій [Текст] / М. Звєгинцова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 10. — С. 20—24. — 

(Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
Статтю присвячено особливостям викладання копірайтингу, загальним етапам курсу, концептуалізації його 

контенту. Потреба цілісного бачення рекламної й PR-стратегії просування, контекстуального мислення 

копірайтера та практичного використання теоретичних знань із суміжних курсів є базовими тезами статті. 

 

24. Кропочева, Н. Бібліографічний складник системи інформаційного супроводу наукових досліджень із 

питань національно-патріотичного виховання [Текст] / Н. Кропочева // Вісник Книжкової палати. — 

2019. — № 10. — С. 47—[52]. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
Проаналізовано зміст і структуру науково-допоміжного БП «Національно-патріотичне виховання в Україні» 

(2014—2018 рр.) Розглянуто теоретичні та методологічні аспекти підготовки бібліографічних видань такого типу. 

Обґрунтовано актуальність обраної теми та висвітлено основні нормативно-законодавчі документи, на підставі 

яких відбувалося формування систематизованого, впорядкованого за бібліографічними критеріями покажчика 

«Національно-патріотичне виховання в Україні». 

 

25. Лобузіна, К. Зміни у підходах до опису бібліотечних ресурсів (1967-2017): світовий досвід [Текст] / К. 

Лобузіна // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 5. — С. 13—19. — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті представлено результат дослідження етапів розвитку підходів до опису бібліотечних ресурсів упродовж 

1967-2017 рр. Показано взаємозв’язок розвитку моделей електронної бібліографії та платформ інформаційно-

комунікаційних технологій. Проаналізовано ключові концепції, тренди та події, що позначили кожну із діб 

прогресу бібліотечних стандартів описування. Підкреслено важливість упровадження семантичних моделей 

опису бібліотечних ресурсів. 
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26. Особливості наведення імен християнських духовних осіб в основній та додаткових точках доступу 

бібліографічного запису електронного каталогу  [Текст] / підгот.: Л. Сосова, О. Хасанова // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 4. — С.21—23. — (Колонка каталогізатора). 

З упровадженням електронного каталогізування разом з поняттям «заголовок» стали використовувати термін 

«точка доступу». У статті висвітлено особливості представлення імен християнських духовних осіб в основній 

та додаткових точках доступу в бібліографічних записах електронного каталогу у форматі UNIMARC АБІС 

МАРК-SQL. 

 

27. Швецова-Водка, Г. Бібліотекознавство в системі наук ноокомунікологічного циклу: термінологічний 

аспект [Текст] / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 5. — С. 3—12. — Бібліогр. у кінці 

ст. 
У статті виокремлено наукові дисципліни, які можна вважати метатеоретичними щодо бібліотекознавства. 

Подано характеристику бібліотекознавства як науки інформаційної та документно-комунікаційної, як складника 

соціально-комунікаційного комплексу наук. Обґрунтовано можливість розглядати бібліотекознавство в 

комплексі наук, що становлять ноокомунікологію як науку комплексу наук про соціальні інформаційні 

комунікації. Запропонована дефініція бібліотекознавства як ноокомунікологічної дисципліни. 

 

Дослідницька діяльність. Бібліометрика 
 

28. Дояр, Л. Відроджуємо невідомі імена: М. Корсунський — фундатор української фортепіанної школи 

[Текст]: за матеріалами Книжкової палати України / Л. Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2019. — 

№ 9. — С. 35—38 : фот. — (З архіву Книжкової палати України). — Бібліогр. у кінці ст. 
На основі опрацювання матеріалів Державного архіву друку 1917—1976 рр. автор розкриває проблему 

становлення методики фортепіанної гри в Україні. 

 

29. Здановська, В. Професійні журнали: традиційний контент VS читацькі очікування [Текст] / 

В. Здановська // Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 24—27. — (Фахові видання). — Бібліогр. у кінці 

ст. 

Друковані бібліотечні періодичні видання впродовж багатьох років залишаються важливою складовою 

бібліотечно-інформаційної галузі, однак сьогодні вони переживають суттєве скорочення кількості 

передплатників, пов’язане, серед іншого, з таким потужним фактором, як Інтернет з його онлайновими 

виданнями, соціальними (у т. ч. науковими) мережами, професійними блогами, месенджерами тощо. І якщо з 

перевагами інтернетсередовища друкованим фаховим журналам конкурувати складно, то його недоліки можна 

перетворити на власні переваги. Що може стати такою перевагою? Безперечно, якісний і конкурентоспроможний 

контент, що відповідає читацьким очікуванням. 

 

30. Клюшніченко, О. Дослідження тематичної спрямованості публікацій у науковій періодиці України 2018 

року за розділами УДК [Текст] / Клюшніченко, О. // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 8. — С. 10—

17 : іл. — (Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті здійснено аналіз дослідження тематичної спрямованості публікацій у науковій періодиці України 2018 

року. Аналіз публікацій у журналах, періодичних і продовжуючих збірниках за галузями наук виявив, що 

пріоритетним напрямом досліджень в Україні є медичні науки та суспільствознавство, у тому числі 

юриспруденція, економіка, освіта. Поміж природничих досліджень найбільшу кількість публікацій присвячено 

сільському господарству. Лідером серед публікацій у галузі технічних знань є машинобудування. 

 

31. Ковальчук, Г. Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: перші 

результати наукових досліджень [Текст] / Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 5 — С. 34—

42. — (До Всеукраїнського дня бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
Стаття присвячена Інституту книгознавства – науковому підрозділу в структурі Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, створеному наприкінці 2014 р., роботі відділів, що входять до його складу. Розкрито 

основні напрямки діяльності Інституту, його здобутки у розкритті тематики з історії книжкової культури 

України; окреслено перспективи наукових досліджень на найближчі 3 роки. 

 

32. Коломієць, Н. Досвід формування та функціонування фонду видань ХІХ століття ДНСГБ УААН [Текст] / 

Н. Коломієць // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 9. — С. 39—44 : фот. — (Історичні розвідки). — 

Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано аспекти створення та функціонування «Фонду видань, випущених у ХІХ столітті з 

сільськогосподарської тематики Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії 

аграрних наук (нині — національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних 

наук України). З’ясовано, що від 1991 до 2019 року статус національного надбання надано 133 об’єктам України, 

з них – 11 книгозбірням, в яких зберігаються рідкісні та цінні видання.  



7 

 

33. Попович, О. Тематика інформаційних запитів користувачів інтернет-центру Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. 

Короленка: за результатами соціологічного дослідження [Текст] / О. Попович // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2019. — № 4. — С. 2—5. — (Науково-дослідна робота бібліотек). — Бібліогр. 

у кінці ст. 

У статті розглядаються дані, отримані при проведенні соціологічного дослідження серед користувачів інтернет-

центру Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка. Висвітлюються інформаційні потреби та тематика 

інформаційних запитів користувачів інтернет-центру, а також відповідність інформації, що знаходиться в 

Інтернеті, потребам користувачів, визначається рівень їхньої інформаційної культури, ступінь задоволення 

інформаційних запитів користувачів і якість використання відповідних інформаційних ресурсів.  

 

34. Хайло, А. Видання фольклористичних праць 1917—1918 років у спецфонді Книжкової палати України: 

книгознавчий аспект [Текст] / А. Хайло // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 9. — С. 26—34. — (З 

архіву Книжкової палати України). — Бібліогр. у кінці ст. 
У дослідженні розглянуто фольклористичні видання 1917—1918 років, котрі зберігаються у спецфонді 

Книжкової палати України — не відокремленій частині фонду Державного архіву друку 1917—1976 рр., що 

містить видання, межує з історією, літературознавством чи біографічними дослідженнями. 

 

35. Харитоненко, О. «Репресовані» та «реабілітовані» підручники з колекції Наукової бібліотеки НПУ ім. М. 

П. Драгоманова [Текст] / О. Харитоненко // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 8. — С. 48—52. — 

(Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті  досліджено «репресовані» за радянської доби  та «реабілітовані» нині підручники української діаспори 

з колекції «Реабілітована література» Наукової бібліотеки НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

 

Бібліотечні ресурси. Колекції Інформаційні технології 
 

36. Бабич-Вепрєва, В. Бібліотека в госпіталі: якими книгами цікавляться військові у Києві [Електронний 

ресурс] / В. Бабич-Вепрєва // Вечірній Київ. — 2019. — 9 груд. — Режим доступу: 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/biblioteka-v-hospitali-yakymy-knyhamy-tsikavlyat-sya-viys-kovi-u-kyyevi, 

вільний. 
До Дня збройних сил України у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий 
клінічний госпіталь» влаштували для поранених бійців свято. Урочистості влаштували у бібліотеці. Бібліотечний 

фонд госпіталю – 20 000 примірників. Багато, хто вважає, що бібліотеки втрачають свою актуальність, але 

книгозбірня військового госпіталю доводить інше. Вона залишається культурологічним, просвітницьким та 

навчальним центром.  
 

37. В Україні запустили дитячу онлайн-бібліотеку книжок шрифтом Брайля [Електронний ресурс] // Новое 

время. — 2019. — 24 груд. — Режим доступу: https://nv.ua/ukr/ukraine/chas-zmin-z-nv/knigi-shriftom-braylya-

v-ukrajini-zapustili-onlayn-biblioteku-dlya-nezryachih-ditey-novini-ukrajini-50061092.html, вільний. 

Українські благодійники запустили онлайн-бібліотеку дитячих книг шрифтом Брайля, які можна замовити для 

тимчасового користування безкоштовно. Пересилання книг також оплачується організаторами, крім цього є 

опція відправлення секограмою, відзначають автори на сайті проєкту. Книги шрифтом Брайля можуть замовити 

як приватні особи, так і компанії та організації. Наразі література на сайті поділена на три категорії: для дітей 

дошкільного, молодшого шкільного та середнього шкільного віку. Проєкт реалізували Фонд сім’ї Нечитайло та 

МБФ «Здоров’я майбутнього».  

 

38. В Україні працюють над створенням державної електронної бібліотеки [Електронний ресурс] // День. — 

2019. — 27 жовт. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/271019-v-ukrayini-pracyuyut-nad-

stvorennyam-derzhavnoyi-elektronnoyi-biblioteky, вільний. 
Український культурний фонд, підпорядкований Міністерству культури, і Міністерство цифрової трансформації 

планують спільну роботу над створенням електронної бібліотеки, заявив міністр культури В. Бородянський в 

ефірі «Радіо Свобода».  

 

39. Горбань, Ю. Бібліотека у грі [Текст] : навчання інформаційної грамотності та запобігання плагіату / Ю. 

Горбань, О. Скаченко // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 5. — С. 26—33 : іл. — Бібліогр. у кінці ст. 
40. У статті розкривається досвід використання ігор у практиці бібліотек зарубіжних університетів. 

Охарактеризовано ігрову механіку та дизайн 12 цифрових ігор, метою яких є профілактика плагіату, навчання 

інформаційної грамотності та правил цитування основних стилів. Скриншоти описаних ігор містяться у 

презентації, що відкривається при активуванні QR-коду. 

  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/biblioteka-v-hospitali-yakymy-knyhamy-tsikavlyat-sya-viys-kovi-u-kyyevi
https://nv.ua/ukr/ukraine/chas-zmin-z-nv/knigi-shriftom-braylya-v-ukrajini-zapustili-onlayn-biblioteku-dlya-nezryachih-ditey-novini-ukrajini-50061092.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/chas-zmin-z-nv/knigi-shriftom-braylya-v-ukrajini-zapustili-onlayn-biblioteku-dlya-nezryachih-ditey-novini-ukrajini-50061092.html
https://day.kyiv.ua/uk/news/271019-v-ukrayini-pracyuyut-nad-stvorennyam-derzhavnoyi-elektronnoyi-biblioteky
https://day.kyiv.ua/uk/news/271019-v-ukrayini-pracyuyut-nad-stvorennyam-derzhavnoyi-elektronnoyi-biblioteky


8 

 

41. Колоскова, Г. Дніпропетровська ОУНБ як центр інтеграції інформаційних ресурсів регіону [Текст] / 

Г. Колоскова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 8. — С. 30—37 : таб. — (Інформаційна 

діяльність). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто діяльність Дніпропетровська ОУНБ як центру інтеграції інформаційних ресурсів тіста й 

регіону. Досліджено цифрові ресурси, продукти та сервіси, репрезентовані на сайті ДОУНБ, з’ясовано їх роль у 

забезпеченні інформаційних потреб віддалених користувачів. 

 

42. Корієнко, В. Корпоративна діяльність бібліотек зі створення реферативних ресурсів [Текст] / 

В. Корнієнко // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 10. — С. 37—40. — (Бібліотечна справа). — 

Бібліогр. у кінці ст. 
У статті досліджено тенденції, які супроводжують процеси трансформації бібліотек у центри, що надають 

широкий спектр інноваційних послуг із використанням сучасних технологій, сприяючи переходу людства на 

міжнародний рівень взаємодії у сфері інформатизації. 

 

43. Маркова, В. Медіаосвіта в системі соціальних комунікацій: теоретичний аспект [Текст] / В. Маркова // 

Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 10. — С. 16—20. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у 

кінці ст. 
У статті розглянуто медіаосвіту як один із визначальних трендів у роздумах щодо функціонування мас-медіа в 

суспільстві. Наголошено, що останніми роками відбувається процес інституалізації цього напряму, як у світі, так 

і в Україні. Проаналізовано широкий спектр поглядів на феномен медіаосвіти у працях науковців. Зазначено, що 

за основними функціями соціальні інститути поділяються на генеративні (створюють нову інформацію), 

транзитні (відповідають за її поширення) та термінальні (зберігають інформацію). Констатується, що вони 

породжують численні інформаційні потоки й утворюють систему взаємозв’язків як на синхронічному, так і на 

діахронічному рівнях. 

 

44. Мацюк, Г. Удосконалення технологій інформаційного пошуку на основі тезауруса предметної області 

[Текст] / Г. Мацюк // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 5. — С. 20—25. — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті аналізуються шляхи удосконалення технологій інформаційного пошуку за допомогою тезауруса 

предметної області. Запропоновано алгоритм процедури інформаційного пошуку, розкривається технологія 

формування тезауруса предметної області «Розумне місто». Наголошується, що при формуванні пошукового 

образу і пошукового запиту повинна використовуватися інформаційно-пошукова мова, яка ґрунтується на 

спільних термінологічних засадах. 

 

45. Медведєва, В. Стратегічні комунікації в науково-інформаційній діяльності бібліотек [Текст] / 

В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 10. — С. 34—36. — (Бібліотечна справа). — 

Бібліогр. у кінці ст. 
У статті досліджено роль стратегічних комунікацій у науково-інформаційній діяльності бібліотек. Розглянуто 

стратегічні напрями розвитку вітчизняних бібліотек. Зосереджено увагу на роботі їх аналітичних підрозділів у 

системі стратегічних комунікацій в умовах розвитку інформаційного суспільства. 

 

46. Мішанин, Н. Проблеми формування інтернет-ресурсів бібліотек системи неперервної педагогічної освіти 

України [Текст] / Н. Мішанин // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 10. — С. 30—34. — (Бібліотечна 

справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
На основі результатів контент-аналізу вебсайтів центральних і регіональних установ системи непервної 

педагогічної освіти України схарактеризовано сучасний стан інтернет-ресурсів мережі, визначено проблеми їх 

формування та напрями вдосконалення. 

 

47. Мошинська, К. Започатковано серію «Біобібліографія вчених Київської Політехніки» [Текст] / 

Мошинська, К. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 4. — С. 11—14. — 

(Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті представлено інформацію щодо нової серії біобібліографічних покажчиків про видатних вчених 

Київської політехніки, окреслено мету і концепцію посібників цієї серії та проінформовано про перші три 

випуски серії. 

 

48. Рудько І. Буковинське народне віче на сторінках видань [Текст]: з фондів Чернівецької обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка / Рудько І. // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2019. — № 4. — С. 15—17. — (Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек). — Бібліогр. у 

кінці ст. 
У статті охарактеризовано опубліковані (як в Україні, так і за кордоном) джерела інформації про визначну 

історичну подію столітньої давності – Буковинське народне віче 3 листопада 1918 року в Чернівцях. 

  

http://www.libraryforum.info/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
http://www.libraryforum.info/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
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49. Уряд створить українську електронну бібліотеку [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 2019. — 

Режим доступу: http://litakcent.com/2019/10/31/uryad-stvorit-ukrayinsku-elektronnu-biblioteku, вільний. 
Український культурний фонд, підпорядкований Міністерству культури, і Міністерство цифрової трансформації 

планують спільну роботу над створенням електронної бібліотеки, заявив міністр культури В. Бородянський в 

ефірі «Радіо Свобода».  

 

Окремі бібліотеки 
 

50. Бірюкова, І. Одеська національна наукова бібліотека в гуманітарному просторі країни [Текст]: до 190-

річчя найстарішої публічної книгозбірні держави / І. Бірюкова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — 

№ 9. — С. 45—48 : фот. — (Видатні діячі та визначні події).  

 

51. Відьма А. Пам’ять про лікарів живе у серцях врятованих ними пацієнтів [Текст] / А. Відьма, О. Кірішева // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 4 (18). — С. 23—24 : фот. — (Мережа 

бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
Статтю присвячено вшануванню пам`яті видатного польського лікаря-кардіохірурга Збігнєва Реліги, ім’я якого 

носить Польська медична бібліотека у Києві, що функціонує на базі Національної наукової медичної бібліотеки 

України. 

 

52. Горбань, Ю. Наукова бібліотека КНУКіМ. 55 років у просторі і часі: факти і фігури  [Текст]  / Горбань Ю., 

Скаченко О. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 4 (18). — С. 54—57. — (Ювілеї 

бібліотек).  
У статті висвітлюються основні факти історії та сьогодення Наукової бібліотеки Київського національного 

університету культури і мистецтв з нагоди її 55-річчя. Характеризуються інформаційні ресурси, наукова робота, 

видавнича та проектна діяльність, вплив цифрових технологій на розвиток бібліотеки у 2013–2018 роках. 

 

53. Давні обряди та традиції у ніч на Андрія проведуть у бібліотеці  [Електронний ресурс] // Газета по-

українськи. — 2019. — 26 листоп. — Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/regions/_davni-obryadi-ta-

tradiciyi-u-nich-na-andriya-provedut-u-biblioteci/940072, вільний. 

13 грудня в приміщенні Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка, проведуть 

стилізоване дійство – Доброчинний вечір на Андрія. Захід проводять заради створення цифрової бібліотеки 

Львівського університету. У Науковій бібліотеці зберігається художня спадщина світового рівня. До прикладу, 

тут є унікальні стародруки п’яти видань творів Петрарки XVI століття. Загалом фонди бібліотеки налічують ще 

близько 120 тисяч рідкісних рукописів та видань. «…Підтримати створення потужної цифрової бібліотеки – 

означає додати ще одну сторінку до життєпису книгозбірні», – наголосили організатори.  

 

54. Золотько, Я Найстаріша міська бібліотека відсвяткувала 100-річчя [Електронний ресурс] / Я. Золотько // 

Вечірній Київ. — 2019. — 6 груд. — Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/naystarisha-mis-ka-

biblioteka-vidsvyatkuvala-100-richchya, вільний.  
Центральна бібліотека імені Тараса Шевченка для дітей м. Києва відсвяткувала ювілей – 100 років. Від імені 

депутатського корпусу привітала бібліотеку з ювілеєм Вікторія Муха, голова постійної комісії Київради з питань 

культури, туризму та інформаційної політики: «Неймовірно приємно спостерігати, що найстарша бібліотека є 

найсучаснішою. Саме на нашу каденцію випало розуміння необхідності існування бібліотек та ті перетворення, 

які зараз відбуваються». Директорка департаменту культури КМДА Діана Попова зазначила, що має мрію 

зробити Київ всесвітньою книжковою столицею.  

 
55. Київська бібліотека імені Лесі Українки відзначила 75-річчя: історія та сучасність  [Електронний ресурс] // 

Вечірній Київ. — 2019. — 4 груд. — Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyivs-ka-biblioteka-imeni-lesi-

ukrainky-vidznachyla-75-richchya-istoriya-ta-suchasnist, вільний. 
Публічна бібліотека імені Лесі Українки днями відзначила своє 75-ліття. На свято запросили партнерів, друзів, 

благодійників, колег з інших столичних закладів культури. Привітали бібліотеку представники міської влади й 

письменники, митці, наукові діячі, представники Українського інституту книги, Української бібліотечної 

асоціації, інших громадських організацій, вищих навчальних закладів, які готують спеціалістів для бібліотек. Так, 

бібліотека сьогодні пропонує великий асортимент інформаційних, навчальних, просвітницьких, культурних 

послуг, додаткових сервісних, реалізує проєкти для різних цільових груп. Зокрема, проєкт «Бібліотека+Театр», 

започаткований у 2017 році у співпраці з Київським національним університетом театру, кіно і телебачення імені 

Івана Карпенка-Карого та Театральною майстернею Миколи Рушковського. Це показ вистав за творами 

української та світової драматургії в приміщенні бібліотеки. Щороку відбувається понад 70 вистав, які відвідують 

понад 2 тис. осіб.   

https://gazeta.ua/articles/regions/_davni-obryadi-ta-tradiciyi-u-nich-na-andriya-provedut-u-biblioteci/940072
https://gazeta.ua/articles/regions/_davni-obryadi-ta-tradiciyi-u-nich-na-andriya-provedut-u-biblioteci/940072
https://vechirniy.kyiv.ua/news/naystarisha-mis-ka-biblioteka-vidsvyatkuvala-100-richchya
https://vechirniy.kyiv.ua/news/naystarisha-mis-ka-biblioteka-vidsvyatkuvala-100-richchya
https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyivs-ka-biblioteka-imeni-lesi-ukrainky-vidznachyla-75-richchya-istoriya-ta-suchasnist
https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyivs-ka-biblioteka-imeni-lesi-ukrainky-vidznachyla-75-richchya-istoriya-ta-suchasnist
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56. Кирей Р. Книжки для дітей надійдуть з усієї України [Текст] / Кирей Р. // Урядовий кур’єр. — 2019. — 17 

жовт. — Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/knizhki-dlya-ditej-nadijdut-z-usiyeyi-ukrayini, 

вільний. 
Влітку нинішнього року в Умані на Черкащині відкрито фентезі-парк «Нова Софіївка». Тут з’явилися 

багатофункціональний дитячий майданчик, бібліотека та будиночок для дітей. Проте не минуло й двох місяців, 

як уманчани помітили, що майно нового парку хтось починає псувати, а з будиночка-бібліотеки викрали частину 

книжок. Зважаючи на ситуацію, всеукраїнський сайт новин «А ти знав?» розпочав акцію збирання книжок для 

бібліотеки в «Новій Софіївці». Уманчани пропонують зокрема додати до бібліотеки книжки про порядність, 

чесність та людську гідність.  

 

57. Козак, І. «Метелики в крижаних панцирах» – особлива книжка для особливих дітей [Текст] / Козак І.  // 

Голос України. — 2019. — 31 жовт. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/323397, вільний. 

Працівники Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т. Шевченка їздять Україною, щоб познайомити 

всіх охочих з особливим виданням «Метелики в крижаних панцирах» О. Радушинської. Книжка розрахована на 

тих, хто сам не може читати через проблеми зі здоров’ям, зате має змогу прослухати книжку в аудіозапису. 

Нещодавно бібліотекарі презентували це видання на зустрічі з читачами Національної бібліотеки України для 

дітей у Києві, де разом з автором та актором проєкту І. Вилегжаніним спілкувалися з підлітками. Разом 

переглянули пісочний буктрейлер, створений за цією повістю, та послухали фрагменти аудіокниги. Раніше цей 

проєкт було представлено працівникам бібліотек, учасникам обласного семінару завідувачів методичних 

підрозділів книгозбірень області. Незабаром особлива книжка поїде до Івано-Франківська та Тернополя.  

 

58. Кучеренко, В. Українська діаспора стає ближчою [Електронний ресурс]: як працює бібліотека імені Джона 

Маккейна в Дніпрі : [інтерв’ю] керівником бібліотеки Віталієм Кучеренком / [спілкувався] В. Рижков // 

День. — 2019. — 13 груд. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ukrayinska-diaspora-

staye-blyzhchoyu, вільний. 
Попри те що Бібліотека української діаспори імені Джона Маккейна в Дніпрі відкрилася лише три місяці тому, 

працює вона «у турборежимі». Видання пропонує інтерв’ю з її керівником Віталієм Кучеренком, у якому він 

розповів про створення бібліотеки й особливу роль у цій справі українського емігранта Володимира Пилишенка; 

про книжки й періодику, які подарував Володимир Пилишенко бібліотеці; чи багато нині читачів; про діяльність 

бібліотеки та ін.  

 

59. Кушнір, Б. У лікарні Львова для малюків відкрили бібліотеку [Текст] / Кушнір Б. // Голос України. — 

2019. — 14 листоп. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/323989, вільний. 
У Львівській міській дитячій клінічній лікарні створили «книжкову палату» для маленьких пацієнтів та їхніх 

батьків. Як повідомила пресслужба міськради, за сприяння Українського культурного фонду ініціатором 

відкриття бібліотеки виступило товариство «Книгооборот». Загалом передано книжок та майна на 260 тис. грн. 

У «книжковій палаті» проводитимуть зустрічі з письменниками, майстер-класи й арт-терапію. Головна ідея 

проєкту – створення бібліотек у дитячих стаціонарах, щоб юні пацієнти менше користувалися мобільними 

телефонами та більше читали. 

 

60. Кущ, П. Цифрова бібліотека залучає до читання [Текст] / Кущ П. // Урядовий кур’єр. — 2019. — 9 листоп. — 

Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/cifrova-biblioteka-zaluchaye-do-chitannya, вільний. 
У Маріуполі після капітального ремонту центральна міська бібліотека ім. В. Короленка перетворилася на 

сучасний простір, в якому до послуг відвідувачів відтепер цифрова бібліотека й ІТ-хаб. У закладі створено гарні 

умови, щоб читати тут книжки в електронному вигляді, зайнятися коворкінгом та відшукати інші способи цікаво 

провести дозвілля. Залучаючи молодих маріупольців до читання, їм запропонували більший доступ до 

електронних книжок. Проте в оновленій бібліотеці ім. В. Короленка залишається можливість отримати і 

паперовий варіант книжки. Хоча найбільший у місті книжковий фонд класичної бібліотеки зберігатиметься в 

іншому місці – у приміщенні колишнього банку на вулиці Грецькій. На думку керівників міста, у цьому будинку 

будуть ліпші умови для зберігання книжок.  

 

61. Лісовець, О. У Рокитному бібліотекарі організовують пізнавальні веломандрівки.– [Текст] / Кущ П. // 

Голос України. — 2019. — 26 листоп. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/324468, вільний. 

Цікаву форму роботи з читачами використовують працівниці центральної районної бібліотеки, що у селищі 

Рокитне на Рівненщині, – веломандрівки. Вони не лише несуть пізнавальну інформацію для їхніх учасників, а й 

залучають до здорового способу життя.  

  

https://ukurier.gov.ua/uk/news/knizhki-dlya-ditej-nadijdut-z-usiyeyi-ukrayini
http://www.golos.com.ua/article/323397
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ukrayinska-diaspora-staye-blyzhchoyu
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ukrayinska-diaspora-staye-blyzhchoyu
http://www.golos.com.ua/article/323989
https://ukurier.gov.ua/uk/news/cifrova-biblioteka-zaluchaye-do-chitannya/
http://www.golos.com.ua/article/324468
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62. На Троєщині готують до відкриття оновлений бібліотечний простір [Електронний ресурс] // Вечірній 

Київ. — 2019. — 27 груд. — Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-troyeshchyni-hotuyut-do-

vidkryttya-onovlenyy-bibliotechnyy-prostir, вільний. 
У приміщенні колишньої бібліотеки № 115 Деснянського району Києва відкриють BiblioHub з абонементними 

залами, книгосховищами, читальними залами, ігровими кімнатами та адміністративними приміщеннями. Його 

також поділено на зони, зокрема комп’ютерних технологій, літературно-мистецьку, творчості, виставкову, 

вивчення іноземних мов, батьківську тощо. Проєкт BiblioHub розроблено за ініціативи мера столиці Віталія 

Кличка та підтримки КМДА. Мета реконструкції – створити нову модель бібліотеки, змінити дизайн, опції та 

обслуговування читачів.  

 

63. Неїжмак, В. Там, де читати не розучилися... [Текст]: для бібліотек міста Горішні Плавні, що на 

Полтавщині, придбали ще 1359 нових книжок / Неїжмак В. // Голос України. — 2019. — 30 листоп. — 

Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/324695, вільний. 

Після того як на них оформлять відповідні паспорти, вони з’являться на полицях. Грошей на нові видання для 

бібліотек представники міської влади не шкодують. Цього разу на їхнє придбання з бюджету громади виділили 

майже 100 тисяч гривень. Регулярним поповненням книгозбірень міський голова Дмитро Биков опікується 

особисто. Очільник міста не вважає цю справу другорядною, адже мало читають друкованих видань там, де 

полиці бібліотек відлякують відвідувачів застарілими фондами.  

 
64. Сафронова С. У «LesyaHub» вирує життя [Текст] / Сафронова С. // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2019. — № 4 (18). — С. 18—19. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). — Бібліогр. у 

кінці ст. 
Більш ніж рік пройшов з моменту відкриття в Дружківській центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки 

молодіжного центру «LesyaHub», який увійшов до четвірки успішних прикладів організації молодіжних 

просторів в бібліотеках України («Молодіжні простори бібліотеки», Асоціація молодіжних центрів України, 

затверджено Президією Українською бібліотечною асоціацією 1 листопада 2018 року). Чим сьогодні живе центр 

та які перспективи розвитку має? Про це докладніше читайте у статті.  

 

65. Скрипник, В. У кварталі Коцюбинського буде бібліотека з іменем його племінниці Михайлини [Текст] / 

Скрипник В. // Голос України. — 2019. — 19 жовт. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/322935, 

вільний. 
Присвоїти ім’я лауреата Шевченківської премії, премій Василя Стуса та Олени Теліги літературознавці М. 

Коцюбинської бібліотеці-філії № 1 у Вінниці запропонувала поетеса і громадський діяч Н. Гнатюк. Свою 

пропозицію вона озвучила на відзначенні 155-ї річниці М. Коцюбинського. У інтерв’ю виданню вона зазначила, 

що «це було б справедливо і дуже людяно. Тут музей-садиба, тут пам’ятник Коцюбинському, проспект його імені, 

рукою подати до державного педуніверситету, що теж носить його ім’я, у цей квартал органічно вписалася б і 

книгозбірня з ім’ям М. Коцюбинської».  

 

66. У бібліотеці Святошинського району зробили сучасний дизайн [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. — 

2019. — 21 листоп. — Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-bibliotetsi-svyatoshyns-koho-rayonu-

zrobyly-suchasnyy-dyzayn, вільний. 

Незабаром відбудеться відкриття оновленої центральної районної бібліотеки ЦБС «Свічадо», що знаходиться на 

бульварі Ромена Роллана. У бібліотеці провели капітальний ремонт. Суть проєкту в тому, щоб заклад став 

інтелектуальним та культурним центром. Всередині бібліотеки обіцяють дві окремі зони – для читання та простір 

для спілкування з друзями, змістовного відпочинку та арттерапії. Бібліотека поєднає сучасний дизайн 

приміщення, новітні технології, потужну комп’ютерну техніку, сучасний 3-D кінотеатр для відвідувачів, Kinect-

ігри, відкритий доступ до літератури та електронних носіїв, вільний доступ до мережі Інтернет, спеціальні 

автомати для самообслуговування. Крім того, заклад буде повністю облаштований для користувачів з 

особливими потребами – це і пандус для вхідної групи, спеціальні місця всередині, поповнення  бібліотечного 

фонду книгами, написаними шрифтом Брайля.  

 

67. У Львові та Вінниці з’явилася «Книжкова палата» [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 2019. — 

Режим доступу: http://litakcent.com/2019/11/14/u-lvovi-ta-vinnitsi-z-yavilas-knizhkova-palata, вільний. 
У Комунальній міській дитячій клінічній лікарні Львова та у Вінницькій обласній дитячій лікарні відкрито 

«книжкові палати». Головною ідеєю культурного проєкту «Книжкова палата» є створення бібліотечних пунктів 

у дитячих медичних закладах України та забезпечення вільного доступу дітей до читання. Це допомагатиме дітям 

соціально-культурно розвиватися, мати вільний доступ до книжкового розмаїття, незважаючи на перебування в 

лікарні. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. У його рамках у лікарні для пацієнтів 

завезли понад 1,5 тис. книг сучасної україномовної літератури та канцелярське приладдя.  

  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-troyeshchyni-hotuyut-do-vidkryttya-onovlenyy-bibliotechnyy-prostir
https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-troyeshchyni-hotuyut-do-vidkryttya-onovlenyy-bibliotechnyy-prostir
http://www.golos.com.ua/article/324695
http://www.golos.com.ua/article/322935
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-bibliotetsi-svyatoshyns-koho-rayonu-zrobyly-suchasnyy-dyzayn
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-bibliotetsi-svyatoshyns-koho-rayonu-zrobyly-suchasnyy-dyzayn
http://litakcent.com/2019/11/14/u-lvovi-ta-vinnitsi-z-yavilas-knizhkova-palata
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68. У столиці до кінця року відкриються дві сучасних бібліотеки [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. — 

2019. — 29 листоп. — Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-stolytsi-do-kintsya-roku-vidkryyut-sya-

dvi-suchasnykh-biblioteky, вільний. 
«Ми перетворюємо столичні бібліотеки на сучасні бібліохаби, – розповідає мер столиці Віталій Кличко. – До 

кінця року в тестовому режимі відкриємо ще дві сучасних бібліотеки – «Свічадо» в Святошинському районі і 

бібліотеку для дітей №115 в Деснянському районі. До речі, остання – найбільша за площею бібліотека в столиці. 

Там буде навіть літній майданчик для читання книг». Віталій Кличко нагадав: «Протягом останніх двох років 

відкрили три таких бібліотечних простори: Центральна бібліотека ім. Тараса Шевченка для дітей на проспекті 

Перемоги, бібліотека для дітей в Подільському районі на вулиці Межигірській і Центральна районна бібліотека 

ім. Тичини в Дніпровському районі». Віталій Кличко зауважив, що головна відмінність сучасних бібліотек від 

закладів радянської системи – тут цікаво та затишно, є доступ до Wi-fi, комп’ютери, якими можна користуватися 

безкоштовно. В бібліохабах створюють конференц-зали, зони для відпочинку, дитячі зони, аби кияни могли з 

користю проводити своє дозвілля.  
 

69. Фалько Я. Презентували архів історика «залізного століття» Олени Апанович [Текст] / Фалько Я. // Голос 

України. — 2019. — 22 жовт. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/322992, вільний. 
На круглому столі в Інституті історії України, присвяченому 100-річчю відомого історика та громадської діячки 

О. Апанович, науковці Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського представили 

науковий каталог «Архівна спадщина Олени Апанович». Книжка репрезентує архівну спадщину вченої з її 

особового архіву, що зберігається в Інституті рукопису НБУВ. Науковий опис її архіву здійснили вчені Інституту 

рукопису О. Степченко, О. Бодак і Л. Щерба. З вітальним словом на круглому столі виступив директор Інституту 

історії України академік В. Смолій.  

 

70. Центральна бібліотека для дітей у Києві святкує 100-річчя [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. — 

2019. — 3 груд. — Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyivs-ka-biblioteka-dlya-ditey-svyatkuye-100-

richchya, вільний. 
5 грудня урочисто святкуватимуть 100-річчя Центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка для дітей м. Києва. 

Захід відбудеться за участі керівництва Київської міської державної адміністрації, депутатів Київської міської 

ради, громадськості, працівників публічних бібліотек міста. Із 2016 року, завдяки підтримці київської міської 

влади, книгозбірня почала активно оновлюватися візуально, пропонувати відвідувачам якісно новий рівень 

надання послуг. Здійснено капітальний ремонт бібліотеки, придбано сучасні меблі та обладнання. На реновацію 

бібліотеки з міського бюджету витрачено 7 млн 725 тис. грн. Результатом проведеної роботи стало зростання 

кількісті читачів.  

 
71. Шевченко, О. Освіта для майбутнього [Текст] / Шевченко, О. // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2019. — № 4 (18). — С. 20—22. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  
У статті висвітлюються шляхи використання науково-технічного та інформаційного потенціалу 

Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і 

Мефодія для реалізації STEM-проектів та профорієнтаційної роботи.  

 

72. Шейко, В. Фундатор вищої бібліотечно-інформаційної та культурологічно-мистецької освіти України 

[Текст] / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 8. — С. 37—42 : фот. — 

(Видатні діячі та визначні події). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті  висвітлено 90-річну історію та сьогодення Харківської державної академії культури. 

 

73. Шуткевич, О. На Вінниччині стару бібліотеку перетворили на мультимедійний простір [Текст] / Шуткевич 

О. // День. — 2019. — 13 листоп. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/131119-na-vinnychchyni-staru-

biblioteku-peretvoryly-na-multymediynyy-prostir, вільний. 

У Паріївці Іллінецької ОТГ відкрили сучасну мультимедійну бібліотеку, яка претендує стати центром культурно-

мистецьких подій у селі. Для цього відремонтували старе приміщення, встановили комп’ютери, ксероксну 

техніку, придбали плазмовий телевізор, дитячі ігри та оновили книжковий фонди. Тепер відвідувачі медіатеки 

можуть користуватися безкоштовним Інтернетом, skype-зв’язком, друкувати, сканувати та копіювати. Це 

яскравий приклад нової моделі відносин «бібліотека – відвідувач». Усі бібліотеки та будинки культури Іллінецька 

ОТГ об’єднала під координацію Центру культури, мистецтва та естетичного виховання. З його подачі 

відбувається перетворення старих бібліотек на мультимедійні. Наразі в Іллінецькій ОТГ десять сільських 

бібліотек, у трьох з них проведені сучасні ремонти, заклади підключені до інтернету та обладнані комп’ютерною 

технікою.  

  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-stolytsi-do-kintsya-roku-vidkryyut-sya-dvi-suchasnykh-biblioteky
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-stolytsi-do-kintsya-roku-vidkryyut-sya-dvi-suchasnykh-biblioteky
http://www.golos.com.ua/article/322992
https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyivs-ka-biblioteka-dlya-ditey-svyatkuye-100-richchya
https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyivs-ka-biblioteka-dlya-ditey-svyatkuye-100-richchya
https://day.kyiv.ua/uk/news/131119-na-vinnychchyni-staru-biblioteku-peretvoryly-na-multymediynyy-prostir
https://day.kyiv.ua/uk/news/131119-na-vinnychchyni-staru-biblioteku-peretvoryly-na-multymediynyy-prostir
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74. Яновський, С. Районні бібліотеки на Херсонщині доживають останні дні [Електронний ресурс]: у місті 

Каховка припинила існування центральна районна бібліотека — одна з найстаріших на Херсонщині / 

Яновський С. // Голос України. — 2019. — 5 жовт. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/322445, 

вільний.  
У рамках децентралізації її фонди нині розбирають по книгозбірнях місцевих ОТГ, а на саму будівлю також є 

плани. До того ж далекі від галузі культури чи освіти. «Каховка до складу жодної об’єднаної громади не входить, 

тож ОТГ утримання бібліотеки не фінансуватимуть. Міська влада також відмовилася від цієї пропозиції. Тому 

заклад закрили, а його працівники отримали посади у відділі культури. «Дорослі» книжки вже «переїхали» до 

сільських бібліотек, а дитячу літературу передаватимемо в школи. Що ж до приміщення, зведеного понад сто 

років тому, то прибудову віддаємо райвійськкомату, а решта нерухомості піде під приватизацію», – розставила 

крапки над «і» голова Каховської райради Т. Тертична. У рамках процесу децентралізації на Херсонщині з 

нинішніх вісімнадцяти районів має залишитися попередньо від трьох до п’яти. Тож аналогічна доля чекає ще на 

більш як десять районних бібліотек.  

*** 

75. Архітектурну бібліотеку імені Заболотного планують виселити на початку 2020 року [Електронний 

ресурс] // Читомо. — Київ, 2015—2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/arkhitekturnu-biblioteku-

imeni-zabolotnoho-planuiut-vyselyty-na-pochatku-2020-roku ; Державне видавництво «Преса України» 

відмовляється продовжувати договір оренди з бібліотекою на 2020 рік [Текст] // Українська літературна 

газета. — 2019. —  27 груд. — Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news, вільний. 

Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного на проспекті Перемоги, 50 у Києві 

опинилася під загрозою виселення. Державне видавництво «Преса України» відмовляється продовжувати 

договір оренди з бібліотекою на 2020 рік. На сторінці у фейсбуці депутатки від «Слуги народу» Ганни Бондар 

написано: ««Можливо, це пов‘язане із намірами реалізації ДПТ, що передбачає будівництво ЖК поруч із 

бібліотекою, а може недбалість державного підприємства…». Вона нагадала, що юридичною адресою бібліотеки 

досі залишається Контрактова площа, 4. Це адреса Гостиного двору, звідки бібліотеку виселили у 2013 році, коли 

інвестор розпочав незаконну реконструкцію будівлі. 

 

Бібліотеки Тернопільщини 
 

76. Моісєєва, С. Українська бібліотечна асоціація: регіональний аспект [Текст]: нотатки з конференції  / 

Моісєєва С., Сошинська Я.  // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 4 (18). — С. 

47—48. — (Українська бібліотечна асоціація).  
У статті представлено аналіз діяльності регіональних відділень Української бібліотечної асоціації за 2018–2019 

рр. та їх вплив на розвиток бібліотек України та підвищення кваліфікації бібліотекарів. У переліку ініціатив – 

участь колег  з ТОВ ВГО УБА в Програмі транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-

2020»; створення молодіжної секції та Програма обласного конкурсу мікропроектів «Майбутнє бібліотеки – 

майбутнє села». 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 

77. Білянська, Н. Життя у повноті і творчості [Текст]: у тернопільській книгозбірні організували зустріч 

«Наперекір долі» / Н. Білянська // Наш день. — 2019. — 18—24 груд. — С. 20 : фот. кольор 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці вперше відбулася творча зустріч «Наперекір долі» 

з учасниками проекту «Соціальне середовище для молоді з інвалідністю», який діє при благодійному фонді 

«Карітас» з 2016 року. 

 

78. Білянська, Н. «Кава з кардамоном» від Наталії Гурницької [Текст] / Н. Білянська // Вільне життя плюс. — 

2019. — 20 груд. — С. 8. — (Зустрічі) 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася творча зустріч із львівською 

письменницею Наталією Гурницькою в рамках «Клубу шанувальників книги» (модератор — науковиця, 

письменниця Леся Коковська-Романчук). 

 

79. Вандзеляк, Г. Бо ми — українки… [Текст] : у відділі читального залу Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки відбулася творча зустріч «Українки в світі» з Роксоланою Гнатюк —

тернополянкою, що мешкає в Аргентині / Г. Вандзеляк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

2 жовт. — С. 5 : фот. — (Творча зустріч). 

 

80. «Від козаків до кіборгів» [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 18 жовт. — С. 4 : фот. — 

(Неопалима купина).  

До дня захисника України у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці розгорнуто книжкову 

виставку «Від козаків до кіборгів».  

http://www.golos.com.ua/article/322445
http://www.chytomo.com/arkhitekturnu-biblioteku-imeni-zabolotnoho-planuiut-vyselyty-na-pochatku-2020-roku
http://www.chytomo.com/arkhitekturnu-biblioteku-imeni-zabolotnoho-planuiut-vyselyty-na-pochatku-2020-roku
https://litgazeta.com.ua/news
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81. Віконська, І. Українське дитяче кіно в книгозбірні [Текст] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 2019. — 

29 листоп. — С. 8. — (Не прогавте). 

У межах проєкту «Літературні забавлянки з дітьми та дорослими» Тернопільська обласна універсальна наукова 

бібліотека запрошує на кіноклубний фестиваль «Українське дитяче кіно». Проєкт втілено за підтримки 

Державного агентства України з питань кіно, компанії «Артхаус трафік» та фестивалю кіно для дітей та підлітків 

«Чілдрен Кінофест». 

 

82. Гавенко, О. «Божена» Аліни Червоноокої [Текст] / О. Гавенко // Вільне життя плюс. — 2019. — 8 листоп. — 

С. 6 : фот. — (Презентація).  

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація дебютного роману «Божена» 

молодої письменниці із Борщівщини Аліни Червоноокої. 

 

83. Гавенко, О. Школа професійного зростання [Текст] / О. Гавенко // Вільне життя плюс. — 2019. — 4 жовт. — 

С. 8. — (Подія). 

В рамках спільного проєкту Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки і обласного 

комунального комунального інституту післядипломної освіти «Бібліотека: безперервна освіта» відбулося 

засідання школи професійного зростання новопризначених молодих класних керівників райцентрів та 

об’єднаних територіальних громад області на тему «Проєктна діяльність як одна з активних форм взаємодії 

класного керівника та учнів». 

 

84. Гуменна, М. Відповідальна за любов [Текст] / М. Гуменна // Вільне життя плюс. — 2019. — 8 листоп. — 

С. 6. — (Зустрічі).  

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася творча зустріч «Відповідаю за любов» із 

Тамарою Гнатович — тернопільською письменницею, лауреаткою обласної літературно-мистецької премії імені 

Іванни Блажкевич. 

 

85. Гунько, Р. Обслуговуватимуть автоматизовано [Текст] / Р. Гунько // Вільне життя плюс. — 2019. — 8 

листоп. — С. [1]. — (Що у вас?).  

Із 1 листопада 2019 року в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці запроваджується 

автоматизація обліку читачів та видачі документів. 

 

86. Демкович, О. «Мистецтво — це боротьба з часом, собою, містом, вулицями, з ким завгодно...» [Текст] / 

О. Демкович // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 11 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

8 жовтня 2019 року виповнюється 55 років від дня народження відомого українського поета, есеїста, перекладача, 

літературознавця Василя Махна. До ювілейної дати у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії 

Тернопільської ОУНБ організовано книжкову виставку «Василь Махно: «Мистецтво — це боротьба з часом, 

собою, містом, вулицями, з ким завгодно...», на якій представлено творчий, публіцистичний та науковий доробок 

автора. 

 

87. Золотнюк, А. Фільми про лемків та легендарного команданта [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 4 жовт. — С. 8. — (Книгозбірня поруч). 

До Дня українського кіно в обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся кінематографічний вечір «Кіно 

буде!», на якому представили фільми «Орнаменти долі» та «Михайло Галущинський. Лицар обов’язку і чину», 

зняті Тернопільським комунальним підприємством «Фірма «Кінодністер». 

 

88. Кінематографічний вечір у бібліотеці [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 4 жовт. — С. 4. — 

(Неопалима купина). 

У відділі літератури з мистецтв Тернопільської ОУНБ відбувся кінематографічний вечір «Кіно буде!», 

присвячений Дню українського кіно. Упродовж заходу відбулася презентація фільму «Орнаменти долі» (до 75-

річчя депортації етнічних українців з Польщі) та допрем’єрний показ документальної стрічки «Михайло 

Галущинський. Лицар обов’язку і чину» про першого коменданта легіону Українських січових стрільців. 

 

89. Ковалькова, Т. Зустріч із творчим подружжям [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя плюс. — 2019. — 

11 жовт. — С. 3. — (Що у вас?).  

У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч «Про книги, ілюстрації, дизайн...» із творчим подружжям: 

дизайнеркою-модельєркою, фотографом Наталею та художником-графіком, ілюстратором книжок Олегом 

Кіналями. Захід відбувся в рамках Клубу шанувальників книги, який очолює володарка відзнаки «Золотий 

письменник України», науковиця Леся Коковська-Романчук. 
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90. Логінова, О. До думки цієї людини треба світові прислухатися [Текст] / О. Логінова // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 29 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  

З 2016 року почалася співпраця Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки та Чернівецького 

обласного меморіального музею Володимира Івасюка. У рамках спільного проєкту «Знайомство зблизька з 

найвідомішими учнями М. Г. Івасюка» відбувся ряд заходів.  

 

91. Логінова, О. «У нашій мові живе освідчення в любові!» [Текст] / О. Логінова // Вільне життя плюс. — 

2019. — 6 груд. — С. 8 : фот. — (Зустрічі).  

Про співпрацю Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки та Чернівецького обласного 

меморіального музею Володимира Івасюка у рамках проєкту «Знайомство зблизька з найвідомішими учнями М. 

Г. Івасюка». 

 

92. Луговська, Н. «Життя — жнива в своїй найпершій суті...» [Текст] : інтерв’ю-спогад із дочкою письменника 

Богдана Бастюка / Н. Луговська // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 22 листоп. — С. 4 : фот. — 

(Неопалима купина).  

14 листопада 2019 року в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся вечір «Життя — 

жнива в своїй найпершій суті…», приурочений до 70-річчя від дня народження та 5-річчя від дня смерті 

письменника Богдана Бастюка. 

 

93. Миськів, В. Майстер пера без кордонів [Текст] / В. Миськів // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 8 

листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці з 6 до 26 листопада 2019 року діятиме книжкова 

виставка «Майстер пера без кордонів», присвячена 70 річчю відомої тернопільської літераторки Тетяни Дігай. 

 

94. Миськів, В. Тернопільському енциклопедичному — десять років [Текст] / В. Миськів // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 8 листоп. — С. 5 : фот. — (Цікаво).  

У 2009 році побачив світ завершальний, четвертий додатковий том «Тернопільського енциклопедичного 

словника», усі томи якого є у фонді Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. 

 

95. Музика, Т. Подяка волонтерам [Текст] / Т. Музика // Вільне життя плюс. — 2019  — 6 груд. — С. 8. — 

(Книгозбірня поруч).  

Упродовж 15 років Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека співпрацює з волонтерами у рамках 

проєкту «Вікно в Америку». 

 

96. Оленич, Л. Літописи Тернопілля: імена, події, факти [Текст] / Л. Оленич // Вільне життя плюс. — 2019. — 

22 листоп. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  

Огляд бібліографічних покажчиків, виданих Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою, 

починаючи з 60-х років ХХ століття і до сьогодення. 

 

97. Пайонк, М. На поличку краєзнавця [Текст] : вийшов з друку тридцятий випуск бібліографічного 

покажчика «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2020 рік» / М. Пайонк // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 13 груд. — С. [1] : фот. 

У тернопільському видавництві «Підручники і посібники» побачив світ тридцятий випуск бібліографічного 

покажчика «Література до знаменних і пам'ятних дат Тернопільщини на 2020 рік. Посібник, підготовлений 

фахівцями Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, подає інформацію про визначні події, 

уродженців та видатних людей, чиї життя та діяльність пов'язані з Тернопільщиною. 

 

98. Семеняк, В. «Коли йшли на Святвечір...» [Текст] / В. Семеняк // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 27 листоп. — С. 10 : фот. кольор.  

14 листопада 2019 року в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся вечір «Життя — 

жнива в своїй найпершій суті...», приурочений до 70-річчя від дня народження та 5-річчя від дня смерті 

письменника Богдана Бастюка. 

 

99. Семеняк, В. Тричі «коронований» письменник відвідав Тернопіль [Текст] / В. Семеняк // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 6 листоп. — С. 10 : фот. кольор. — (Нове ім’я в літературі).  

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася зустріч із письменником Василем 

Добрянським з Івано-Франківська, лауреатом багатьох літературних конкурсів. 
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100. Сесик, О. «Бібліотека: безперервна освіта» [Текст] / О. Сесик // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

22 листоп. — С. 3 : фот. — (Акценти).  

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулося заняття постійнодіючої школи 

професійного зростання «Засоби створення сприятливого виховного простору для підростаючої особистості» для 

новопризначених класних керівників закладів загальної середньої освіти. Захід відбувся в рамках проєкту 

«Бібліотека: безперервна освіта». 

 

101. Скала, В. Роксолана Гнатюк: про Україну з Аргентини — із любов’ю. [Текст] / В. Скала // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 10 : фот. кольор. 

У відділі читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася творча зустріч 

«Українки в світі» з Роксоланою Гнатюк — тернополянкою, що мешкає в Аргентині. 

 

102. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / О. Содомора // Вільне життя плюс. — 

2019. — 4 жовт. — С. 2. 

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). 

 

103. Содомора, О. Разом проти раку [Текст] / О. Содомора // Вільне життя плюс. — 2019. — 8 листоп. — С. [1]. — 

(Анонс).  

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться засідання Тернопільського осередку 

Всеукраїнської громадської організації «Разом проти раку» «Амазонки Тернопілля». 

 

104. Українське дитяче кіно [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 27 листоп. — С. 12 : фот. 

кольор. — ( На завершення номера). 

У межах проєкту «Літературні забавлянки з дітьми та дорослими» Тернопільська обласна універсальна наукова 

бібліотека запрошує на кіноклубний фестиваль «Українське дитяче кіно». 

 

105. Чубата, Д. Береза Картузька відкриває таємниці [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 

листоп. — С. 5 : фот. — (Говори, історіє!).  

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація книжки Олександра Ільїна та 

Петра Мазура «Нариси історії Береза-Картуського концтабору (липень 1934 — вересень 1939)», яку автори 

присвятили 80-річчю ліквідації цього табору та 80-річчю Карпатської України.  

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
 

106. Вандзеляк, Г. Чудеса на гончарному крузі [Текст] : майстер-клас з гончарства від Юрія Іщука відбувся в 

обласній бібліотеці для дітей / Г. Вандзеляк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 9 жовт. — С. 12 : 

фот. кольор. — (На завершення номера).  

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся майстер-клас «Чудеса на гончарному крузі», який провів 

Юрій Іщук — майстер художньої кераміки, викладач Тернопільської художньої школи імені М. Бойчука.  

 

107. Пилипчук, У. Бібліотеки для дітей: реалії та перспективи [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 

2019. — 18 жовт. — С. 8. — (Конференція).  

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася триденна всеукраїнська науково-практична 

конференція обласних книгозбірень для юних читачів «Сучасна бібліотека для дітей — платформа для 

культурного розвитку громади». 

 

108. Пилипчук, У. Година мужності [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 2019. — 25 жовт. — С. 8 : 

фот. — (Що у вас?).  

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей з нагоди Дня захисника України відбулася зустріч з Іваном 

Зуляком — професором, доктором історичних наук, викладачем Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка, воїном-добровольцем. 

 

109. Семеняк, В. «Ми — єдині і по духу, і по крові [Текст] / В. Семеняк // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2019. — 27 листоп. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  

Завершився Міжрегіональний конкурс дитячої листівки «Ми — єдині і по духу, і по крові», організований 

Харківською та Тернопільською обласними бібліотеками для дітей. Переможцем став читач Тернопільської 

центральної дитячої бібліотеки Андрій Макар, який отримав гран-прі конкурсу. 
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Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
 

110. Деркач, З. Роман Росіцький: «З людиною, яка не читає, немає про що говорити» [Текст] З. Деркач // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 4 : фот. — (Наш край). 

У Тернопільській дитячій бібліотеці № 3 відбулася зустріч з дитячим письменником зі Зборова Романом 

Росіцьким. 

 

111. Заморська, Л. Малює сам і видає каталоги учнів [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 2019. — 

13 листоп. — С. 18 : фот. — (Мистецтво).  

У тернопільській бібліотеці № 4 для дорослих «Етноцентр» діє персональна виставка живописця, графіка Богдана 

Федоріва «Богдан Федорів. Малярство». 

 

112. Заставецька, Г. Творімо добро з юних літ [Текст] / Г. Заставецька // Вільне життя плюс. — 2019. — 

11 жовт. — С. 5. — (Зустріч у бібліотеці).  

Бібліотекарі Тернопільської міської бібліотеки-філії № 8 для дорослих реалізують громадський проєкт 

«Можливості — обмежені, здібності — безмежні». У рамках проекту в книгозбірні відбулася зустріч 

старшокласників Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру та їх вихователів Л. Гуцал, Л. 

Швецької, О. Менько з лікарем вищої категорії, почесною громадянкою Тернополя, просвітянкою та поеткою 

Дарією Чубатою. 

 

113. Островська, Л. Із рукотворними книгами — в рекордсмени [Текст] / Л. Островська // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 9 жовт. — С. 7 : фот.  

Упродовж трьох днів у Тернополі тривав дев’ятий щорічний бібліофест «Бібліотеки — громаді. Відкритий 

простір».  

 

114. Томчишин, Ю. Тернопільські бібліотекарі встановили рекорд [Текст] : на фестивалі «Бібліофест» зібрали 

найбільшу в Україні колекцію мистецьких артбуків / Ю. Томчишин // Наш день. — 2019. — 2—8 жовт. — 

С. 20. 

У день відкриття фестивалю «Бібліофест» тернопільські бібліотекарі презентували нову серію артбуків 

«Тернопіль на кінокарті України». 

 

115. Чубата, Д. Сонячні промені таланту [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2019. — 8 листоп. — С. 3 : 

фот. — (Вернісаж).  

У тернопільській книгозбірні «Етноцентр» відбулася зустріч студентів із Богданом Федорівим — уродженцем 

Козівського району, викладачем художнього відділу обласної профспілкової школи мистецтв, живописцем, 

графіком. 

 

116. Шот, М. «Бібліофест» — із любов’ю до читача та рекордами [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2019. — 

3 жовт. — С. 5 : фот. — (Новини з України). 

25—27 вересня у Тернополі тривав комплекс заходів у рамках щорічного бібліотечного фестивалю «Бібліофест: 

Бібліотеки — громаді. Відкритий простір». 

 

117. Шот, М. Вам фішечки і креатив? Легко!? [Текст]: тернопільські бібліотекарі цього року ділилися досвідом 

роботи з колегами з усієї України, встановили два рекорди та організували «Бібліофест» / М. Шот  // 

Урядовий кур’єр. — 2019. —  24 груд. — Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vam-fishechki-i-

kreativ-legko, вільний. 

Рік, що минає, був для працівників Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи насиченим на 

події й заходи. З їхнім досвідом роботи могли ознайомитися, запозичити його колеги з усієї країни. Адже 

працювали в межах всеукраїнського семінару директорів дитячих книгозбірень. Також тернопільські бібліотекарі 

організували масштабний всеукраїнський захід «Бібліофест». Книгозбірні обласного центру виграли мініпроєкт 

тематичного напряму «Спадщина» у програмі транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна – 

2014–2020. Співпрацюють із бібліотечною спільнотою польського міста Сувалки Підляського воєводства. 

Нинішній рік був насиченим тренінгами, семінарами, вебінарами, форумами, навчалися у літній школі 

медіаграмотності.  

 

118. Шот, М. Для тих, хто бачить серцем [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 2019. — 29 листоп. — С. 5 : 

фот. — (Бібліотечна ініціатива) ; Урядовий кур’єр. — 2019. — 23 листоп. — С. 16. — Вісті звідусіль).  

У Тернополі, за сприяння Тернопільської централізованої бібліотечної системи та лабораторії 

«MedialabTernopil», започатковано проєкт «Історії тих, хто бачить серцем» з метою допомоги незрячим та 

слабозорим дітям.  

  

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vam-fishechki-i-kreativ-legko
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vam-fishechki-i-kreativ-legko


18 

 

Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» 
 

119. Золотнюк, А. Книжка про старий замок [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 11 жовт. — 

С. 6. — (Презентація).  

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книжки «Дуже старий замок», четвертої із 

серії «Дитинство Тернополя». 

 

120. Корпан, Н. У Тернополі реставрують пам’ятку архітектури — віллу Грабовських за понад 800 тисяч 

гривень [Текст] / Н. Корпан // RIA плюс. — 2019. — 2 жовт. — С. 4 : фот. кольор. — (Місто). 

Про реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення, сімейної резиденції родини Грабовських, а зараз 

бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля». 

 

121. Семеняк, В. Володимир Мацикур презентував нову поетичну збірку [Текст] / В. Семеняк // Свобода, плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 1 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся творчий вечір тернопільського поета Володимира 

Мацикура, автор презентував нову поетичну збірку «Скриня», яка вийшла друком у видавництві «Бескиди». 

 

122. Семеняк, В. Презентація «У контурі бруньки» — єднання із Всесвітом [Текст] / В. Семеняк // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 20 груд. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація першої поетичної збірки «У контурі бруньки. 

Поезії» (Тернопіль: Джура, 2018. —104 c.) тернопільської поетки-піснярки Галини Музики-Дричик. 

 

Заліщицька централізована бібліотечна система 
 

123. Мадзій, І. Зроби фото з хусткою [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2019. — 13 груд. — С. [1] : 

фот. — (Флешмоб). 

Бібліотекарі Заліщицької центральної районної бібліотеки долучилися до флешмобу «Зроби фото з хусткою», 

зініційованого групою депутаток, громадських діячок, акторок театру і кіно, у рамках започаткування 

відзначення Всеукраїнського дня української хустки (7 грудня). 

 

124. Мадзій, І. Книжка, родом із дитинства [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2019. — 1 листоп. — С. 8 : 

фот. — (Літературні зустрічі).  

У Заліщицькій центральній районній бібліотеці відбулася презентація збірки фольклору села Литячі «Моя бабуся 

приповідала...», упорядкованої кандидатом історичних наук із Заліщиків Віталієм Гайсенюком. 

 

125. Руда, О. «Моя бабуся приповідала...» [Текст] / О. Руда // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 

2019. — 2 жовт. — С. 10. 

У Заліщицькій центральній районній бібліотеці відбулася репрезентація книжки «Моя бабуся 

приповідала...фольклор села Летяче» історика Віталія Гайсенюка. 

 

126. Рудик, М. Ковані книги і чарівні диво-птахи творять видатні майстри, народжені Наддністров’ям [Текст] / 

М. Рудик // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 18 груд. — С. 7 : фот. 

У Заліщицькій центральній районній бібліотеці учні Заліщицького вищого професійного училища ознайомилися 

з добіркою книжок «Через традиції — до сучасності у народному мистецтві», які висвітлюють творчий доробок 

майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Заліщанщини.  

 

Інші бібліотеки області 
 

127. Габрук, З. Нехай буде хата багата! [Текст] / З. Габрук // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 листоп. — С. 8 : 

фот. — (Смачна книжка).  

У Теребовлянській районній бібліотеці відбулася презентація книжки рецептів страв із сала «Сало — то є сила...» 

(упорядники видання — Роман, Ярослав та Ольга Чайки). 

  

128. Гаврилюк, В. «Яслав» Юрія Ковальського [Текст] / В. Гаврилюк // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 18 груд. — С. 7 : фот. 

У Шумській центральній бібліотеці відбулася зустріч з книговидавцем і меценатом, засновником видавництва 

«Яслав» Юрієм Ковальським, який допоміг у появі збірника легенд ы переказів Шумщини, зібраних та 

впорядкованих бібліотекарем-краєзнавцем Оленою Хрещук. 
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129. Дяків, О. «Багато неба» у Блищаниці [Текст] / О. Дяків // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 

2019. — 2 жовт. — С. 7. — (Творчі обрії). 

У Блищанській бібліотеці-філії Заліщицького району відбулася презентація нової збірки поезій педагога-

словесника Богдани Стефанюк «Багато неба». 

 

130. «Перемога за нами: топ-10 військових перемог українців» [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2019. — 18 жовт. — С. 4. 

131. Працівники Тернопільської обласної бібліотеки для молоді підготували інформаційний дайджест «Перемога за 

нами: топ-10 військових перемог українців». 

 

132. Семеняк, В. Унікальний музей-скансен постане на території Байковецької громади [Текст] / В. Семеняк // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 16 жовт. — С. 7 : фот.  

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася прес-конференція з нагоди запровадження проєкту 

«Створення музею-скансену черняхівської культури. Перші кроки». 

 

133. Юрса, Г. Книжка «приходить» до людей [Текст] / Г. Юрса // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 

2019. — 30 жовт. — С. 7 : фот. — (Людина та її справа).  

Про директора бібліотечної системи Великогаївської ОТГ Надію Прийму та діяльність очолюваної нею 

бібліотеки. 

 

Бібліотечні проекти 
 

134. Данилець, О. Бібліотека збирає подарунки для дітей загиблих воїнів [Текст] / О. Данилець // Урядовий 

кур’єр. — 2019. — 28 груд. — Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/biblioteka-zbiraye-podarunki-

dlya-ditej-zagiblih-v, вільний. 

Волонтерка, заступник директора Полтавської ОУНБ імені Івана Котляревського Людмила Власенко та її 

однодумці вже п’ять років на базі бібліотеки проводять акцію «Подаруй дитині усмішку». У бібліотеці також 

працює переселенка з Луганська, яка веде школу корисного дозвілля «Вулик» для переселенців та сімей 

учасників АТО. Вони теж роблять подаруночки власними руками, які передають у прифронтову зону.  

 

135. Заворотня, І. Модернізація шкільної бібліотеки завдяки проектній діяльності пацієнтів [Текст] / Відьма А., 

Заворотня І. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 4 (18). — С. 25—26. — (Мережа 

бібліотек).  
У статті представлено досвід щодо кардинальних змін в діяльності шкільної бібліотеки, які можливі завдяки 

ініціативі бібліотеки та участі в різноманітних проектах, що дозволяють модернізувати та осучаснити 

книгозбірню. 

 

136. Кісельова, О. Формування правової культури юних користувачів у бібліотеках Кіровоградщини [Текст] / 

Кісельова О. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 4 (18). — С. 27—28. — (Мережа 

бібліотек).  
Стаття присвячена діяльності бібліотек Кіровоградської області щодо популяризації правових знань та 

підвищення юридичної грамотності юнацтва та молоді в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я маю право!». 

 

137. Ложко, М. Непроста доля буккросингу в Україні: чому у Дніпра все вийшло [Електронний ресурс] / 

М. Ложко // Читомо. — Київ, 2015—2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/neprosta-dolia-

bukkrosynhu-v-ukraini-chomu-u-dnipra-vse-vyjshlo, вільний 
«Не секрет, що буккросинг в Україні не приживається. Де б не розташовувалася злощасна поличка та як би не 

охоронялися зони, нанесені на міжнародну карту Bookcrossing.com, рано чи пізно потік літератури пересихає. 

Трапляються і винятки. Проєкту Bookcrossing у Читальній арці від Фундації Влади Брусіловської вдалося 

приборкати систему та зробити розвиток книгообміну в місті Дніпро сталим».  

 

138. Мельник, М. Проект бібліотеки «Світ медицини в художньому слові» [Текст] / М. Мельник, М. Кравцова // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 4 (18). — С. 29—32. — (Мережа бібліотек). — 

Бібліогр. у кінці ст. 
У статті представлено роботу бібліотеки з пошуку та систематизації інформації про висвітлення медичної 

тематики на сторінках художніх творів. Багаторічні напрацювання сприяли створенню проекту «Світ медицини 

в художньому слові». 

  

https://ukurier.gov.ua/uk/news/biblioteka-zbiraye-podarunki-dlya-ditej-zagiblih-v
https://ukurier.gov.ua/uk/news/biblioteka-zbiraye-podarunki-dlya-ditej-zagiblih-v
http://www.chytomo.com/neprosta-dolia-bukkrosynhu-v-ukraini-chomu-u-dnipra-vse-vyjshlo
http://www.chytomo.com/neprosta-dolia-bukkrosynhu-v-ukraini-chomu-u-dnipra-vse-vyjshlo
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139. На базі Біловодської районної бібліотеки створять коворкінг-центр  [Текст] // Голос України. — 2019. — 

17 груд. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/325424, вільний. 
386,31 тис. грн становила загальна вартість проєкту зі створення коворкінг-центру на базі Біловодської районної 

бібліотеки, що на Луганщині. Його ініціювала ГО «Данилівська громада», партнером якої виступила Біловодська 

селищна рада. Більшість коштів виділено програмою ПРООН.  

 

140. Рябоштан, І. Електронний архів української друкованої преси зібрав на одному сайті понад 6 тис. номерів 

газет. –[Електронний ресурс] / І. Рябоштан // Детектор Медіа. — 2019. — 29 жовт. — Режим доступу: 

https://detector.media/production/article/172828/2019-11-29-elektronnii-arkhiv-ukrainskoi-drukovanoi-presi-

zibrav-na-odnomu-saiti-ponad-6-tis-nomeriv-gazet, вільний.  
Проект «Електронний архів української друкованої преси» офіційно запустили на початку 2019 року. Ресурс 

надає безкоштовний доступ до періодики, що видавалися на території України, з єдиного інтерфейсу та 

можливість повноцінного пошуку по текстам історичних газет та періодичних видань (у даному випадку йде 

мова про газети „Южный край”). Проект пропонує бібліотекам необмежений термін зберігання періодики в 

електронному вигляді, що не вимагає великих площ для паперових документів. «Ми маємо на меті розвивати цей 

проєкт, щоб у ньому були не лише бібліотеки, а й ті – кому це цікаво, у кого є архіви газет тощо. Зараз ми 

пропонуємо співпрацю всім бібліотекам», – розповіла Т. Щербина. Проект створено у 2018 році за підтримки 

Українського культурного фонду.  

 

141. У публічні бібліотеки передали видання з афоризмами українських мислителів [Електронний ресурс] // 

Укрінформ. — Київ, 2019. —Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2804652-u-publicni-

biblioteki-peredali-vidanna-z-aforizmami-ukrainskih-misliteliv.html, вільний/ 
У публічні та університетські бібліотеки передано видання «Мудрість передвічна. Афоризми давніх українських 

мислителів ХІ–ХІХ ст.». Про це на брифінгу розповіла директорка видавництва «Кліо» В. Соловйова. «Я дуже 

втішена, що нашу книгу наразі доставлено у всі публічні бібліотеки України, книга є у всіх обласних центрах, у 

багатьох наукових центрах, у багатьох музеях/ Видання стало ювілейною книгою В. Шевчука і загалом у ньому 

процитовано тексти 95-ти авторів – від Іларіона Київського та Герасима Смотрицького і до Богдана 

Хмельницького та Івана Мазепи. Вона також зауважила, що проєкт реалізовано за підтримки Українського 

культурного фонду і завдяки підтримці фонду вдалося збільшити тираж книги до тисячі примірників.  

 

142. 7 грудня у 41 бібліотеці в 37 містах України пройде тиха вечірка «Good Silent Party ІІІ» [Електронний 

ресурс] // День. — 2019. — 29 листоп. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/291119-7-grudnya-u-41-

biblioteci-v-37-mistah-ukrayiny-proyde-tyha-vechirka-good-silent-party, вільний ; Культура: новини 

Культури України. — Житомир, 2019. — Режим доступу: https://cultua.media/culture/actual-novini/7-

hrudnia-u-41-bibliotetsi-v-37-mistakh-ukrainy-projde-tykha-vechirka-good-silent-party-iii, вільний. 
Тиха вечірка «Good Silent Party ІІІ» – вечірка в навушниках у неординарних місцях – бібліотеках. Паралельно 

вечірки проходитимуть у 41 бібліотеці в 37 містах України 7 грудня. Вечірка відбуватиметься на платформі 

Інтернет-радіо «SKOVORODA» – радіо вільних ідей. Захід організовано за підтримки Програми ООН із 

відновлення та розбудови миру у співпраці з 13-ма партнерами за фінансової підтримки Європейського Союзу 

та урядів Данії, Швеції та Швейцарії. Організатором проєкту виступила Луганська обласна універсальна наукова 

бібліотека (Good library). Співорганізатори – публічний простір «Оціум 51. Бібліотека на Русанівці», соціально-

культурний проєкт «БезМеж». Партнерами стали Радіо «Сковорода», Українська бібліотечна асоціація, Наукова 

бібліотека ім. Михайла Максимовича, «Night Ambassadors». 

 
143. У 37 містах України одночасно пройшла тиха вечірка в навушниках [Електронний ресурс] // Читомо. — 

Київ, 2015—2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/u-37-mistakh-ukrainy-odnochasno-projshla-

tykha-vechirka-v-navushnykakh, вільний. 
Гості тихої вечірки «Good Silent Party» у 37 містах одночасно під’єднувалися до ефіру радіо й танцювали в 

навушниках під мікси сучасної української музики. Метою вечірки було привернути увагу до теми 

інклюзивності, а її гаслом – «Party for everyone» (вечірка для всіх).  

 

Бібліотеки та професійна освіта за рубежем 
 

144. Адаменко, М. «Незручні» маргіналізовані відвідувачі в бібліотеці: чи готові ми до комунікації? [Текст]: за 

матеріалами зарубіжних інтернет-джерел / М. Адаменко // Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 17—

20. — (Зарубіжний досвід). — Бібліогр. у кінці ст. 

Питання бібліотечного обслуговування соціально знедолених відвідувачів перебуває в полі зору міжнародної 

бібліотечної спільноти вже не одне десятиліття. Активізації цієї роботи значною мірою сприяли Рекомендації 

IFLA щодо бібліотечних послуг для людей, які переживають бездомність.  

  

http://www.golos.com.ua/article/325424
https://detector.media/production/article/172828/2019-11-29-elektronnii-arkhiv-ukrainskoi-drukovanoi-presi-zibrav-na-odnomu-saiti-ponad-6-tis-nomeriv-gazet
https://detector.media/production/article/172828/2019-11-29-elektronnii-arkhiv-ukrainskoi-drukovanoi-presi-zibrav-na-odnomu-saiti-ponad-6-tis-nomeriv-gazet
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2804652-u-publicni-biblioteki-peredali-vidanna-z-aforizmami-ukrainskih-misliteliv.htm
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2804652-u-publicni-biblioteki-peredali-vidanna-z-aforizmami-ukrainskih-misliteliv.htm
https://day.kyiv.ua/uk/news/291119-7-grudnya-u-41-biblioteci-v-37-mistah-ukrayiny-proyde-tyha-vechirka-good-silent-party
https://day.kyiv.ua/uk/news/291119-7-grudnya-u-41-biblioteci-v-37-mistah-ukrayiny-proyde-tyha-vechirka-good-silent-party
https://cultua.media/culture/actual-novini/7-hrudnia-u-41-bibliotetsi-v-37-mistakh-ukrainy-projde-tykha-vechirka-good-silent-party-iii
https://cultua.media/culture/actual-novini/7-hrudnia-u-41-bibliotetsi-v-37-mistakh-ukrainy-projde-tykha-vechirka-good-silent-party-iii
http://www.chytomo.com/u-37-mistakh-ukrainy-odnochasno-projshla-tykha-vechirka-v-navushnykakh
http://www.chytomo.com/u-37-mistakh-ukrainy-odnochasno-projshla-tykha-vechirka-v-navushnykakh
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145. Пен, Янь Цифрові ресурси провідних академічних бібліотек північного Китаю [Текст] / Янь Пен // Вісник 

Книжкової палати. — 2019. — № 9. — С. 49—52 : іл. — (За рубежем). — Бібліогр. у кінці ст. 
На основі аналізу веб-сайтів провідних академічних бібліотек північного Китаю висвітлено роботу з генерування 

власного цифрового контенту та продемонстровано динаміку розвитку колекцій електронних ресурсів. 

 

Книгознавство. Видавнича справа. Проблеми читання 
 

146. Асоціація видавців і книгорозповсюджувачів хоче зустрітися з міністром культури, молоді та спорту 
[Електронний ресурс] // Українська літературна газета. — 2019. — 15 груд. — Режим доступу: 

https://litgazeta.com.ua/news, вільний. 
На сайті Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів оприлюднено лист міністрові культури, молоді 

та спорту України Володимиру Бородянському за підписом президента цієї асоціації Олександра Афоніна. Автор 

листа звертається до міністра з проханням про зустріч з метою поінформувати видавничу спільноту з питань, які 

є актуальними з погляду їхнього впливу на перебіг подій у галузі та її подальшої долі. Видання друкує увесь лист.  

 

147. Всепереможна сила любові [Текст] / підгот. В. Здановська // Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 33 : 

фот. — (Книжковий всесвіт).  

В інформаційному повідомленні репрезентовано оповідання, новели, повісті та романи Ольги Кравченко, юриста 

за фахом, письменниці за покликом душі. 

 

148. Всеукраїнська нарада збере молодих літераторів в Ужгороді [Електронний ресурс] // Українська 

літературна газета. — 2019. — 2 груд. — Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news, вільний 
13–14 грудня в Ужгороді відбудеться Всеукраїнська нарада молодих літераторів, яку організовує Національна 

спілка письменників України. Цього разу збираються жителі західної та частково північної і центральної України. 

Участь у нараді дає можливість молодим авторам заявити про себе, отримати відгук про свою творчість і 

рекомендації від відомих літераторів України, пройти кілька майстер-класів, а найкращим авторам – за 

результатами наради бути рекомендованими за спрощеною процедурою до лав Національної спілки 

письменників. Керівниками секцій «Поезія» та «Проза» будуть як уже добре знані в сучасній українській 

літературі класики, так і представники молодого покоління: Василь Герасим’юк, Мирослав Дочинець, Дмитро 

Дроздовський, Таня П’янкова. За організацією наради стоять теж письменники – секретар НСПУ по роботі з 

молодими авторами Юлія Бережко-Камінська та голова Закарпатської обласної організації НСПУ Василь Кузан.  
 

149. Декілька тисяч аудіокнижок та сотні різножанрових подкастів [Електронний ресурс]: Megogo запускає 

розділ Audio // Platfor.ma. — Київ, 2010—2019. — Режим доступу: https://platfor.ma/dekilka-tysyach-

audioknyzhok-ta-sotni-riznozhanrovyh-podkastiv-megogo-zapuskaye-rozdil-audio, вільний. 
Відеосервіс MEGOGO запустив новий бізнес-напрям – Audio. Він передбачає все, окрім музики. Відтепер на 

MEGOGO з’являться аудіокниги найпопулярніших видавництв та подкасти на різноманітну тематику. Сьогодні 

на платформі доступно приблизно 800 аудіокнижок. Обіцяють за найближчий місяць збільшити їхню кількість 

до 4–5 тисяч. Також компанія планує озвучувати книги самостійно. До команди залучать як професійних 

дикторів, так і авторів книжок.  

 

150. За програмою Європейського Союзу три українських видавництва отримали 150 тис. доларів 

[Електронний ресурс] // Українська літературна газета. — 2019. — 15 груд. — Режим доступу: 

https://litgazeta.com.ua/news, вільний. 
Видавництва «Астролябія», «Видавництво Анетти Антоненко» та «Навчальна книга – Богдан» отримали 

фінансову підтримку в межах конкурсу «Художній переклад» від програми Європейського Союзу «Креативна 

Європа». Кошти будуть спрямовані на переклад, видання та промоцію збірок творів європейської літератури в 

Україні впродовж 2020–2021 років. Цього року Україна увійшла у десятки країн за кількістю підтриманих 

проєктів. Конкурс «Художній переклад» – частина підпрограми «Культура» програми ЄС «Креативна Європа». 

Він підтримує ініціативи з перекладу і популяризації художніх творів через ринки ЄС, сприяє доступу читачів до 

високоякісної європейської художньої літератури.  
 

151. «Креативна Європа» надала трьом українським видавництвам €150 тис. на переклади [Електронний 

ресурс] // Читомо. — Київ, 2015—2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/kreatyvna-ievropa-

nadala-trom-ukrainskym-vydavnytstvam-e150-tys-na-pereklady, вільний. 
Видавництва «Астролябія», «Видавництво Анетти Антоненко» та «Навчальна книга — Богдан» отримали 

фінансову підтримку в рамках конкурсу «Художній переклад» від програми Європейського Союзу «Креативна 

Європа». Кошти буде спрямовано на переклад, видання та промоцію збірок творів європейської літератури в 

Україні впродовж 2020–2021 років.  
  

https://litgazeta.com.ua/news
https://platfor.ma/dekilka-tysyach-audioknyzhok-ta-sotni-riznozhanrovyh-podkastiv-megogo-zapuskaye-rozdil-audio
https://platfor.ma/dekilka-tysyach-audioknyzhok-ta-sotni-riznozhanrovyh-podkastiv-megogo-zapuskaye-rozdil-audio
https://litgazeta.com.ua/news
http://www.chytomo.com/kreatyvna-ievropa-nadala-trom-ukrainskym-vydavnytstvam-e150-tys-na-pereklady
http://www.chytomo.com/kreatyvna-ievropa-nadala-trom-ukrainskym-vydavnytstvam-e150-tys-na-pereklady
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152. Пошуки порозуміння-збагачення [Текст]: про що говорили у Львові на науковій конференції про 

видавництво //  Україна молода. — 2019. — 30 жовт. — Режим доступу: 
https://umoloda.kyiv.ua/number/3525/164/139254, вільний. 
У Львові відбулася наукова конференція «Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти», організована 

Львівською національною науковою бібліотекою імені В. Стефаника.  

 
153. Презентують акцію #ЖивіПисьменники [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим 

доступу: http://litakcent.com/2019/12/17/prezentuyut-aktsiyu-zhivipismenniki, вільний. 
Український інститут книги спільно з «БараБукою» започатковує всеукраїнську акцію #ЖивіПисьменники. 

Презентація відбудеться 19 грудня в «Освіторія Хаб». Для вчителів початкової школи, бібліотекарів і батьків 

експерти з дитячого читання створили нові матеріали для використання в навчальному процесі. А саме – 

відеоролики на базі осучасненої шкільної програми з літератури та методички з ідеями роботи на уроках. На 

презентації буде вперше представлено відеоматеріали про українських дитячих письменників. Також буде 

проведено інтерактив з креативного письма, що продемонструє освітній потенціал роликів #ЖивіПисьменники.  

 

154. Родик,  К.  Як перестати корупціонувати видавців [Електронний ресурс]: саме держава іноді відштовхує 

потенційного покупця, коли вустами чиновників просторікує про «дорогу» книгу і «жадібних» видавців  /  

К. Родик // Деркало тижня. — 2019. — 27 груд. — Режим доступу: https://dt.ua/ART/yak-perestati-

korupcionuvati-vidavciv-334231_.html , вільний. 

Оглядова стаття про книговидання, діяльність Українського інституту книги, закупівлю книжок для бібліотек, 

рейтинг «Книжка року». Висновки: «1. Підтримка видавців мусить бути підтримкою якості. Бюджетні кошти 

мають отримувати ті з них, хто своїми книжками піднімає планку читацького сприйняття. Визначити це можуть 

лише спеціалізовані експерти. 2. Державний пріоритет – підтримка читання як масової дозвільної практики. 

Спонсорування телевізійних, радійних, інтернетних, газетно-журнальних книжкових програм. Гаслом 

бюджетних зусиль мало би бути «Читати – модно»... 3. Бібліотечна система має бути реформована. Твори, що 

входять до шкільної програми, доцільно зосередити у шкільних бібліотеках. Для забезпечення попиту абонентів 

сільських книгозбірень варто не напомповувати їхні фонди, а передбачити автівки для розвезення замовлень. 4. 

Держава мусила би передбачити кредитні преференції для видавців, котрі ризикують запустити витратні 

книжкові проєкти. Власне, цим мала би опікуватися програма «Українська книжка», положення про яку дивним 

чином не з’являється вже третій рік поспіль…». 

 

155. Сенченко, О. «М’яка сила» книги [Текст] / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 9. — С. 

10—18. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
Статтю присвячено проблемі становлення нового напряму сучасного книгознавства, пов’язаного з дослідженням 

соціально-комунікаційних аспектів «м’якої сили» книги; вивчення книги як інструменту організаційних війн 

(ОВ), засобу поліпшення іміджу країни й удосконалення державної політики в книжковій індустрії для протидії 

деструктивним тенденціям сучасного суспільства. 

 

156. Стасіневич, Є. Пролетіло: літературне десятиліття у п’яти пунктах [Електронний ресурс] / Є. Стасіневич // 

LB.ua / Ін-т Горшеніна. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

https://ukr.lb.ua/culture/2019/12/24/445545_proletilo_literaturne_desyatilittya.html, вільний. 

Автор підводить підсумки літературного десятиліття. Серед іншого, зазначає: «Найважливіше, що трапилося за 

останні десять років з українською літературою, – це народження притомного літринку. Поява інфраструктури 

та ініціативність десятка зухвальців, які мають смак і готові грати у довгу, не ставлячи лише на квотування 

російського продукту. Фактично українська література за весь час свого існування – а це років двісті, якщо 

обмежити її новітнім етапом, – вперше опинилася у такій ситуації. Коли книжки це не лише плід осяянь, а й 

ринковий продукт, що має бути конкурентним… Поруч із цим – прихід та закріплення позицій нового 

літературного покоління, між представниками якого може бути чимало років різниці, хоча між собою вони 

різняться в рази менше, ніж від попередників штибу Прохаська, Іздрика, Андруховича чи Винничука. Місце 

головного письменника десь під середину десятиліття відвоював (і то абсолютно чесно – враховуючи 

феноменальний рівень виданої у 2015 році поетичної книги „Життя Марії”) С. Жадан. А втім, є тут і молодші – 

як поети, так і прозаїки: С. Андрухович, К. Калитко, В. Амеліна, а ще Камиш, Михед, Завара, Любка, Лаюк, 

Нікітюк, Чупа…».  

 

157. Троян, Т. Послідовне мистецтво: від наскельного живопису до візуального сторітелінгу [Текст] / Т. Троян // 

Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 10. — С. 4—9. — (Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. 

у кінці ст. 
У статті висвітлено ґенезу творів послідовного мистецтва – від наскельного живопису до інтерактивного 

графічного сторітелінгу. З’ясовано, що принцип послідовного мистецтва реалізується в коміксах, графічних 

романах (друкованих та електронних), інтерактивних графічних проектах. Виявлено залежність розвитку 

графічного мистецтва від інформаційно-комунікаційних технологій.  

https://umoloda.kyiv.ua/number/3525/164/139254
http://litakcent.com/2019/12/17/prezentuyut-aktsiyu-zhivipismenniki/
https://dt.ua/ART/yak-perestati-korupcionuvati-vidavciv-334231_.html
https://dt.ua/ART/yak-perestati-korupcionuvati-vidavciv-334231_.html
https://ukr.lb.ua/culture/2019/12/24/445545_proletilo_literaturne_desyatilittya.html
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158. У Києві Музей книги перетворять на дитячий майданчик [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. — 

2019. — 13 груд. — Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-kyyevi-muzey-knyhy-peretvoryat-na-

dytyachyy-maydanchyk, вільний. 

13 і 14 грудня в дні проведення Фестивалю української дитячої книги «Зимові забави Азбукового Королівства», 

Музей книги і друкарства України перетвориться на веселий дитячий майданчик. Програма фестивалю 

передбачає презентації книжок і журналів, майстер-класи, квести, ігри, концерти. Видання друкує програму 

заходу.  
 

159. УІК створив каталог прав найновіших українських книжок [Електронний ресурс] // Читомо. — Київ, 

2015—2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/uik-stvoryv-kataloh-prav-najnovishykh-ukrainskykh-

knyzhok, вільний. 
Український інститут книги уклав каталог прав найновіших книжок з України з перекладеними фрагментами 

творів «New books from Ukraine».  

 

160. Українською видали найсвіжіший роман цьогорічної нобелівської лауреатки [Електронний ресурс] // 

Газета по-українськи. — 2019. — 4 груд. — Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/culture/_ukrayinskoyu-

vidali-najsvizhishij-roman-cogorichnoyi-nobelivskoyi-laureatki/941407, вільний. 
Історичний роман «Книги Якова» польської письменниці, цьогорічної нобелівської лауреатки Ольги Токарчук 

видали українською. Книга обсягом 920 сторінок вийшла в київському видавництві «Темпора». Твір присвячено 

єврейському розкольнику XVIII століття Якову Франку. Роман максимально документальний, розповідь 

побудовано на історичних джерелах, які подано в бібліографії. 

 
161. Хорошак, К. Yakaboo бойкотують за продаж російських книг. Чому все не так однозначно [Електронний 

ресурс] / К. Хорошак // Українська правда. — Київ, 2007—2019. — Режим доступу:  
https://life.pravda.com.ua/culture/2019/12/24/239425, вільний. 
У мережі розгорнувся флешмоб проти книжкового онлайн-магазину Yakaboo. Причина у тому, що крамниця 

продає російські книги. Автор розповідає, чому ситуація з Yakaboo не однозначна; чи порушує магазин закон; чи 

продають російські книги інші крамниці; як відсутність літератури з РФ може вплинути на український ринок.  

 

162. Чадюк, М. Потрібен арбітр! [Текст]: продовження дискусії щодо продажу книг російських видавництв в 

Україні / М. Чадюк // День. — 2019. — 23 груд. — Режим доступу https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-

chytayte/potriben-arbitr, вільний. 
У кінці листопада з’явилася новина, що в Україні розпочало роботу видавництво «Альпіна Паблішер». Вона 

будує свою роботу відповідно до законодавства України і є податковим резидентом України з моменту створення, 

друкуватиме книжки українських авторів. Офіційним дистриб’ютором і партнером «Альпiна Паблiшер» стала 

компанія Yakaboo. Усе виглядає добре, якби не одне «але». «Альпіна Паблішер» є частиною російської 

видавничої групи «Альпіна». Цей факт не пройшов повз увагу громадськості. Якщо спробувати підсумувати цю 

ситуацію і поглянути збоку, то це насправді той вузол, у якому поєдналися багато важливих проблем. Напевно, 

найкращим варіантом було б зробити так, щоб книги російських видавництв взагалі в Україні не продавалися. 

Але проблема тут не тільки в тому, що книжки російських видавництв продають, а й в тому, що їх купують. Є 

ще один важливий аспект. Видається, що час уже спрямувати подібні дискусії з фейсбуку в появу законодавчих 

ініціатив.  

 

Фестивалі 
 

163. Білик, О. Болгарські читачі чекають зустрічі з українськими письменниками [Електронний ресурс] / О. 

Білик // Голос України. — 2019. — 11 груд. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/325172, 

вільний. 
10 грудня у Софії відбулося урочисте відкриття 47-го Міжнародного книжкового ярмарку. Він працюватиме в 

Національному палаці культури до 15 грудня. Тут можна ознайомитися з планами провідних видавництв Європи 

на 2020 рік, придбати зі значною знижкою книжки, зустрітися і поговорити з болгарськими та зарубіжними 

письменниками. Як повідомила голова Асоціації «Болгарська книга» Велізара Добрева, до культурної програми 

включено більш як 70 зустрічей з письменниками, перекладачами, книговидавцями, а також презентації 

книжкових новинок. У програмі ярмарку будуть і зустрічі з українськими письменниками та поетами, зокрема з 

Гаською Шиян, Остапом Сливинським й Христею Венгринюк.  
  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-kyyevi-muzey-knyhy-peretvoryat-na-dytyachyy-maydanchyk
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-kyyevi-muzey-knyhy-peretvoryat-na-dytyachyy-maydanchyk
http://www.chytomo.com/uik-stvoryv-kataloh-prav-najnovishykh-ukrainskykh-knyzhok
http://www.chytomo.com/uik-stvoryv-kataloh-prav-najnovishykh-ukrainskykh-knyzhok
https://gazeta.ua/articles/culture/_ukrayinskoyu-vidali-najsvizhishij-roman-cogorichnoyi-nobelivskoyi-laureatki/941407
https://gazeta.ua/articles/culture/_ukrayinskoyu-vidali-najsvizhishij-roman-cogorichnoyi-nobelivskoyi-laureatki/941407
https://life.pravda.com.ua/culture/2019/12/24/239425
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/potriben-arbitr
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/potriben-arbitr
http://www.golos.com.ua/article/325172
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164. Вперше відбудеться Міжнародний фестиваль письменників-перекладачів «Кочур-фест» [Електронний 

ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/10/07/vpershe-vidbudetsya-

mizhnarodniy-festival-pismennikiv-perekladachiv-kochur-fest, вільний. 
10–13 жовтня в Ірпені та Києві відбудеться перший Міжнародний фестиваль письменників-перекладачів «Кочур-

Фест». У заходах фестивалю візьмуть участь закордонні письменники й перекладачі. Метою фестивалю є 

популяризація української літератури в світі, зміцнення міжнародних творчих зв’язків і обмін досвідом 

вітчизняних письменників-перекладачів з іноземними колегами.  

 

165. Ківа, І. Золота осінь, просвіта та місця сили [Електронний ресурс]: як на Чернігівщині пройшов III 

фестиваль «Литаври» / Ія Ківа // Читомо. —2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/zolota-osin-

prosvita-ta-mistsia-syly-iak-na-chernihivshchyni-projshov-iii-festyval-lytavry, вільний. 
9–11 жовтня відбувся III Міжнародний фестиваль інтеграції слова у сучасному артпросторі «Литаври». Поети, 

прозаїки, перекладачі, журналісти, літературознавці та музиканти з України, Білорусі, Грузії, Сербії, Хорватії, 

Польщі, Греції та Великої Британії з’їхалися на Чернігівщину. 3 дні, 6 міст, 68 заходів, 130 авторів з 8 країн. 

Автор розпитала учасників, чим їм запам’ятався фестиваль.  

 

166. Корнієнко, Н. Неспішна культурна експансія: переклади українських книжок за кордоном 2019   

[Електронний ресурс] / Н. Корнієнко // Читомо. — Київ, 2015—2019. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/nespishna-kulturna-ekspansiia-pereklady-ukrainskykh-knyzhok-za-kordonom-2019, 

вільний. 
«Зацікавлення іноземних видавців українською літературою поки що, на жаль, носить досить епізодичний 

характер. Підсумовуючи цьогорічні результати, мусимо констатувати навіть про зменшення перекладів дорослих 

українських книжок, у порівнянні з попереднім роком. Причиною цього можна вважати відсутність програм 

підтримки перекладів української літератури, що є популярним в інших європейських країнах. З огляду на це, 

великі сподівання викликає програма Translate Ukraine від Українського інституту книги, запланована на 2020 

рік, що передбачає підтримку публікацій українських книжок за кордоном іноземними видавцями. Водночас слід 

відзначити ріст перекладів дитячих видань, якому сприяла, вочевидь, системна робота з просування власних 

книжок за кордоном таких видавництв, як „Ранок” і „Видавництво Старого Лева”».  

 

167. Ломоносов, М. «Литаври» — 2019 [Електронний ресурс]: на Чернігівщині виступили більше півсотні 

письменників із десяти країн / М. Ломоносов // Україна молода. — 2019. — 29 жовт. — Режим доступу: 
https://umoloda.kyiv.ua/number/3524/164/139188, вільний. 

Упродовж трьох днів на Чернігівщині проходив третій Міжнародний фестиваль інтеграції слова у сучасному 

артпросторі «Литаври» (Lytavry). У Чернігові, Ніжині, Корюківці, Бахмачі, Острі, Козелецькому районі та 

Седневі виступили більше півсотні українських та закордонних письменників із десяти країн. Фестиваль 

покликаний розбудити людей довкола і зробити «боєздатною» українську культуру. Перший фестиваль 

«Литаври» відбувся у 2016-му завдяки громадській організації «Центр новітніх ініціатив та комунікацій» 

(Ніжин). Цьогоріч у рамках «Литаврів» на Чернігівщині відлунала майже сотня просвітницьких заходів для 

школярів, студентів, дорослої публіки. Також видрукували альманах з творами сучасних українських та 

закордонних авторів.  

 

168. Майже половину ліцензій українські видавці продають у Франкфурті [Електронний ресурс] // Читомо. — 

Київ, 2019. —Режим доступу: http://www.chytomo.com/majzhe-polovynu-litsenzij-ukrainski-vydavtsi-prodaiut-

u-frankfurti-uik, вільний 
У цьогорічному Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку, що відбудеться з 16 по 20 жовтня, 

візьмуть участь 28 українських видавництв та інших організацій, вдвічі більше, ніж минулого року. Програма 

національного стенду налічує 16 різнопланових подій, серед яких зустрічі українських та закордонних фахівців 

ринку, а також літературні презентації та дискусії. Зокрема заплановано презентацію німецького перекладу 

книжки колишнього політв’язня Кремля О. Сенцова «Жизня» («Leben»). Гаслом цьогорічного українського 

стенду обрано «Ukraine: History of Stories». В українській програмі візьмуть участь А. Курков, В. Єрмоленко, К. 

Шльогель, В. Кебуладзе, О. Сенцов, Ю. Андрухович, Т. Малярчук, С. Жадан, М. Маринович, А. Алієв та ін. 

Візуальне рішення українського національного стенду розроблено українським дизайнером А. Лінником. Окрім 

Українського інституту книги нашу державу у Франкфурті вперше представить Український культурний фонд.  

 

169. Майстер-клас, смачна кава та фотозони — відбудеться масштабний книжковий фестиваль [Електронний 

ресурс] // Газета по-українськи. — 2019. — 24 жовт. — Режим доступу: 

https://gazeta.ua/articles/regions/_majsterklas-smachna-kava-ta-fotozoni-vidbudetsya-masshtabnij-knizhkovij-

festival/934419, вільний. 
1—2 листопада у Вінницькому академічному обласному театрі ляльок відбудеться фестиваль «VinBookFest». Тут 

можна буде придбати книги, відвідати автограф-сесії та презентації книг відомих українських письменників, 

серед яких С. Татчин, Н. Доляк, Д. Бондаренко, І. Федорчук, Лана Ра, М. Павленко, А. Кокотюха.   

http://litakcent.com/2019/10/07/vpershe-vidbudetsya-mizhnarodniy-festival-pismennikiv-perekladachiv-kochur-fest
http://litakcent.com/2019/10/07/vpershe-vidbudetsya-mizhnarodniy-festival-pismennikiv-perekladachiv-kochur-fest
http://www.chytomo.com/zolota-osin-prosvita-ta-mistsia-syly-iak-na-chernihivshchyni-projshov-iii-festyval-lytavry
http://www.chytomo.com/zolota-osin-prosvita-ta-mistsia-syly-iak-na-chernihivshchyni-projshov-iii-festyval-lytavry
http://www.chytomo.com/nespishna-kulturna-ekspansiia-pereklady-ukrainskykh-knyzhok-za-kordonom-2019
https://umoloda.kyiv.ua/number/3524/164/139188
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https://gazeta.ua/articles/regions/_majsterklas-smachna-kava-ta-fotozoni-vidbudetsya-masshtabnij-knizhkovij-festival/934419
https://gazeta.ua/articles/regions/_majsterklas-smachna-kava-ta-fotozoni-vidbudetsya-masshtabnij-knizhkovij-festival/934419
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170. Переклад книжки Олега Сенцова презентують на Франкфуртському книжковому ярмарку [Електронний 

ресурс] // Тиждень. — Київ, 2019. — 9 жовт. —Режим доступу: https://tyzhden.ua/News/236406, вільний 
У цьогорічному Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку, що відбудеться з 16 по 20 жовтня, 

візьмуть участь 28 українських видавництв та інших організацій, вдвічі більше, ніж минулого року. Гаслом 

цьогорічного українського стенду обрано «Ukraine: History of Stories». В українській програмі візьмуть участь А. 

Курков, В. Єрмоленко, К. Шльогель, В. Кебуладзе, О. Сенцов, Ю. Андрухович, Т. Малярчук, С. Жадан, М. 

Маринович, А. Алієв та ін. Візуальне рішення українського національного стенду розроблено українським 

дизайнером А. Лінником.  

 

171. Україна візьме участь у Книжковому салоні в Монреалі [Електронний ресурс] // Тиждень. — Київ, 2019. — 

9 жовт. — Режим доступу: https://tyzhden.ua/News/236413, вільний ; ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим 

доступу: http://litakcent.com/2019/10/09/ukrayina-vizme-uchast-u-knizhkovomu-saloni-v-monreali , вільний. 
Цього року Україна буде країною-партнером Книжкового салону у Монреалі, який з 20 до 25 листопада 

прийматиме видавців і літераторів з різних куточків планети. 24 листопада відбудеться «Український день на 

фестивалі», на якому вітчизняну літературу представлятимуть А. Курков та С. Жадан.  

 
172. Україна вперше представить свій стенд на міжнародному книжковому ярмарку в Софії [Електронний 

ресурс] // День. — 2019. — 6 груд. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/061219-ukrayina-vpershe-

predstavyt-sviy-stend-na-mizhnarodnomu-knyzhkovomu-yarmarku-v-sofiyi, вільний. 
Україна вперше представить свій стенд на Софійському міжнародному книжковому ярмарку. Про це 

повідомляють на сторінці «Публічна дипломатія України від МЗС» у ФБ. Офіційне відкриття 47-й книжкового 

ярмарку у столиці Болгарії відбудеться 10 грудня у Національному палаці культури. Цього ж дня пройде зустріч 

з українськими письменниками Гаською Шиян, Остапом Сливинським та Христею Венгринюк. Вони розкажуть 

про сучасні тенденції в українській літературі, зміни в культурному житті в Україні після 2014 року та розвиток 

книговидання.  

 

173. Українські митці «зазвучать» у трьох містах Австрії [Електронний ресурс]: У місті Каховка припинила 

існування центральна районна бібліотека – одна з найстаріших на Херсонщині / Яновський С. // 

ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим доступу: http://litakcent.com/2019/10/04/ukrayinski-mittsi-zazvuchat-u-

troh-mistah-avstriyi , вільний.  
З 8 по 11 жовтня команда Літературного целанівського центру та автори видавництва «MERIDIAN 

CZERNOWITZ» візьмуть участь у другій частині проекту «Посилення звучання українських голосів у Західній 

Європі». Серед учасників – Ю. Андрухович, І. Померанцев, Є. Лопата, С. Померанцев (Україна), Йоганн 

Гольцнер, Петра Наґенкьогель (Австрія). У рамках проекту в трьох містах – Інсбруці, Відні та Зальцбурзі – 

відбудуться читання, дискусії та публічні виступи.  

 
174. У Чернігові понад 50 письменників і поетів взяли участь у «книжковій толоці» [Текст] // День. — 2019. — 

15 жовт. — Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/news/151019-u-chernigovi-ponad-50-pysmennykiv-i-poetiv-

vzyaly-uchast-u-knyzhkoviy-toloci, вільний.  
Понад 50 письменників і поетів з Волині, Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернігівщини взяли участь у 

Другому літературному фестивалі «Покровська книжкова толока». 

 

175. У Чернігові пройшла «Покровська книжкова толока» [Електронний ресурс] // Укрінформ. — Київ, 2015—

2019. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2799187-u-cernigovi-projsla-pokrovska-

knizkova-toloka.html, вільний. 
Понад 50 письменників і поетів з Волині, Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернігівщини взяли участь у 

Другому літературному фестивалі «Покровська книжкова толока», який пройшов напередодні у Чернігові. Там 

були розгорнуті виставка-продаж книг українських видавництв та Алея майстрів, працювали «Книгарня на 

колесах», «Безпрограшна книжкова лотерея», книжкова фотозона, дитяча локація, проходили автограф-сесії та 

майстер класи.  

 

176. Чепурний, В. Відбувся форум літераторів пам’яті Владислава Ахроменка [Електронний ресурс] / 

Чепурний, В. // Голос України. — 2019. — 29 жовт. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/323306, 

вільний. 
У Ніжині відбувся україно-білоруський форум літераторів пам’яті В. Ахроменка. З Білорусі приїхали 

письменники М. Скобла, М. Клімковіч, А. Кудласевич, В. Шипіла, Л. Романова, З. Захаревіч, громадські діячі В. 

Сівчик, А. Талстая та ін. На зустріч з гостями прийшли чернігівські літератори Г. Арсенич-Баран, О. Маслов, В. 

Громова, О. Мамчич, Р. Мусієнко та ін. Учасники форуму читали свої твори, обмінювалися публікаціями, 

домовлялися про переклади. Українсько-білоруський форум імені В. Ахроменка вирішено зробити щорічним, 

залучивши до нього ще й істориків та політологів.  

  

https://tyzhden.ua/News/236406
https://tyzhden.ua/News/236413
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177. Шуткевич, О. Вінниця готується до книжкового фестивалю з потужною дитячою програмою [Текст] / 

Шуткевич, О . //  Україна молода. — 2019. — 29 жовт. — Режим доступу:, https://day.kyiv.ua/uk/news/281019-

vinnycya-gotuyetsya-do-knyzhkovogo-festyvalyu-z-potuzhnoyu-dytyachoyu-programoyu, вільний. 

Четвертий книжковий фестиваль VinBookFest пройде у Вінниці 1 і 2 листопада. Його головною локацією стане 

приміщення Вінницького обласного академічного театру ляльок. Фестиваль орієнтований на різне коло читачів. 

Потужною стане саме дитяча програма, яка буде насичена конкурсами, майстер-класами та творчими зустрічами, 

відбудеться презентація нового проєкту «Дитяча інклюзивна література». Родзинкою фестивалю стане показ 

вистави лялькового театру «Річкова фея Агайя». «Дитячим» буде увесь перший день VinBookFest. Другий день 

фестивалю буде цікавий дорослим. Працюватиме виставка-продаж книг українських видавництв та книгарень, 

відбудуться зустрічі з відомими поетами та письменниками, зокрема з А. Кокотюхою, Н. Доляк, С. Татчиним, В. 

Крупкою, І. Федорчук та ін.  

 

178. Шуткевич, О. У Вінниці організовують всеукраїнський конкурс одного вірша «Малахітовий носоріг» 
[Електронний ресурс] / О. Шуткевич // День. — 2019. — 4 груд. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/041219-u-vinnyci-organizovuyut-vseukrayinskyy-konkurs-odnogo-virsha-

malahitovyy-nosorig, вільний. 
У Вінницькому обласному Будинку культури учителя відбудеться конкурс «Малахитовий носоріг» серед 

шанувальників поетичного слова. Його 13 грудня влаштує Вінницька міська письменницька організація та 

літературно-мистецьке об’єднання «Імпреза». Журі визначатиме шістьох фіналістів, які боротимуться за 

головних приз. Конкурс одного вірша «Малахітовий носоріг» проводиться з 2001 року. Починаючи з 2002-го, він 

має статус всеукраїнського. Поетичні змагання проводяться у фестивальному форматі. Переможець отримує 

гран-прі конкурсу – статуетку носорога з конголезького малахіту.  
 

ІІ Літературний фестиваль «Кримський Інжир» 
 

179. Літературний конкурс «Кримський інжир» назве переможців [Електронний ресурс] // УкрІнформ. — Київ, 

2015—2019. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2837072-literaturnij-konkurs-

krimskij-inzir-nazve-peremozciv.html, вільний. 
Під час ІІ фестивалю «Кримський інжир», який триватиме три дні (13–15 грудня), заплановано літературні 

читання, презентації, дискусії. На фестивалі очікуються виступи українського письменника і журналіста Андрія 

Куркова, британської письменниці, автора книги про кримських татар «Омріяний край» Лілі Хайт, українського 

письменника Івана Андрусяка та лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Видання друкує 

програму заходу.  

 

180. Оголошено імена переможців письменницького конкурсу «Кримський інжир» [Електронний ресурс] // 

Українська літературна газета. — 2019. — 16 груд. — Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news8, 

вільний.  
Літературний конкурс «Кримський Інжир», який відбувається в межах однойменного фестивалю, оголосив імена 

переможців. 

 
181. Стецюк, В. Який на смак «Кримський інжир»? [Електронний ресурс]: 13—15 грудня в Києві відбувся 

другий літературний конкурс, який проходив у рамках однойменного літературного українсько-

кримськотатарського фестивалю / В. Стецюк // День. — 2019. — 17 груд. — Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/yakyy-na-smak-krymskyy-inzhyr, вільний.  
Обрали переможців літературного конкурсу «Кримський Інжир» у номінаціях «Проза українською мовою про 

Крим»; «Проза кримськотатарською мовою»; «Поезія українською мовою про Крим»; «Поезія 

кримськотатарською мовою»; «Дитяча література про Крим»; «Переклад художнього твору з української на 

кримськотатарську»; «Переклад художнього твору з кримськотатарської на українську»; спеціальна номінація 

«Слова свободи» та спеціальна номінація «Внесок у розвиток кримськотатарської літератури».  

 

182. У столиці розпочинається літературний фестиваль з кримським колоритом [Електронний ресурс] // 

Вечірній Київ. — 2019. — 13 груд. — Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-stolytsi-rozpochynayet-

sya-literaturnyy-festyval-z-kryms-kym-kolorytom, вільний. 

У заходах другого фестивалю «Кримський інжир» очікуються виступи Андрія Куркова, Івана Андрусяка автора 

книги про кримських татар «Омріяний край» Лілі Хайт та лідера кримськотатарського народу Мустафи 

Джемілєва.  
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ІІ Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» 
 

183. 5 тис. відвідувачів і 19 локацій: яким був літературний фестиваль «Фронтера» [Текст] // Газета по-

українськи. — 2019. — 15 жовт. — Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/culture/_5-tis-vidviduvachiv-i-19-

lokacij-yakim-buv-literaturnij-festival-frontera/933008, вільний. 

Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» відбувся в Луцьку». Організатори вже оголосили про старт 

підготовки на майбутній третій фестиваль 2—4 жовтня 2020 року. 

 
184. Кундельська, К.  «Відставка» Кідрука й зал у сльозах на Малковичеві[Електронний ресурс]: як пройшов 

II фестиваль «Фронтера» / К. Кундельська // Читомо. — Київ, 2015—2019. — Режим доступу 
http://www.chytomo.com/vidstavka-kidruka-j-zal-u-slozakh-na-malkovychevi-iak-projshov-ii-frontera, вільний. 
У Луцьку відбувся ІІ Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Близько п’яти тисяч людей впродовж 

трьох днів відвідали три сцени – основну, молодіжну та дитячу. Організатори вже оголосили про старт підготовки 

на майбутній третій фестиваль 2–4 жовтня 2020 року. Цього року на «Фронтері» були С. Жадан, Ю. Іздрик, Т. 

Прохасько, К. Калитко, А. Любка, М. Кідрук, О. Бойченко, І. Малкович та ін. Презентації та розмови відбувалися 

у 19 різних локаціях, тому ареною фестивалю стало усе місто. Цьогорічною темою «Фронтери» була «Розмова з 

Іншим». Уже традиційно у фестивалі взяли участь письменники з Польщі – поет і критик Мачей Роберт, а також 

Конрад Янчура, який презентував свій роман «Контрабандисти». З Білорусі до Луцька приїхали Андрей 

Хаданович та співачка PALINA. Музичну частину фестивалю створила «Лінія Маннергейма», піаніст Р. Коляда 

та тріо «Мар’яничі».  
 

ІІІ Книжковий фестиваль «Перехрестя культур» (м. Черкаси) 
 

185. «Влаштувалась на підробіток, щоб купити книги [Текст]: у Черкасах розпочався книжковий фестиваль  // 

Газета по-українськи. — 2019. — 11 жовт. — Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/regions/_vlashtuvalas-

na-pidrobitok-schob-kupiti-knigi--u-cerkasah-rozpochavsya-knizhkovij-festival/932547, вільний. 
Більше 500 людей відвідали відкриття ІІІ Черкаського книжкового фестивалю «Перехрестя культур», який 

триватиме протягом 11, 12 й 13 жовтня. На захід приїхали 53 видавництва. Серед гостей фестивалю С. Жадан, В. 

Кіпіані, А. Мухарський, Д. Корній, Л. Мудрак, брати Капранови, Г. Вдовиченко, С. Дерманський. Фестиваль має 

15 локацій в центрі міста. Організатори запланували близько сотні дискусій та творчих зустрічей з 

письменниками, художниками, науковцями й громадськими діячами, а також видавцями.  

 

186. Горобець, О. Книжковий фестиваль у Черкасах: море людей, які мало купують, але багато слухають 

[Електронний ресурс] / О. Горобець // Читомо. — 2019. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/knyzhkovyj-festyval-u-cherkasakh-more-liudej-iaki-malo-kupuiut-ale-bahato-

slukhaiut, вільний. 
 

187. Кирей, Р. Відчути атмосферу творчості [Текст] / Кирей, Р.  // Урядовий кур’єр. — 2019. — 22 жовт. — Режим 

доступу : https://ukurier.gov.ua/media/newspaper_free/pdf/2019-10-21/201_6564-k.pdf , вільний. 
За підтримки Українського культурного фонду в Черкаській обласній філармонії відбувся триденний ІІІ 

книжковий фестиваль «Перехрестя культур». У книжковому форумі взяли понад 50 видавництв, С. Жадан, І. 

Карпа, В. Кіпіані, М. Кідрук, Л. Мудрак, брати Капранови, С. Дерманський, Г. Вдовиченко, О. Дроздов, М. 

Прохасько та ін.  

 

188. Нікітенко, Л. У Черкасах понад 50 видавництв презентували новинки [Текст] / Нікітенко Л. // Україна 

молода. — 2019. — 23 жовт. — Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/3521/164/138915, вільний.  
У Черкасах три дні поспіль тривав третій книжковий фестиваль «Перехрестя культур», який проходив в обласній 

філармонії. Фестиваль було організовано за підтримки Українського культурного фонду. Участь у книжковому 

форумі, девіз якого – «Люди, книги, знання», взяли понад 50 видавництв та сотня українських майстрів слова, 

зокрема С. Жадан, І. Карпа, В. Кіпіані, М. Кідрук, Л. Мудрак, брати Капранови, С. Дерманський, Г. Вдовиченко, 

О. Дроздов, М. Прохасько. У рамках книжкового фестивалю були не лише презентації нових книжок та творчі 

зустрічі з письменниками, а й лекції, виступи поетів і музикантів, звучала вулична музика, було створено 

оригінальні фотозони, а ще відбувся виступ гурту «Жадан і Собаки» із новою програмою «Мадонна».  
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Премії. Відзнаки. Конкурси 
 

189. Андрухович отримав чеську премію імені Вацлава Буріана [Електронний ресурс] // Читомо. — Київ, 

2015—2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/andrukhovych-otrymav-chesku-premiiu-imeni-

vatslava-buriana, вільний. 
Українського письменника Юрія Андруховича відзначили чеською премією імені Вацлава Буріана. Церемонія 

вручення відбулася 28 вересня у чеському місті Оломоук. Премію письменникові вручили за культурний внесок 

у центральноєвропейський діалог.  

 

190. Винничук отримав відзнаку читачів польської премії Angelus [Електронний ресурс] // Читомо. — Київ, 

2015—2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/vynnychuk-otrymav-vidznaku-chytachiv-polskoi-

premii-angelus, вільний. 
Український письменник Ю. Винничук та його «Танго смерті» отримали відзнаку читацьких симпатій польської 

літературної нагороди Angelus. Польський переклад роману здійснив Б. Задура, книга вийшла у видавництві 

Kolegium Europy Wschodniej.  

 

191. Двоє українок номіновані на премію Астрід Ліндґрен [Електронний ресурс] // День. — 2019. — 18 жовт. — 

Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/181019-dvoye-ukrayinok-nominovani-na-premiyu-astrid-lindgren , 

вільний. 
192. Українська ілюстраторка К. Штанко та письменниця Л. Воронина номіновані на премію Астрід Ліндґрен — 

2020 — The Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA). Перелік номінантів оприлюднили під час Франкфуртського 

книжкового ярмарку.  
 

193. Дві українські книжки потрапили у престижну колекцію «Білі круки — 2019» [Електронний ресурс] // 

Читомо. —2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/dvi-ukrainski-knyzhky-potrapyly-u-prestyzhnu-

kolektsiiu-bili-kruky-2019, вільний. 
До престижного щорічного каталогу книжкових рекомендацій в галузі міжнародної дитячої та юнацької 

літератури «Білі круки 2019» («White Ravens 2019») потрапили дві українські книжки: «Сова, яка хотіла стати 

жайворонком» Г. Вдовиченко, ілюстрації К. Лукащук, видавництво «Чорні вівці» й «Туконі — мешканець лісу», 

авторка й ілюстраторка О. Була, «Видавництво Старого Лева». Каталог «Білі круки 2019» Міжнародна молодіжна 

бібліотека в Мюнхені формувала відповідно до критеріїв літературного стилю, дизайну, універсальності теми, 

новаторства тощо. Цього року до каталогу обрано 200 назв книг 30 мовами з 50 країн світу.  

 
194. До престижного каталогу «Білі круки 2019» потрапили дві українські книжки [Текст] // День. — 2019. — 8 

жовт. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/081019-do-prestyzhnogo-katalogu-bili-kruky-2019-

potrapyly-dvi-ukrayinski-knyzhky , вільний. 
До престижного щорічного каталогу книжкових рекомендацій в галузі міжнародної дитячої та юнацької 

літератури «Білі круки 2019» («White Ravens 2019») потрапили дві українські книжки: «Сова, яка хотіла стати 

жайворонком» Г. Вдовиченко, ілюстрації К. Лукащук, видавництво «Чорні вівці» й «Туконі – мешканець лісу», 

авторка й ілюстраторка О. Була, «Видавництво Старого Лева». Каталог «Білі круки 2019» Міжнародна молодіжна 

бібліотека в Мюнхені формувала відповідно до критеріїв літературного стилю, дизайну, універсальності теми, 

новаторства тощо. Цього року до каталогу обрано 200 назв книг 30 мовами з 50 країн світу.  
 

195. Катерина Штанко та Леся Воронина — серед номінантів премії Астрід Ліндґрен Angelus [Електронний 

ресурс] // Читомо. — Київ, 2015—2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/kateryna-shtanko-ta-lesia-

voronyna-sered-nominantiv-premii-astrid-lindgren, вільний. 
Українська ілюстраторка К. Штанко та письменниця Л. Воронина номіновані на премію Астрід Ліндґрен — 

2020 — The Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA). Перелік номінантів оприлюднили під час Франкфуртського 

книжкового ярмарку.  

 

196. Книга Жадана потрапила до довгих списків літературної премії ПЕН-клубу США [Електронний ресурс] // 

День. — 2019. — 18 груд. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/181219-knyga-zhadana-potrapyla-do-

dovgyh-spyskiv-literaturnoyi-premiyi-pen-klubu-ssha, вільний. 
До номінації «Перекладна поезія» премії PEN America Literary Awards потрапила збірка вибраних віршів Сергія 

Жадана. Поетична книжка «Те, заради чого ми живемо, те, заради чого вмираємо» (What We Live for, What We 

Die for) вийшла у перекладі Вірляни Ткач та Ванди Фіппс у видавництві Yale University Press. Фіналістів 

оголосять 2-го січня 2020 року, церемонія нагородження відбудеться 2 березня у Нью-Йорку.  
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197. «Музей покинутих секретів» Оксани Забужко увійшов до списку 20 найкращих романів 21-го століття 

[Електронний ресурс] // Українська літературна газета. — 2019. — 6 груд. — Режим доступу: 

https://litgazeta.com.ua/news, вільний. 
Письменниця на своїй сторінці у ФБ повідомила: «І ще одну гарну новину маємо з Цюриха – швейцарська Tages 

Anzeiger включила «Музей покинутих секретів» до списку 20 найкращих романів 21 століття». Роман Оксани 

Забужко, виданий у 2009 році видавництвом «Факт», – це сучасний епос сучасної України: родинна сага трьох 

поколінь, події якої охоплюють період від 1940-х років до весни 2004-го. Він уже зібрав низку нагород.  

 
198. Наталії Іваничук вручили премію імені Романа Гамади [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. —2019. — 

Режим доступу: http://litakcent.com/2019/10/18/nataliyi-ivanichuk-vruchili-premiyu-imeni-romana-gamadi, 

вільний. 
16 жовтня у Львівському національному університеті ім. І. Франка відбулися урочистості з нагоди вручення 

Літературної премії імені Романа Гамади. Цьогорічним лауреатом стала Н. Іваничук за переклад роману Торґні 

Ліндґрена «Пьольса». Особливі відзнаки за переклад зі східних мов та за поетичний переклад отримали Н. 

Баликова та Н. Горішна. Премію засновано минулого року з ініціативи Львівського університету та Національної 

спілки письменників України задля вшанування пам’яті видатного перекладача та відзначення письменників у 

галузі перекладацької творчості.  

 
199. У конкурсі «Краща книга України» названо бестселер року та переможців в номінаціях [Текст] // Дзеркало 

тижня. —2019. — 13 листоп. — Режим доступу: https://dt.ua/CULTURE/u-konkursi-krascha-kniga-ukrayini-

nazvano-bestseler-roku-ta-peremozhciv-v-nominaciyah-329444_.html, вільний. 

 

200. Масліков, Д. Оголошено переможців всеукраїнського конкурсу «Краща книга України»  [Електронний 

ресурс] / Д. Масліков // УНН. — Київ, 2019. — Режим доступу: https://www.unn.com.ua/uk/news/1835420-

ogolosheno-peremozhtsiv-vseukrayinskogo-konkursu-krascha-kniga-ukrayini, вільний. 

У Всеукраїнському конкурсі «Краща книга України» підбито підсумки і названо кращі книги 2019 року. Цього 

року для участі в конкурсі у 10 номінаціях надійшло 52 роботи від 17 видавців. Гран-прі конкурсу присуджено 

ПП «Емма» за видання творів Т. Шевченка «Кобзар», в оформленні якого використано малюнки видатного 

українського художника А. Ждахи. У номінації «Моя країна» перемогу здобула книга С. Андрющенко та С. 

Железняк «Звичаї нашого роду. Традиції української кухні» (видавець – ТОВ «Видавництво Генеза»). У номінації 

«Життя славетних» – дослідження літературознавця В. Панченка «Повість про Миколу Зерова» (видавництво 

«Дух і Літера»). Бестселером року визнана книга спогадів видатного державного діяча України В. Горбуліна 

«Мой путь в зазеркалье. Не только путевые заметки», яка вийшла у ТОВ «Брайт Букс».  
 

201. Українка Гаська Шиян нагороджена Літературною премією Європейського союзу [Текст] // Дзеркало 

тижня. —2019. — 8 жовт. — Режим доступу: https://dt.ua/CULTURE/ukrayinka-gaska-shiyan-nagorodzhena-

literaturnoyu-premiyeyu-yevropeyskogo-soyuzu-325659_.html, вільний. 
У брюссельському Центрі образотворчого мистецтва «Bozar» 2 жовтня відбулася церемонія вручення 

Літературної премії ЄС за 2019 рік. Серед переможців – роман «За спиною» української письменниці Гаськи 

Шиян. Окрім неї, лауреатами премії стали ще 13 авторів з європейських країн, зокрема з Австрії, Польщі, 

Словаччини, Греції, Італії та ін. Письменники від України та Грузії брали участь у конкурсі на здобуття цієї премії 

вперше. Твори, визнані переможцями, буде перекладено європейськими мовами і їх просуватимуть на 

книжковому ринку ЄС за підтримки рамкової програми Єврокомісії «Креативна Європа». У романі «За спиною» 

розповідається про українку Марту, життя якої змінилося після того, як її хлопець отримав повістку і пішов на 

війну. Марті важко змиритися з тим, що вона не може більше насолоджуватися життям разом з коханою 

людиною, тож вона не сприймає аргументів про патріотизм та національну ідею. «Моя книга передусім про 

пошук безпеки у сучасному світі, про пошук місця, де панувала б ідеальна гармонія, і про нове покоління 

українських емансипованих жінок», – розповіла Гаська Шиян.  

 

202. У Києві вручили премію імені Леся Танюка «За збереження історичної пам’яті» [Електронний ресурс] // 

День. —2019. — 15 жовт. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/151019-u-kyyevi-vruchyly-premiyu-

imeni-lesya-tanyuka-za-zberezhennya-istorychnoyi-pamyati, вільний.  
У Центрі Леся Курбаса в Києві 15 жовтня вручили премії імені Леся Танюка «За збереження історичної пам’яті» 

за 2019 рік. Лауреатами стали історик і публіцист В. В’ятрович, журналіст й історик В. Кіпіані, редактор 

видавництва «Дух і літера» О. Сінченко та реставраторка І. Малакова. Премію імені Леся Танюка «За збереження 

історичної пам’яті» було започатковано торік. Тоді її отримала відома науковиця й публіцистка Н. Яковенко.  
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203. Константинова, К. «Книжка року — 2019»: виклики і контексти [Текст] // Дзеркало тижня. —2019. — 

7 груд. — Режим доступу: https://dt.ua/ART/knizhka-roku-2019-vikliki-i-konteksti-332139_.html, вільний. 
Видання пропонує інтерв’ю з очільник проєкту «Книжка року – 2019» Костянтином Родиком, у якому він 

розповідає про народження і становлення проєкту, особливості цьогорічного проекту; про ситуацію на 

книжковому ринку України, взаємодію з Мінкультом та Українським інститутом книги. Так, Костянтин Родик 

зауважив: «… Спосіб селекції величезного асортименту новинок, м’яко кажучи, сумнівний. Не забезпечено 

навіть первісно-необхідного розподілу видань за видовими й жанровими ознаками. До всього, експертам навіяно 

рішення засекретити повні результати: хто й за що голосував – невідомо. Не маю претензій до жодного з півсотні 

експертів, яких залучають для визначення асортименту закупівель. Усе це, безумовно, тямущі люди. Але їх 

поставлено в маніпулятивну ситуацію, відведено роль ширми…».  

 

204. «ЛітАкцент року — 2019» оголосив довгий список [Електронний ресурс] // Читомо. — Київ, 2019. — Режим 

доступу: http://www.chytomo.com/litaktsent-roku-2019-oholosyv-dovhyj-spysok, вільний 
«ЛітАкцент року — 2019» оголосив довгий список книг, які цьогоріч боротимуться за премію у трьох номінаціях: 

«Поезія», «Проза» та «Літературознавство, есеїстика й художній репортаж». 30 грудня буде оголошено короткий 

список — по 3 книги у кожній номінації.  

 

205. Названо лауреатів міжнародної Літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша за 2020 рік  

[Електронний ресурс] // Українська літературна газета. — 2019. — 28 груд. — Режим доступу: 
https://litgazeta.com.ua/news, вільний. 
Цю почесну міжнародну відзнаку 1 березня 2011 року, за сприяння Національної спілки письменників України і 

міжнародних громадських організацій, заснували Клуб творчої інтелігенції «Оберіг-Чернігів» та Волинське 

товариство «Світязь», – для розвитку вітчизняного книговидання і підтримки українських письменників, митців, 

науковців, журналістів, працівників культури та освіти, громадських діячів і меценатів, які мешкають в Україні 

та за кордоном. З 1 листопада 2014 р. засновником Літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша 

стала Міжнародна літературно-мистецька Академія України, котра об’єднує 155 письменників, перекладачів, 

науковців, журналістів та громадських діячів із 55-ти країн світу. Цього року надійшло понад 550 пропозицій з 

усіх регіонів України та закордону. Зокрема, кандидатуру Рути Вітер на здобуття премії висунула Міжнародна 

літературно-мистецька Академія України. Видання називає усіх цьогорічних лауреатів.  

 

206. Оголосили конкурс на премію журналу «Spiegelungen» [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — 2019. — 

Режим доступу: http://litakcent.com/2019/12/24/ogolosili-konkurs-na-premiyu-zhurnalu-spiegelungen, вільний 
Інститут німецької культури та історії Південно-Східної Європи при Мюнхенському університеті імені Людвига-

Максиміліана оголошує на 2020 рік літературний конкурс на здобуття премії журналу «Spiegelungen» 

(«Віддзеркалення»). З нагоди 100-річчя від дня народження Пауля Целана та 50-ї річниці від його смерті інститут 

хоче привернути увагу до тих культур та світів, які були важливі для формування цього автора, котрий належить 

до видатних німецькомовних поетів другої половини ХХ століття. «Літературний конкурс „Мікроліти: потойбіч 

Целана” покликаний заохотити сучасних письменників дослідити цей мовно-культурний простір. Учасники 

можуть надсилати тексти українською, німецькою чи румунською мовами, що досі не були опубліковані. Термін 

подачі – до 29 лютого 2020 року. Розмір премії становить 1500 євро. Три визначені фаховим журі найкращі твори 

буде перекладено відповідно на дві інші мови й опубліковано у виданні «Spiegelungen» та інших літературних 

журналах.  

 

207. «Українсько-єврейська зустріч» оголосила нову українсько-єврейську літературну премію [Електронний 

ресурс] // Українська літературна газета. — 2019. — 23 груд. — Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news 

; UJE оголосила нову літературну премію «Зустріч» [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — 2019. — Режим 

доступу: http://litakcent.com/2019/12/23/uje-ogolosila-novu-literaturnu-premiyu-zustrich ; Благодійники 

заснували щорічну українсько-єврейську літературну премію [Електронний ресурс] / // День. — 2019. — 

26 груд. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/261219-blagodiynyky-zasnuvaly-shchorichnu-

ukrayinsko-yevreysku-literaturnu-premiyu, вільний. 
Премію фінансує канадська доброчинна організація «Українсько-єврейська зустріч» (UJE) за підтримки 

найстарішого літературного фестивалю України – BookForum та Українського інституту книги. «Україна має 

багату мультиетнічну літературну, культурну й мовну спадщину. Ця премія спиратиметься на неї й 

присуджуватиметься авторам і видавцям, які розглядають зв’язок між етнічними українцями та євреями – двома 

народами, що понад тисячоліття співіснують на території сучасної України, – повідомила Наталія Федущак, 

директорка з комунікацій UJE. – Ми раді співпрацювати з BookForum та Українським інститутом книги в рамках 

премії. Ці організації глибоко віддані справі промоції української літератури в Україні та за кордоном». Премія 

«Зустріч» присуджуватиметься щороку почергово за твори художньої й документальної літератури. Першу 

премію буде вручено у вересні 2020 року за художні твори, а 2021 року – за документальні.  
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*** 

 

208. Бушковська, Н. Найкращі українські книжки 2019 року за версією ПЕН [Електронний ресурс] / 

Н. Бушковська // Українська правда. — Київ, 2007—2019. — Режим доступу: 

https://life.pravda.com.ua/culture/2019/12/26/239437, вільний. 
Український ПЕН оприлюднив свою версію кращих книжок року. Видання наводить повний список за такими 

розділами: «Українська проза», «Українська поезія», «Зарубіжна література», «Нон-фікшн», «Есеїстика», 

«Біографії / мемуари / інтерв’ю / епістолярії», «Подорожні нариси / репортажі»; видання для дітей та підлітків – 

«Українська художня література», «Зарубіжна художня література», «Нон-фікшн»; «Мистецькі видання», 

«Гуманітаристика».  

 

209. Найкращі книжки 2019. Версія Українського ПЕН [Електронний ресурс] // Українська літературна 

газета. — 2019. — 26 груд. — Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news, вільний. 
Визначено найкращі книжки року за версією українського ПЕН-клубу. 

 

*** 

210. Галина Кирпа отримала Орден Полярної зірки Гамади [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — 2019. — 

Режим доступу: http://litakcent.com/2019/12/22/galina-kirpa-otrimala-orden-polyarnoyi-zirki, вільний. 
Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг вручив українській письменниці та перекладачці Г. Кирпі Орден Полярної 

зірки. Ним відзначають за заслуги в галузі науки, літератури та культури. 

 

211. Чадюк, М. Відкриття нових літературних горизонтів [Електронний ресурс]: подробиці церемонії 

нагородження Орденом Полярної зірки Галини КИРПИ та історія її занурення у творчість скандинавських 

письменників / М. Чадюк // День. — 2019. — 26 груд. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/vidkryttya-novyh-literaturnyh-goryzontiv, вільний. 
Нещодавно Галина Кирпа, українська письменниця і перекладачка зі скандинавських мов (у творчому доробку 

якої десятки книжок), була нагороджена Орденом Полярної зірки за переклад шведської дитячої літератури 

українською мовою. Це одна з найпрестижніших відзнак, заснована ще королем Швеції Фредеріком I у 1748 році, 

якою відзначають за відданість обов’язкам, за досягнення в науці, літературі, а також за нові та ефективні 

установи. Церемонія нагородження відбулася у Посольстві Швеції в Україні. На ній були присутні зокрема 

міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський та голова Національної спілки письменників 

України Михайло Сидоржевський. У статті йдеться про творчий доробок перекладачки й запропоновано інтерв’ю 

з Галиною Кирпою, у якому вона розповіла про те, як обирає книжки для перекладу та про нагородження 

Орденом Полярної зірки.  

 

Книга року ВВС–2019 
 

212. BBC News Ukraine назвала три кращі українські книги 2019 року [Електронний ресурс] // You Arts. — Київ, 

2019. —Режим доступу: https://supportyourart.com/news/books, вільний. 
У Києві оголошено переможців 15-ї ювілейної щорічної премії «Книга року BBC» у трьох номінаціях: «Художня 

література» —  «Доця», авторка Тамара Горіха Зерня; «Есеїстика» —  Т. Прохасько зі збіркою есе «Так, але...»; 

«Дитяча література» — «Сапієнси» В. Аренєва.  

 

213. Відомі короткі списки «Книги року BBC-2019» [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 2019. — Режим 

доступу: http://litakcent.com/2019/11/27/vidomi-korotki-spiski-knigi-roku-bbc-2019, вільний. 

Оприлюднили Короткі списки літературної премії Книга року ВВС–2019. З 24 видань у фінал вийшли: Тамара 

Горіха Зерня «Доця»; Марина Гримич «Клавка»; Ілларіон Павлюк «Танець недоумка»; Ксенія Фукс «По той бік 

сонця»; Артем Чех «Район Д». Одинадцять видань претендували на звання «Дитяча Книга року BBC–2019». До 

списку номінантів увійшли такі твори: Володимир Арєнєв «Сапієнси»; Наталія Матолінець «Академія 

Аматерасу»; Оля Русіна «Мія і місячне затемнення»; Галина Ткачук «Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака»; 

Таня Поставна «Коли я була лисицею». До короткого списку у номінації «Книга року ВВС – Есеїстика–2019» 

увійшли такі видання: Василь Махно «Околиці та пограниччя»; Костянтин Москалець «Стежачи за текстом»; 

Андрій Любка «У пошуках варварів»; Тарас Прохасько «Так, але...». Переможців оголосять на церемонії, яка 

відбудеться 13 грудня 2019 року.  

 

214. За версією ВВС — 2019, книгою року став роман Тамари Горіха Зерня «Доця» [Електронний ресурс] // 

Українська літературна газета. — 2019. — 14 груд. — Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news, 

вільний. 
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215. Книга року BBC — 2019. Оголошено переможців літературної премії [Електронний ресурс] // Новое 

время. — 2019. — 13 груд. — Режим доступу: https://style.nv.ua/ukr/kultura/nazvana-kniga-roku-bbc-2019-

bbc-news-ukraine-novini-ukrajini-golovne-50059146.html, вільний. 
Оголошено переможців щорічної літературної премії «Книга року BBC 2019». 

 

216. Книгою року ВВС — 2019 став роман Тамари Горіха Зерня «Доця» [Електронний ресурс] // День. — 

2019. — 14 груд. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/141219-knygoyu-roku-vvs-2019-stav-roman-

tamary-goriha-zernya-docya, вільний. 
Оголошено переможців щорічної літературної премії «Книга року BBC 2019». 

 

217. Книга Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/culture/_kniga-roku-vvs-2019-ogolosili-

peremozhciv/943015, вільний. 

Оголошено переможців щорічної літературної премії «Книга року BBC 2019». 

218. «Книга року ВВС — 2019» оголосила переможців [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — Київ, 2019. — 

Режим доступу: http://litakcent.com/2019/12/13/kniga-roku-vvs-2019-ogolosila-peremozhtsiv, вільний. 

13 грудня редакція BBC News Ukraine оголосила переможця щорічної літературної премії «Книга року BBC 

2019». Переможець — «Доця» Тамари Горіха Зерня (Київ, «Білка», 2019); «Книга року ВВС» — Есеїстика — 

2019 —  «Так, але…» Тараса Прохаська (Чернівці, «Меридіан Черновіц», 2019); дитяча книга року — «Сапієнси» 

Володимира Арєнєва (Харків, «Ранок», 2019).  

 

219. Оголосили довгі списки «Книги року BBC —2019» [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. —2019. — Режим 

доступу: http://litakcent.com/2019/10/21/ogolosili-dovgi-spiski-knigi-roku-bbc-2019, вільний. 
«ВВС News Україна» визначила довгі списки літературної премії «Книга року ВВС-2019», «Книга року ВВС – 

Есеїстика-2019» та «Дитяча Книга року ВВС-2019», яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою 

Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Довгі списки формувала редакція «ВВС Україна».  
 

220. Оголошено фіналістів Книги року ВВС — 2019 [Електронний ресурс] // Українська літературна газета. — 

2019. — 27 листоп. — Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news, вільний. 

 

221. Стали відомі фіналісти Книги року ВВС — 2019 [Електронний ресурс] // Газета по-українськи. — 2019. — 

27 листоп. — Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/culture/_stali-vidomi-finalisti-knigi-roku-

vvs2019/940193, вільний. 

 

ІІІ конкурс перекладачів з української мови на чеську (м. Прага) 
 

222. У Празі проведено конкурс перекладачів з української мови на чеську [Електронний ресурс] // Українська 

літературна газета. — 2019. —  9 груд. — Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news, вільний.  
 

223. У Празі відзначили найкращих перекладачів української літератури [Електронний ресурс] // Читомо. — 

Київ, 2015—2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/u-prazi-vidznachyly-najkrashchykh-

perekladachiv-ukrainskoi-literatury, вільний.  
У Празі оголосили результати третього конкурсу перекладачів з української мови на чеську. Вручення нагород 

відбулося у Посольстві України в Чехії. Цього року учасники мали нагоду взяти участь у двох категоріях – поезії 

та прозі. За результатами членів журі, перше місце в категорії «Проза» здобула Ева Реутова, друге – Петра Лібл, 

а третє місце посіли Кароліна Юракова та Патрік Фелчер. У категорії «Поезія» – Маркета Поледнікова. Минулого 

року учасники конкурсу перекладали уривок книги Артема Чеха «Точка нуль», а переможниця Кароліна Юракова 

отримала можливість перекласти всю збірку, яка вийде друком за підтримки Плзенського краю. Наразі 

обговорюється ідея, щоб видання наступної книжки в рамках майбутнього конкурсу, профінансувала вже 

Україна. У бюджеті України на 2020 рік на програму підтримки перекладів творів української літератури іншими 

мовами передбачено більше 9 мільйонів гривень. Програма включає підтримку не лише перекладу, але також 

видання та популяризацію творів на книжкових ринках. Конкурс перекладачів з української мови на чеську 

проводиться втретє за підтримки Чеської асоціації україністів, Інституту східноєвропейських досліджень 

Карлового університету та Посольства України в Чехії. Цього року до організаторів вперше долучилася Спілка 

перекладачів Чеської Республіки.  
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Ювілеї та ювіляри 
 

224. Агаркова, В. Та, що надихає на справи, на розвиток, на перемоги [Текст] / В. Агаркова // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 4. — С. 36 : фот. — (Ювілеї та ювіляри).  

Вітальне слово з нагоди ювілею Тамара Степанівна Козицька, директора Хмельницької міської ЦБС. 

 

225. Дмитрієва, О. Павло Мокроус — укладач друкованого каталогу української книги [Текст] / О. Дмитрієва // 

Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 8. — С. 43—46. — (Видатні діячі та визначні події). — Бібліогр. у 

кінці ст. 
У статті  висвітлено життєвий шлях і внесок в українську культуру укладача «Каталогу книжок українською 

мовою Харківської громадської бібліотеки» (1912) П. Мокроуса (1884-1938). 

 

226. Добко, Т. Бібліографія як покликання: наукові здобутки Луїзи Іванівни Ільницької [Текст] / Т. Добко // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 5 — С. 46—[52]. — (Вітаємо). 
З нагоди ювілею завідувача відділу наукової бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки України 

імені В. Стефаника Луїзи Іванівни Ільницької. 

 

227. Захарченко Л. Педагог-бібліотекар у моєму житті [Текст]  / Захарченко Л. // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2019. — № 4 (18). — С. 58—58. — (Ювілеї бібліотек).  
У статті, присвяченій 20-ти річчю від дня заснування Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського, відображено спогади колишньої студентки про директора-організатора бібліотеки й 

викладача Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова – Павлу Іванівну Рогову. 

 

228. Журавльова, І. Бібліотекар-першовідкривач: до 100-річчя Віри Карапетівни Мазманьянц (1919–2011) 

[Текст] / І. Журавльова, С. Глибицька // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 4 

(18). — С. 60—62. — (Видатні бібліотекарі, бібліографи).  
Стаття присвячена сторічному ювілею видатного харківського бібліографа, бібліотекознавця та книгознавця Віри 

Карапетівни Мазманьянц, яка працювала у Центральній науковій бібліотеці Харківського державного 

університету у другій половині XX сторіччя. 

 

229. Натхненна працею душі [Текст] / підгот.: Колектив Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 4. — С. 34 : фот. — (Ювілеї та ювіляри).  

Вітальне слово з нагоди ювілею Людмили Василівни Бабій, директора Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка, 

заслуженого працівника культури України. 

 

230. Та, що надихає на справи, на розвиток, на перемоги [Текст] / підгот.: Колектив Хмельницької міської 

ЦБС // Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 35 : фот. — (Ювілеї та ювіляри).  

Вітальне слово з нагоди ювілею Тамара Степанівна Козицька, директора Хмельницької міської ЦБС. 

 

231. Шалиганова, А. Сторінки діяльності академіка М. Ф. Сумцова у Харківській громадській бібліотеці 

[Текст]: до 165-ї річниці від дня народження  / Шалиганова, А. // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2019. — № 4 (18). — С. 49—53. — (Історичні розвідки бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
Стаття присвячена фундатору, організатору, члену Правління Харківської громадської бібліотеки (нині 

Харківська державна наукова бібліотека (ХДНБ) ім. В. Г. Короленка) академіку М. Ф. Сумцову (1854–1922). 

Бібліотечну діяльність М. Ф. Сумцова розкрито у дослідженні «Правління ХГБ: 1885–1918 рр.», за результатами 

якого видано біобібліографічний словник «Правление Харьковской общественной библиотеки 1885–1918» [1]. 

Стаття розкриває просвітницьку діяльність Миколи Федоровича як фундатора і члена Правління (1885–1893) 

першої громадської бібліотеки Харкова. 

 

Інше 
 

232. Олексюк, А.   Писати чи не писати: програми підтримки перекладів в Україні [Електронний ресурс] / А. 

Олексюк // Читомо. —2019. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/pysaty-chy-ne-pysaty-prohramy-

pidtrymky-perekladiv-v-ukraini, вільний.  
Який грант обрати для свого літературного проєкту? З якими викликами стикаються державні та міжнародні 

грантодавці? Хто повинен перекладати книги з української? На ці та інші запитання відповідали представники 

чинних і новостворених організацій в Україні під час дискусії «Програми підтримки перекладів: виклики vs 

можливості», яка відбувалася в межах Освітньої програми літературно-перекладацького фестивалю 

TRANSLATORIUM.  
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233. Онищук, М. Політична джинса на службі українських олігархів [Текст] / М. Онищук, Л. Михальченко // 

Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 8. — С. 17—24 : іл. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. 

у кінці ст. 
У статті простежено розвиток політичної журналістики та її перетворення в умовах перманентних виборів до 

вищих органів влади в Україні на приховану рекламу та піар; проведено аналіз публікацій провідних українських 

ЗМІ, контрольованих олігархами, а також визначено замовників і виконавців політичної джинси. 

 

234. Сенченко, М. Оргтехнології трансформації соціально-політичних систем [Текст] / Сенченко, М. // Вісник 

Книжкової палати. — 2019. — № 8. — С. 3—9. — (Колонка головного редактора). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті сформовано віртуальну модель застосування технологій, стратегій та інструментів ведення 

організаційної війни з метою трансформації соціально-політичних систем. Розглянуто технології ОВ як складний 

механізм, що охоплює такі елементи: інформаційні війни; кібератаки та хакерство; корупційний уряд; 

розпалювання міжнаціональних і міжрелігійних конфліктів; заохочення сектантства; поширення помилкових 

цінностей; розмивання національних і культурних основ народу. 

 

235. Сенченко, М. Програма сучасної глобальної олігархії [Текст] / Сенченко, М. // Вісник Книжкової 

палати. — 2019. — № 10. — С. 9—16. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
Стаття є продовженням аналізу програми глобальної олігархії з поневолення світу за допомогою організаційної 

зброї в межах війни, яка нині відбувається в багатьох державах, зокрема і в Україні. 

 

236. Сенченко, М. Формування глобальної олігархії в Англії [Текст] / Сенченко, М. // Вісник Книжкової 

палати. — 2019. — № 9. — С. 3—10. — (Колонка головного редактора). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто глобальний історичний процес формування світової олігархії — глобальної олігархії, Г-

олігархії, — що складає світовий уряд і намагається створити Глобальну імперію. 

 

237. Сенченко, М. Що чекає людство? [Текст] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 10. — 

С. 3—4. — (Колонка головного редактора).  
*** 

238. Сенченко, М. Світлої пам’яті професора Дмитра Штогрина [Текст] / М. Сенченко // Вісник Книжкової 

палати. — 2019. — № 8. — С. [53].  
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