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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України

1.

Вилегжаніна, Т. Трансформація функцій публічних бібліотек у реаліях сьогодення
[Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 4—5. —
(Колонка головного редактора).
Автор аналізує традиційні й новітні функції публічної бібліотеки в контексті розроблення
концептуальної моделі загальнодоступної бібліотеки нового типу як багатопрофільного
інформаційного, інтелектуального, культурно-дозвіллєвого комплексу, який акумулюватиме
різноманітні інформаційні потоки і забезпечуватиме рівноправний доступ усім соціальним
групам до достовірної інформації і знань.

2.

Петрухно, Ю. Розвиток інноваційного суспільства в Україні та основні завдання
бібліотеки в його становленні [Текст] / Ю. Петрухно // Бібліотечний форум: історія,
теорія й практика. — 2018. — № 1. — С. 5—6. — (Бібліотекознавство). — Бібліогр. у
кінці ст.
У статті розглядається трансформація суспільства в Україні — від інформаційного до
інноваційного, їх основні складові. Аналізується роль університетських бібліотек у розвитку
інноваційного суспільства в Україні.

3.

Каращук, О. Бібліотеки в комунікативному процесі [Текст] / О. Каращук // Вісник
Книжкової палати. — 2018. — № 3. — С. 28—30. — (Соціокомунікаційні
технології). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті з’ясовано загальні тенденції розвитку соціальних інформаційних комунікацій та роль
бібліотек як базової соціально-комунікативної структури, що концентрує комунікативну
культуру суспільства і забезпечує в ньому комунікативні процеси.

4.

Шуткевич, О. «Перезавантаження» сільських клубів [Текст]: як на Вінничині
шукають шляхи трансформації будинків культури [й бібліотек] в заклади нового
типу / О. Шуткевич // День. — 2018. — 12 квіт. — С. 8 : фот. — (Суспільство).

Офіційні документи. Правозахист

5.

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України
[Текст] : Указ Президента України від 20 січ. 2018 р. № 11/2018 : витяг // Бібліотечна
планета. — 2018. — № 1. — С. [2 обклад.] — (Офіційні документи).
Присвоєно почесні звання: «Заслужений діяч мистецтв України» — Криворучку Леоніду
Семеновичу — завідувачеві відділу Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих
м. Києва, та «Заслужений працівник культури України» — Кириченко Галині Семенівні —
заступнику генерального директора Національної бібліотеки України імені Ярослава
Мудрого, м. Київ.

6.

Ржегак, О. Бібліотечна Полонщина: реформа в дії [Текст] / О. Ржегак // Бібліотечна
планета. — 2018. — № 1. — С. 6—7. — (Публічні бібліотеки і реформа
децентралізації).
У статті представлено досвід збереження публічних бібліотек у процесі формування ОТГ у
Полонському районі Хмельницької області. Наголошено на важливості методичного
супроводу не лише бібліотек, що увійшли до певної громади, а й тих, що перебувають у
турбулентному стані через невизначеність базового закладу, нерозуміння громадою
важливості питань культури, відсутність у відділах культури фахівців, які б опікувалися
бібліотеками.
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7.

Розколупа, Н. Питання оплати праці працівників публічних бібліотек [Текст]
Н. Розколупа // Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 9—11. — (Бібліотека в
правовому полі).
В юридичній консультації надано роз’яснення щодо формування штатного розпису публічної
бібліотеки, встановлення тарифного розряду бібліотечним працівникам, структури
заробітної плати бібліотекаря.

Українська бібліотечна асоціація

8.

Бояринова, О. Внесок українських фахівців у глобальне бачення майбутнього
бібліотек [Текст] / О. Бояринова, О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Пашкова //
Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 7—9. — (Бібліотечна справа).
Навесні 2017 р. керівники та активісти ІФЛА оголосили про початок ініціативи «Глобальне
бачення», суть якої полягала в проведенні широкі дискусії щодо основних цінностей і ролі
бібліотек у сучасному світі, консолідації бібліотечного співтовариства на національному,
регіональному і глобальному рівнях для пошуку спільного бачення майбутнього галузі. У
статті представлено узагальнене бачення українських фахівців стосовно майбутнього
бібліотек, а також наголошено на необхідності об’єднання бібліотечного співтовариства для
реагування на виклики майбутнього.

Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми

9.

Башун, О. VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум [Текст] / О. Башун //
Бібліотечний форум: історія, теорія й практика. — 2018. — № 1. — С. 56—58. —
(Бібліотечні форуми, конференції).
У статті представлено огляд заходів VІІІ Львівського міжнародного бібліотечного форуму
«Бібліотек@: від ідеальної до ефективної», який проводився у рамках ХХІV форуму видавців
у Львові.

10. Главчев, М. Академічна доброчесність у науковому та освітньому середовищі
України: бібліотечна складова [Текст] / М. Главчев, Ю. Главчева // Бібліотечний
форум: історія, теорія й практика. — 2018. — № 1. — С. 11—14. — (Академічна
доброчесність і бібліотеки). — Бібліогр. у кінці ст.
Останніми роками збільшується відсоток інтеграції бібліотек в академічне середовище.
Бібліотеки долучаються до роботи з упровадження принципів академічної доброчесності в
Україні задля сприяння підвищенню якості освітньої та наукової діяльності, вихованню
високоморальних та професійних спеціалістів, формуванню позитивного іміджу академічних
установ.
11. Здановська, В. «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення» [Текст] : (науково-

практичний семінар) / В. Здановська // Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. —
С. 33—35 : фот. — (Конференції. Семінари. Читання).
Висвітлено перебіг науково-практичного семінару, учасники якого обговорили різноманітні
вектори стратегічного розвитку бібліотечних закладів, ураховуючи комунікаційні й
технологічні можливості, потенціал накопичених у них інформаційних ресурсів, фаховий
рівень бібліотекарів, запити й очікування користувачів, фінансування та ін.
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12. Турбаніст, Т. Заради дитини працюємо і творимо 50 років поспіль [Текст]

/
Т. Турбаніст, О. Петренко // Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 30—33 :
фот. — (Конференції. Семінари. Читання).
2017 рік для Національної бібліотеки України для дітей був незвичайним. Книгозбірня
відсвяткувала своє 50-річчя. Ювілей відзначали впродовж усього року разом з друзями,
партнерами, благодійниками. Завершився ювілейний рік Міжнародною науковопрактичною конференцією «Заради дитини працюємо і творимо!», про перебіг якої
розповідає автор.

Бібліотекознавство. Бібліографічна діяльність

13. Гончаренко, М. Бібліотечна статистика у контексті міжнародних стандартів:
наукові підходи та бібліотечна практика [Текст] / Гончаренко М., П’яткова Г. //
Бібліотечний форум: історія, теорія й практика. — 2018. — № 1. — С. 9—10. —
(Міжнародні бібліотечні стандарти). — Бібліогр. у кінці ст.
Стаття порушує питання теорії бібліотечної статистики у контексті міжнародних стандартів,
ознайомлює з розробками вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань бібліотечної
статистики та окреслює можливості переходу бібліотек на міжнародні стандарти
статистичного обліку.

14. Завадська, Н. Сучасний образ бібліотекаря у контексті соціальних комунікацій
[Текст] / Н. Завадська // Бібліотечний форум: історія, теорія й практика. — 2018. —
№ 1. — С. 2—4. — (Бібліотекознавство).
У статті проаналізовано сучасний образ бібліотекаря та його складові, а також чинники, що
впливають на його формування. Розглянуто стереотипи сприйняття професії бібліотекаря та
запропоновано шляхи їх подолання. Акцентовано на психологічні аспекти міжособистісної
комунікації та взаємодії. Розкрито значення бібліотеки як соціальної установи у сфері
соціальних комунікацій.

15. Кононенко, В. Персональна бібліографія — складова частина науковобібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого
[Текст] / В. Кононенко, О. Кондрюкова // Вісник Книжкової палати. — 2018. —
№ 2. — С. 29—32. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.
Розглянуто бібліографічні посібники, укладені працівниками науково-бібліографічного
відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого впродовж 1993-2016 рр.

16. Лисенко, А. Упровадження біографічно-комунікативних практик у систему роботи
біблітечних, музейних та архівних установ [Текст] / А. Лисенко, В. Дудник // Вісник
Книжкової палати. — 2018. — № 1. — С. 36—39. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр.
у кінці ст.
Проаналізовано сутність, роль та особливості біографічно-комунікативних практик на
сучасному етапі розвитку науки й суспільства. Розглянуто аспекти впровадження і
використання біографічно-комунікативних практик загалом та біографічного методу, з
окрема, в системі роботи бібліотек, музеїв та архівів.

17. Медведєва, А. Інформетричні дослідження як перспективний напрям у роботі
бібліотечних закладів [Текст] / А. Медведєва // Вісник Книжкової палати. — 2018. —
№ 1. — С. 40—43. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті розглянуто взаємозв’язок і взаємовплив наукових сфер «інформетрії» та
«інформаційно-бібліотечної сфери», які спрямовані на забезпечення дослідницької
діяльності та розвитку науки.
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18. Талалаєвська, М. Нові бачення просторових рішень бібліотек [Текст]: (за
матеріалами зарубіжних і українських інтернет-джерел) / Талалаєвська М. //
Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 20—22 : фот. — (З досвіду роботи).
Сучасні бібліотеки вже сприймаються не лише як місце, де зберігають і читають книжки, а й
як громадські центри спілкування, комфортні й максимально зручні для відвідувачів. Автор
аналізує цікаві приклади наповнення бібліотечного простору змістовим контентом, його
пов'язаність як із традиційними функціями книгозбірень, так із новими завданнями, що
виникають під впливом сучасної соціокультурної реальності.

19. Шкаріна, В. Розвиток системи національних метабібліографічних посібників в
Україні [Текст] / В. Шкаріна // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 1. — С. 3—9. —
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_1_3.
У статті розглядаються питання національної метабібліографії як складової національної
бібліографії України. Прослідковується розвиток системи національних метабібліографічних
посібників, аналізуються інші ґрунтовні метабібліографічні ресурси, зокрема електронні, які
слугують матеріалами для національних метабібліографічних посібників.

Універсальна десяткова класифікація в бібліотеках України

20. Зніщенко, М. Українська версія УДК: від постанови уряду до перспектив її
впровадження в бібліотеках України [Текст] / М. Зніщенко, Л. Соляник,
Н. Острікова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 1. —
C. 33—38. — (Впровадження УДК в бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст.
Висвітлюються питання впровадження УДК у бібліотеках Київської області, порушується ряд
проблем, які стоять за цим процесом.

21. Коваль, Н. Упровадження Універсальної десяткової класифікації у бібліотеці ВНЗ
[Текст] : (із досвіду роботи бібліотеки ВП «МФ КНУКІМ») / Н. Коваль, І. Благірєва
// Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 2. — С. 32—34. — (Бібліотечна справа). —
Бібліогр. у кінці ст.
Розглянуто проблемні питання та наведено план дій щодо впровадження та застосування
Універсальної десяткової класифікації у бібліотеці ВНЗ.

22. Муравйова, В. Загальні та спеціальні визначники: їх застосування [Текст] /
В. Муравйова, Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 2. — С. 37—
38. — (Школа систематизатора).
23. Архведова, М. Фасети та розділові знаки, які використовуються в Універсальній
десятковій класифікації [Текст] / М. Архведова // Вісник Книжкової палати. —
2018. — № 1. — С. 43—45. — (Школа систематизатора).
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Дослідницька діяльність. Бібліометрика

24. Берест, І. «Товариство поступове львівських друкарів» як приклад профспілкового
життя Львова ІІ половини ХІХ століття [Текст] / І. Берест // Вісник Книжкової
палати. — 2018. — № 1. — С. 45—49. — (Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст.
Проаналізовано ситуацію в середовищі профспілок львівських друкарів, що сприяла
утворенню «Товариства поступового». Акцентовано на важливому значенні профспілкових
організацій у системі захисту економічних інтересів робітників краю, особливостях розвитку
професійного руху в умовах поліетнічного суспільства Галичини в ІІ половині ХІХ століття.

25. Васьківська, О. Книговидавнича справа в губерніях України в роки визвольних
змагань (1917—1920 рр.): тенденції розвитку [Текст] / О. Васьківська // Вісник
Книжкової палати. — 2018. — № 2. — С. 38—48. — (Історичні розвідки). — Бібліогр.
у кінці ст.
У статті досліджено характерні особливості книговидання в роки визвольних змагань у 9
губерніях України. Проаналізовано випуск книжкових видань та діяльність видавничих
осередків у регіонах країни.

26. Дояр, Л. Практика заборони книжок в УСРР (1919-1937 рр.): історіографічний
аспект [Текст] / Л. Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 1. — С. 49—52. —
(Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті порушено проблему заборони книжок у Радянській Україні в міжвоєнний період
(1920-1930-ті рр.). Досліджено історіографію питання щодо встановлення ідеологічного
контролю над суспільством, організації цензури, практики вилучення та знищення
неприйнятних для влади книжко, проаналізовано відповідний понятійний апарат, оцінено
сутність процесів, пов’язаних із гонитвою та переслідуванням книжок.

27. Солонська, Н. Українське зарубіжжя у вітчизняних наукових виданнях: проблема
генерації інформації [Текст] / Н. Солонська // Вісник Книжкової палати. — 2018. —
№ 2. — С. 49—52. — (За рубежем). — Бібліогр. у кінці ст.
Порушено проблему систематизації та генерації доробку вітчизняних і закордонних
науковців про українське зарубіжжя, оприлюдненому у виданнях України, а також праць У
статті досліджено характерні особливості книговидання в роки визвольних змагань у
9 губерніях України. Проаналізовано випуск книжкових видань та діяльність видавничих
осередків у регіонах країни.

Бібліотечні ресурси. Колекції

28. Гранчак, Т. Бібліотечно-інформаційна діяльність і медіаграмотність [Текст] /
Т. Гранчак // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 3. — С. 40—43. — (Бібліотечна
справа). — Бібліогр. у кінці ст.
Розглянуто проблему формування медіаграмотності серед користувачів і працівників
бібліотек у контексті бібліотечно-інформаційної діяльності, зокрема бібліотечного
інформування, формування та організації бібліотечних ресурсів, бібліотечного контенту
інтернет-середовища. Обґрунтовано, що медіаграмотність дає бібліотеці змогу
дотримуватися принципів функціонування як відкритого демократичного інформаційного
інституту та водночас ефективно створювати інформаційну основу для національного
розвитку.
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29. Дмирів, І. Мініатюрна Біблія — завбільшки із сірникову коробку [Текст] / І. Дмитрів
// Високий замок. — 2018. — 2 — 4 лют. — С. 7. — (Леополіс).
Львівські реставратори розпочали відновлення французької Біблії, виданої 1752 року. Це
найменша книга з фондів ЛНУ ім. Івана Франка.
30. Іванова, М. Електронна бібліотека та право інтелектуальної власності [Текст] /
М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 3. — С. 43—47. —
(Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.
Розглянуто проблему формування медіаграмотності серед користувачів і працівників
бібліотек.

31. Лоштин, Н. Книжкові збірки філософії та теології у бібліотеці львівських
бернардинців (середина XVIII ст. ) [Текст] / Н. Лоштин // Бібліотечний вісник. —
2017. — № 6. — С. 23—28. — Бібліогр. у кінці ст.
У статті проаналізовано кількісне та тематичне наповнення збірок книг лекторів генеральних
студій, що діяли при львівському монастирі св. Андрія. Книги класифіковано за декількома
тематичними категоріями. Виокремлено головні тенденції формування лекторських
бібліотек. Аналіз здійснено за матеріалами рукописного інвентаря бібліотеки 1747 р.
32. Приймак, С. Відображення історії Театру корифеїв у документах із фонду ОУНБ

ім. Д. І. Чижевського [Текст] / С. Приймак // Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. —
С. 25—27 : фот. — (З досвіду роботи). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті йдеться про найвагоміші документи (видання, наукові розвідки, окремі публікації про
цікаві знахідки і відкриття) з фонду Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І.
Чижевського, присвячені першому українському професійному театру – Театру корифеїв і
його діячам. Згадані в статті джерела інформації є неоціненними для дослідників,
мистецтвознавців, усіх, хто цікавиться історією українського театрального мистецтва.

Інформаційні технології. Електронні бібліотечні ресурси

33. Білоус, В. Наукометрія в університеті: роль та місце бібліотеки [Текст] / В. Білоус //
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 1. — C. 15—16. —
(Інтернет-технології в бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті висвітлено приклад представлення бібліографічних продуктів та послуг на сайті
бібліотеки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», подано їх
коротку характеристику та значущість для задоволення інформаційних потреб користувачів.

34. Коваль, Т. Сучасні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки бібліотечноінформаційної діяльності [Текст] / Т. Коваль, О. Лопата // Бібліотечний форум:
історія, теорія і практика. — 2018. — № 1. — C. 7—8. — (Бібліотечно-бібліографічне
обслуговування). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті йдеться про організацію та механізми захисту електронних ресурсів бібліотечноінформаційних систем та інформаційну безпеку користувачів відповідно до європейських
стандартів на прикладі БД «Читачі НБУВ».

35. Медведєва, В. Інформаційна діяльність бібліотечних установ у середовищі
соціальних мереж [Текст] / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. — 2018. —
№ 2. — С. 35—37. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.
Розглянуто поняття соціальної мережі у сучасному інформаційному просторі.
Проаналізовано особливості мережевих спільнот як основного інструменту комунікації між
бібліотекою та її користувачами.
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36. Соколовська, Л. Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек
[Текст] / Л. Соколовська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. —
№ 1. — C. 20—25. — (Інтернет-технології в бібліотеках).
У статті висвітлено приклад представлення бібліографічних продуктів та послуг на сайті
бібліотеки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», подано їх
коротку характеристику та значущість для задоволення інформаційних потреб користувачів.

Окремі бібліотеки

37. Амельченко, Ю. Новий простір бібліотеки: популярність, репутація, бренд [Текст] /
Ю. Амельченко // Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 17—19 : фот. — (З
досвіду роботи).
У статті представлено досвід Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського щодо впровадження
варіативних моделей бібліотечного обслуговування, зонування бібліотечного простору,
надання користувачам широкого спектра традиційних та інноваційних послуг, створення для
них комфортного середовища.

38. Бруй, О. Стратегія розвитку як основа управління бібліотекою [Текст] / О. Бруй //
Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 3. — С. 36—40 : іл. — (Бібліотечна справа). —
Бібліогр. у кінці ст.
У статті представлено досвід розроблення , а також перші кроки з впровадження стратегії
розвитку Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2017-2020 роки.

39. Віжічаніна, Л. Клубні об'єднання при публічних бібліотеках: історико-теоретичні та
практичні аспекти [Текст] / Л. Віжічаніна // Бібліотечний форум: історія, теорія і
практика. — 2018. — № 1. — C. 39—42. — (Бібліотечно-бібліографічне
обслуговування). — Бібліогр. у кінці ст.
Розглянуто історико-теоретичні аспекти клубних об'єднань при бібліотеках. Висвітлено
досвід діяльності краєзнавчого та розмовного клубів, що діють при Херсонській обласній
універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара.

40. До 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського //
Бібліотечний вісник. — 2018. — № 1. — С. 19—20. — Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_1_5.
41. Добко, Т. Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань

українського народу 1917—1921 рр. (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) /
Т. Добко, О. Дуднік // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 1. — С. 34—44. — Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_1_8.
У статті проаналізовано бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань
1917–1921 рр., видані в Україні, СРСР та кордоном у другій половині XX – на початку ХХІ ст.
Висвітлено їх структуру, тематику, інформаційне наповнення, простежено зміну
методологічних засад їх підготовки, представлено актуальні бібліографічні посібники,
підготовлені до 100-річчя Української революції.

42. Іванова, Л. М. Культура, як територія єдності [Текст] : [інтервю] / [спілкувалася]
С. Соколовська // Культура і життя. — 2018. — 16 лют. — С. 10. — (Культура і війна).
Волноваська центральна районна бібліотека стала місцем обміну досвідом для учасників
проекту «Наше майбутнє залежить від нас», що реалізується в рамках Програми
національних обмінів.
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43. Іванченко А. Бібліографічна діяльність одеських бібліотек: розвиток та здобутки
[Текст] / Іванченко А. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. —
№ 1. — C. 26—31. — (Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек).
Стаття висвітлює розвиток бібліографічної діяльності одеських бібліотек, починаючи з
першої половини ХІХ ст., та здобутки в цій галузі на сьогодні.

44. Капустіна Н. Міжнародний проект «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і
кордоном» [Текст] / Капустіна Н. // Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 11—
15. — (Бібліотечні проекти). — Бібліогр. у кінці ст.
Презентовано діяльність ХДНБ ім. В. Г. Короленка з реалізації міжнародного проекту
«Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном», спрямованого на створення
інтегрованого меморіального ресурсу, який дасть змогу скласти загальне уявлення про
життєвий і творчий шлях Л. Хавкіної, діапазон та напрями її наукової діяльності, роль і місце
в культурному та громадському житті України, зарубіжних країн.

45. Клімова, О. Писанкові очі Всесвіту [Текст] / О. Клімова // Порадниця. — 2018. —
12 квіт. — С. 16 : фот. кольор. — (Фотовіконце).
У Кам’янець-Подільській центральній районній бібліотеці відбувся майстер-клас майстрині
Світлани Ряби «Писанкові очі Всесвіту».

46. Козак, В. Степан Руданський єднає Україну [Текст] / В. Козак // Українське слово. —
2018. — № 5—6 (31 січ. — 13 лют.). — С. 13 : фот. — (Літературний Олімп).
У Національній науковій медичній бібліотеці України відбувся літературно-мистецький вечір
поета і лікаря, класика української літератури Степана Руданського.

47. Майдак Т. Славний шлях бібліотеки [Текст] : (до 125-річчя Центральної міської
бібліотеки ім. М. Горького) / Майдак Т. // Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. —
С. 36—38 : фот. — (Ювілеї та ювіляри).
З історії центральної міської бібліотеки ім. М. Горького м. Кременчук, яка в 2015 р. отримала
звання найкращої в Полтавській області.

48. Міщенко, Н. Бібліотеки візьмуть за взірець американських колег [Текст] /
Н. Міщенко // Урядовий кур’єр. — 2018. — 24 лют. — С. 20. — (Вісті звідусіль).
За підтримки Посольства США в Україні, культурного центру «Американський дім» і
інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» в бібліотеці Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка відкрито експозицію мандрівної виставки фотоплакатів
«Публічна бібліотека. Фотоесе Роберта Доусона».
49. Омелянчук, І., По бойовий досвід — до бібліотеки [Текст] / І. Омелянчук // Урядовий

кур’єр. — 2018. — 30 берез. — С. 8. — (Вісті звідусіль).
Бібліотека досвіду ведення бойових дій створена в управлінні оперативного командування
«Захід».

50. Островська, О. Мережа українських військових бібліотек: сучасний стан та
перспективи входження в соціокомунікаційний простір [Текст] / О. Островська //
Бібліотечний вісник. — 2018. — № 1. — С. 9—18. — Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_1_4.
У статті досліджується мережа військових бібліотек України, розкриваються їхні функції,
специфічні завдання, охарактеризовано бібліотечні ресурси, колекції документів.
Проаналізовано сайти деяких сучасних військових книгозбірень та електронних бібліотек
військової літератури, обґрунтовано необхідність розроблення типового сайта української
військової бібліотеки.
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51. Попик В. Здобутки, проблеми, завдання і перспективи розвитку Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського / В. Попик // Бібліотечний вісник. —
2018. — № 1. — С. 20—27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_1_6.
Розглянуто, визначені В. І. Вернадським, концептуальні засади діяльності Національної
бібліотеки України, значення нагромадженого нею впродовж ста років досвіду збереження і
вивчення рукописної та книжкової спадщини, науково-інформаційної діяльності для
бібліотечної системи країни, параметри розбудови й використання електронних
інформаційних ресурсів НБУВ.

52. Прокопенко, М. Сходження Будди у бібліотеці [Текст] / М. Прокопенко // День. —
2018. — 7 лют. — С. 12 : фот. кольор. — (Тайм-аут).
У бібліотеці Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» відкрито Сад каменів «Дух Японії», створений фахівцями японської
компанії ландшафтного дизайну Kosugi Zohen Co. до Року Японії в Україні.

53. Рудько, І. Видавнича діяльність Чернівецької обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. Михайла Івасюка [Текст] / І. Рудько // Бібліотечний форум: історія,
теорія і практика. — 2018. — № 1. — C. 50—52. — (Науково-методична робота
бібліотек).
У статті прослідковано історичні витоки та сьогодення видавничої діяльності Чернівецької
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка, представлено репертуар
видань книгозбірні.

54. Семистяга, В. Творчий феномен Сергія Козака [Текст] / В. Семистяга // Слово
Просвіти. — 2018. — Ч. 9 (1—7 берез.). — С. 9. — (Читацьке віче).
Під час відкриттчя книжкової виставки «Раритети української діаспори в дослідження Сергія
Козака» в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського відбулася творча зустріч з
дослідником, літературознавцем, публіцистом, бібліографом, автором унікального
бібліографічного дослідження «Раритети української діаспори» Сергієм Козаком.

55. Серебріян О. «Букфест» — присвята письменнику М. Івасюку [Текст] / О. Серебріян
// Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 15—16. — (З досвіду роботи).
авторського слова, живого спілкування книголюбів із авторами. Активну участь у фестивалі
взяли Чернівецька ОУНБ ім. М. Івасюка, обласні та міські бібліотеки для дітей і дорослих, а
також бібліотеки навчальних закладів, які запропонували учасникам фестивалю майстеркласи з виготовлення книжкових закладок, створення графічних моделей на 3Dпринтері,
ілюстрування книг; вистави літературного дитячого театру від обласної бібліотеки для дітей,
літературно-мистецьку екскурсію «Вечірні Чернівці».

56. Скаченко, О. Бібліотрансформер — сучасна форма бібліографічної діяльності
бібліотек [Текст] / О. Скаченко // Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 25—
27. — (З досвіду роботи). — Бібліогр. у кінці ст.
Автор знайомить читачів із новою, електронною, формою рекомендаційної бібліографії –
бібліотрансформером, який акумулює максимально повну фактографічну і бібліографічну
інформацію про об’єкт бібліографування, на основі якої в подальшому можна готувати
різноманітні бібліографічні ресурси (книжкова закладка, інформаційна листівка,
бібліографічний словник, мультимедійний урок-презентація, кросворд, буктрейлер,
віртуальна виставка, біобібліографічний або персональний покажчик, інтерактивна гра,
вікторина, відеоурок тощо).

57. Соколова, С. Репортер до останнього подиху [Текст] / С. Соколова // Культура і
життя. — 2018. — 2 берез. — С. 4. — (Фотокраїна).
У Київській публічній бібліотеці імені М. В. Гоголя розгорнуто фотовиставку «Валеріан
Антонович. Світлини Майдану. Ретроспектива». Організатори – Національна спілка
фотохудожників України та Арт-об’єднання «Kievphotos-hall 2012».
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58. Стадниченко, Л. Людмила Стадниченко: «За останні 30 років у Сумах не закрили
жодної бібліотеки» [Текст] : [інтерв’ю] з директором Сумської централізованої
бібліотечної системи Л. Стадниченко / [спілкувався] О. Вертіль // Урядовий
кур’єр. — 2018. — 23 берез. — С. 7. — (Освіта).
59. Ткаченко, О. Українсько-польські паралелі в бібліотечному просторі [Текст] /
О. Ткаченко, Н. Чуприна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. —
2018. — № 1. — C. 45—47. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).
У статті мова йде про діяльність Польського культурного центру обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського м. Кропивницького, партнерські взаємозв`язки
бібліотеки з різноманітними громадськими об`єднаннями, зокрема, польською спільнотою,
які об’єднують громадян та сприяють підвищенню статусу бібліотеки як культурноінформаційної, суспільно важливої установи.

60. Федорченко, Н. Соціокультурна діяльність Богуславської ЦРБ [Текст]
/
Н. Федорченко // Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 20—22. — (З досвіду
роботи).
Яким чином бібліотека може стати багатофункціональним центром громади? На думку
автора статті, в такій трансформації дуже важливою є діяльність зі збереження національної
пам’яті й культурних традицій, відродження духовності, наближення книги до користувачів.
Окрім того бібліотека повинна володіти безліччю ресурсів для навчання і саморозвитку
особистості, для дозвілля користувачів, розв’язання ними робочих та повсякденних питань,
для пошуку однодумців і задоволення потреби у спілкуванні.

61. Чепурний, В. Поетесу перевдягли на ювілей [Текст] / В. Чепурний // Голос
України. — 2018. — 7 лют. — С. 4. — (Новини).
Фотосесію «Я і Забашта» організували працівники Прилуцької міської центральної бібліотеки
ім. Любові Забашти та Молодіжного центру.
62. Шевченко, О. Рік у японському стилі [Текст] / О. Шевченко О. // Бібліотечний

форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 1. — C. 48—49. — (Бібліотечнобібліографічне обслуговування).
Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо відзначення Року Японії в Україні.

63. Шпаргало, Є. Висвітлення подій Української революції 1917—1921 рр. часописом
«Вісті комбатанта» / Є. Шпаргало // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 1. — С. 28—
34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_1_7.
Проаналізовано висвітлення подій Української революції 1917–1921 рр. на сторінках журналу
«Вісті комбатанта», що зберігається у фондах відділу зарубіжної україніки Інституту
книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

64. Юліна, С. На землі древлянській [Текст] / С. Юліна // Літературна Україна. —
2018. — 15 лют. — C. 9. — (Фотовиставка).
У конференц-холі Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського відбулося урочисте
відкриття фотовиставки із циклу «На землі древлянській» за темою «Міста 3-х тисячоліть:
Коростень, Овруч, Олевськ».

65. Юрчишина, О. На честь Степана Руданського [Текст] / О. Юрчишина // Слово
Просвіти. — 2018. — Ч. 9 (1—7 берез.). — С. 8 : фот. — (Читацьке віче).
У Національній науковій медичній бібліотеці України відбувся літературно-мистецький вечір
поета і лікаря, класика української літератури Степана Руданського.
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66. Яковлєва, Л. Я не вмію нудьгувати [Текст] / Л. Яковлєва // Культура і життя. —
2018. — 19 січ. — С. 27. — (Міст «Київ — Донбас»).
Про спільний проект бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка, НВК ЗОШ № 32 та БК «Ювілейний»
смт Шабельківка
міста
Краматорськ
Донецької
області
«Обдаровані
діти
селища Шабельківка».

Бібліотеки Тернопільщини

67. Мичко, С. Бібліо-трансформери: З українськими «читальнями» почали відбуватися
серйозні метаморфози [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 2018. — 10 січ. —
С. 13. — (Досвід).
У статті розглядаються стан, досвід реформування бібліотечної галузі Тернопільської області
та підсумки конференції «Дієва бібліотека громади: пошуки майбутнього», проведеної на базі
Тернопільської обласної бібліотеки для молоді для бібліотекарів Чернігівської, Вінницької,
Житомирської, Хмельницької, Тернопільської, Львівської областей за співорганізації БФ
«Бібліотечна країна».

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека

1.

Гавенко, О. Літературний відеомарафон «Мій Шевченко» [Текст] / О. Гавенко,
Л. Герман, Т. Ковалькова // Вільне життя плюс. — 2018. — 23 берез.— С. 6. —
(Книгозбірня поруч).
У Тернопільській ОУНБ відбувся літературний відеомарафон
присвячений 204-річчю від дня народження Кобзаря.

2.

«Мій

Шевченко»,

Гунько, Р. «І край мене почує» [Текст] / Р. Гунько // Вільне життя плюс. — 2018. —
16 лют.— С. 6. — (До 80-річчя Василя Стуса).
У Тернопільській ОУНБ відбулися літературні читання «І край мене почує».

3.

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] /
підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 :
фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 19—30 вересня
в обласній універсальній науковій бібліотеці тривала традиційна Декада
відчинених дверей, приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек (30 вересня). —
С. 150 ; В обласній універсальній науковій бібліотеці — дев’яте засідання Клубу «В
любові переможених немає» (присвячене Дню гідності та свободи). — С. 161.

4.

Книжки — додому [Текст] / підгот. О. Хом’як // Вільне життя плюс. — 2018. —
23 лют.— С. 1. — (Новини звідусіль).
Тернопільська ОУНБ і відділення соціального обслуговування вдома Тернопільського
міського територіального центру соціального обслуговування населення запроваджують
послугу кур’єрської доставки книжок для осіб з інвалідністю, самотніх і літніх громадян, які
не можуть самостійно дістатися до бібліотеки.

5.

Ковалькова, Т. З любов’ю до Тарасового слова [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне
життя плюс. — 2018. — 23 берез.— С. 6. — (Зустріч).
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч з поетом, перекладачем, літературознавцем і
громадським діячем Юрієм Матевощуком.
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6.

Крицак, Н. Бібліотечний фонд поповнився новими надбаннями [Текст] / Н. Крицак
// Вільне життя. — 2018. — 19 січ. — С. 8. — (Книгозбірня поруч).
Фонд Тернопільської ОУНБ поповнився новими виданнями, придбаними в рамках
державної програми «Українська книга».

7.

Мельничук, Б. Не забудьте привітати з ювілеєм… [Текст] / Б. Мельничук // Вільне
життя плюс. — 2018. — 2 лют. — С. 3. — (Щойно з друку).
Огляд бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини
на 2018 рік».

8.

Мельничук, Б. Оунівець із Вільхівця [Текст] / Б. Мельничук, М. Пайонк // Вільне
життя плюс. — 2018. — 2 берез. — С. 6. — (Доповнюючи ТЕС).
Огляд життя й діяльності Івана Габрусевича за сторінками видань із фондів Тернопільської
ОУНБ.

9.

Музика, Т. Англійська й медіа-грамотність [Текст] / Т. Музика // Вільне життя
плюс. — 2018. — 30 берез. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).
В інформаційному центрі «Вікно в Америку» Тернопільської ОУНБ започатковано заняття
масового відкритого онлайн-курсу з медіа-грамотності.

10.

Пайонк, М. Учитель, патріот і романтик, воїн і поет [Текст] / М. Пайонк // Вільне
життя плюс. — 2018. — 16 лют.— С. 6. — (Доповнюючи ТЕС).
У фонд Тернопільської ОУНБ надійшла книжка «Володимир Осип Демчук: Життя. Війна.
Поезії…», подарована дослідником і письменником Олександром Панченком.

11.

Рюміна, Л. «Герої навіки, яких забувати не можна» [Текст] / Л. Рюміна // Вільне
життя плюс. — 2018. — 23 лют. — С. 8. — (Вечір пам’яті).
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні «Герої навіки, яких
забувати не можна».

12.

Салко, М. Володимир Кучерявий — для жінок і про жінок [Текст] / М. Салко //
Вільне життя. — 2018. — 19 січня. — С. 6 : фот. — (Щойно з друку).
Анонс презентацій поетичної збірки Володимира Кучерявого «Для жінок. Про жінок» у
Тернопільській ОУНБ і Теребовлянській міській бібліотеці.

13.

Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / О. Содомора //
Вільне життя плюс. — 2018. — 9 лют. — С. 1. — (Зверніть увагу).
У Тернопільській ОУНБ працює консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги.

14.

Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / О. Содомора //
Вільне життя плюс. — 2018. — 2 берез. — С. 2. — (Зверніть увагу).
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці працює консультативний пункт
Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

15.

Стартує літературний відеомарафон «Мій Шевченко» [Текст] // Наш день. —
2018. — 7—13 берез. — С. 5.
У Тернопільській ОУНБ відбувся літературний відеомарафон «Мій Шевченко».

16.

Шергей, Ю. Прихильникам органічного землеробства [Текст] / Ю. Шергей // Вільне
життя плюс. — 2018. — 9 лют. — С. 7. — (Виставки).
У відділу сільськогосподарської літератури
«Прихильникам органічного землеробства».
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Тернопільської

ОУНБ

діє

виставка

Тернопільська обласна бібліотека для молоді

17.

Безкоровайна, М. «Борітеся — поборете, Вам Бог помагає…» [Текст] /
М. Безкоровайна // Вільне життя плюс. — 2018. — 23 берез. — С. 6 : фот. — (Що у
вас?).
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася літературно-мистецька година,
присвячена 204-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка.

18.

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р. ] /
підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 :
фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: В обласній
бібліотеці для молоді відбулася зустріч читачів-учасників клубу «Юні леді та
джентельмени» з поетесою Ганною Назарків. — С. 160.

19.

Юхно-Лучка, М. «Ми минемося, а спомин буде про нас…» [Текст] / М. Юхно-Лучка
// Нова Тернопільська газета. — 2018. — 28 лют. — С. 7: фот.
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбувся захід «Невідомі герої УПА», під час
якого репрезентували дослідження Людмили Строцень і Сергія Грабового, присвячені
історії повстанської боротьби на Бережанщині й Збаражчині.

Тернопільська обласна бібліотека для дітей

20.

Мурашка, З. безпечна країна очима дітей [Текст] / З. Мурашка // Вільне життя
плюс. — 2018. — 26 січ. — С. 5 : фот. — (Добрі справи).
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей підведено
просвітницького проекту «Рідна країна — безпечна країна».

21.

підсумки

соціально-

Чубата, Д. «Сійся-родися серед народу» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. —
2018. — 26 січ. — С. 5. — (Обрії «Просвіти»).
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся вечір-зустріч «Свята ніч — свята
вість».

Тернопільська міська централізована бібліотечна система

22.

Бобрівець, М. Згадали героїв Крут [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя плюс. —
2018. — 2 лют. — С. 5.
У Тернопільській міській бібліотеці для дітей № 5 вшанували пам'ять Героїв Крут.

23.

Гарасим’як, М.-А. «Тут юнь прекрасна і свята встелила землю в мить єдину»
[Текст] / М.-А. Гарасим’як // Свобода. — 2018. — 6 лют. — С. 4 : фот.
З нагоди 100-річчя бою під Крутами в міській бібліотеці-філії №7 для дорослих відбулася
година скорботи.

24.

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] /
підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 :
фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 27 —
29 вересня у Тернополі тривав VII бібліотечний фестиваль під назвою
13

«Бібліотечний тренд Файного Міста». — С. 151 ; У Тернопільській бібліотеці №5
для дорослих — зустріч «Зорепад поезії Богдана Лепкого «До мови серцем
доторкнись». — С. 161 ; У Тернопільській міській бібліотеці-філії № 4 для дітей
«Центр «Коронації слова» — засідання обласних методичних секцій педагогів
зарубіжної літератури і художньої культури професійно-технічних навчальних
закладів, під час якого учасники зустрілися з представниками видавництва
«Навчальна книга — Богдан», письменницею та журналісткою Валентиною
Семеняк, заслуженим художником України Миколою Дмітрухом. — С. 161.
25.

Козінчук, І. В ім’я української держави [Текст] / І. Козінчук // Свобода. — 2018. —
9 лют. — С. 3 : фот.
У Тернопільській міській бібліотеці-філії № 4 для дітей відбувся вечір-реквієм «Пам’ятай
про Крути», приурочений до 100-річчя бою під Крутами.

26.

Процишин, С. Подвиги патріотів житимуть вічно [Текст] / С. Процишин // Вільне
життя плюс. — 2018. — 23 лют. — С. 8 : фот. — (Що? Де? Коли?).
У Тернопільській міській бібліотеці-філії № 8 відбувся урок мужності про Героїв Небесної
Сотні.

27.

Тищенко, Ю. Тернопільський художник Юрій Чумак: «У мене таке відчуття, що я
народився з пензликом в руках» [Текст] / Ю. Тищенко // Наш день. — 2018. — 7—
13 берез. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура).
У Тернопільській міській дитячій бібліотеці №3 відбулася зустріч з художником Юрієм
Чумаком.

28.

У Тернопільській дитячій бібліотеці відбуваються години духовності [Текст] // Наш
день. — 2018. — 14—20 берез. — С. 7 : фот. — (Духовність).
У Тернопільській бібліотеці-філії № 4 для дітей відбуваються години духовності: «Пізнаю
світ, пізнаю себе — пізнаю Бога!».

29.

Чубата, Д. І Соборність, і Крути [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2018. —
26 січ. — С. 3. — (Коротко).
У тернопільській міській бібліотеці-філії № 8 для дорослих відзначили День Соборності
України.

30.

Чубата, Д. Щоб не згинула сила духу [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. —
2018. — 23 берез. — С. 2. — (Кобзареві).
З нагоди 204-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка в Тернопільській міській бібліотеціфілії № 4 відбулася літературна зустріч «Не вмре поезія, не згине сила духу».

31.

Швець, Н. Небесну Сотню маємо пам’ятати постійно [Текст] / Н. Швець // Вільне
життя плюс. — 2018. — 28 лют.— С. 2. — (Година пам’яті).
У Тернопільській центральній міській бібліотеці для дітей відбулася година пам’яті Героїв
Майдану.
Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля»

32.

Віконська, І. У пам’ять про «Росохацьку групу» [Текст] / І. Віконська // Вільне
життя плюс. — 2018. — 26 січ. — С. 6. — (Погашення).
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація та погашення
немаркованих конвертів, приурочених 45-й річниці подій у Чорткові.

33.

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] /
підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 :
14

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: У бібліотецімузеї «Літературне Тернопілля» відбулися зустрічі: з нашим краянином Віктором
Паюком; з кандидатом історичних наук, доцентом ТНЕУ Надією Білик; виставка
робіт тернопільського художника Олега Кіналя «Дорога в дитинство — 2». — С. 161
: фот.
34.

Коваль, Г. Філателістичне пошанування українського бургоміста [Текст] / Г.
Коваль // Свобода. — 2018. — 23 берез. — С. 3 : фот. — (Акценти).
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася низка заходів з нагоди 180-річчя від
дня народження Володимира Лучаковського.

35.

Нікітіна, Ю. За синьо-жовті прапори отримав 11 років таборів та заслання [Текст]
/ Ю. Нікітіна // RIA плюс. — 2018. — 31 січ. — С. 9 : фот. кольор. — (Люди).
У приміщенні тернопільської бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» відбулася
презентація та погашення немаркованих конвертів, приурочених 45-й річниці подій у
Чорткові.

36.

Шаблій, К. Першій друкованій книжці краю — чотири століття [Текст] / К. Шаблій
// Вільне життя плюс. — 2018. — 16 берез. — С. 1 : фот. — (Дійство).
У Тернопільській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відзначили 400-ліття із дня
започаткування книгодрукування на Тернопільщині.

37.

Шевченкове слово, Шевченкова правда [Текст] // Вільне життя плюс. — 2018. —
7 берез. — С. 1 : фот. кольор. — (Вшанування).

Інші публічні бібліотеки області

38.

Волошина, О. Зібралися у «Берегині» [Текст] / О. Волошина // Свобода. — 2018. —
2 берез. — С. 4. — (Духовність).
У Козівській районній бібліотеці відбулося засідання літературно-мистецької вітальні
«Берегиня» за участі Марії Тройчак.

39.

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] /
підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 :
фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: У Бучацькій
центральній районній бібліотеці презентували книгу Романа Ткачука
«Костільники: минуле та сучасність». — С. 163 ; У Лановецькій центральній
районній бібліотеці — презентація літературно-мистецького альманаху «Лан». —
С. 163 ; У центральній бібліотеці Великогаївської об’єднаної територіальної
громади (Тернопільський район) залишили свої книжки з автографами
тернопільські майстри художнього слова О. Кара, Г. Шулим, В. Вовчанська, Н.
Тарасюк, Т. Гнатович, Г. Назарків, О. Атаманчук, Н. Фіалко, Т. Дігай, В. Семеняк,
А. Вікарук, В. Глемба, Б. Кушнірик, В. Бойко, О. Чоловічок, В. і Б Насипані,
З. Кіпибіда. — С. 163 : фот.

40.

Дзісяк, Я. Лабіринти Евтерпи [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 2018. —
30 берез. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).
У Чортківській центральній районній бібліотеці відбулася творча зустріч «Лабіринти
Евтерпи».

15

41.

Заморська, Л. Медсестра, яка лікує словом [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. —
2018. — 31 січ. — С. 14 : фот. — (Life).
У Козівській центральній районній бібліотеці відбулася презентація четвертої збірки поезій
«Я поділюсь краплинкою тепла» Ганни Назарків.

42.

Любарська, Л. Він був зорею України [Текст] / Л. Любарська // Вільне життя
плюс. — 2018. — 2 берез. — С. 2. — (Спогад про героя).
У Борщівській центральній бібліотеці відбувся вечір «Він був зорею України» на вшанування
пам’яті героя УПА Володимира Федоришина.

43.

Мадзій, І. Лицар волі В’ячеслав Чорновіл [Текст] / І. Мандзій // Вільне життя. —
2018. — 19 січ. — С. 3 : фот. — (Зустріч-спогад).
У Товстенській селищній бібліотеці вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола.

44.

Мадзій, І. Семеро з Небесної Сотні [Текст] / С. Надал // Вільне життя. — 2018. —
21 лют. — С. 6 : фот. кольор. — (Герої не вмирають!).
У Заліщиках відбувся вечір пам’яті (ведуча — директор ЦБС Ольга Тракало), присвячений
Героям Небесної Сотні.

45.

Семенина, Л. «Україно, зі словом Тараса безсмертна ти будеш в віках» [Текст] /
Л. Семенина // Свобода. — 2018. — 23 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).
У бібліотеці с. Великий Глибочок відбулася літературна година «Україно, зі словом Тараса
безсмертна ти будеш в віках».

46.

Штокало-Пархомчук, Я. У храмі книги поезія звучала [Текст] / Я. ШтокалоПархомчук // Вільне життя плюс. — 2018. — 23 лют.— С. 6 : фот. — (Духовні
обереги).
У Козівській районній бібліотеці відбулося засідання літературно-мистецької вітальні
«Берегиня».

47.

Ярошенко, Д. Богдан Яциковський: «Ми не можемо втратити осередок культури
Кременеччини — бібліотеку імені Юліуша Словацького!» [Текст] / Д. Ярошенко //
Вільне життя плюс. — 2018. — 7 лют. — С. 4 : фот. кольор. — (Актуально).
Кременецька міська бібліотека-філія ім. Ю. Словацького потребує капітального ремонту.

Інші бібліотеки області

48.

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] /
підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 :
фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 15 листопада
головний редактор «Літературного Тернополя» Богдан Мельничук у бібліотеці
ТНЕУ репрезентував нову книжку малої прози «Без прикрашувань». — С. 157.

Бібліотеки та професійна освіта за рубежем

68. Зурлис, П. Проектная деятельность библиотек Литвы [Текст] / П. Зурлис //
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 1. — C. 53—55. —
(Досвід зарубіжних країн).
У статті представлено короткий огляд проектної діяльності публічних бібліотек Литви,
розкрито переваги й недоліки участі бібліотек у проектах.
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Книгознавство. Видавнича справа. Проблеми читання

69. Буряк, С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2017 року [Текст] /
С. Буряк // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 3. — С. 5—13 : таб. —
(Книгознавство. Видавнича справа).
Проаналізовано стан українського книговидання за 2017 рік за асортиментом видавничої
продукції, її мовною та територіальною ознаками. Наведено дані щодо випуску книг і брошур
провідними вітчизняними видавництвами різної форми власності, в тому числі сфери
управління Держкомтелерадіо.

70. Визначено переможців Всеукраїнського конкурсу «Краща книга України» [Текст] /
підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 39 : іл. — (Події. Факти).
Представлено переможців Всеукраїнського конкурсу «Краща книга України», нагородження
яких відбулося під час відкриття VIІI Київськової книжкової виставки «Книжкові контракти».

71. Зелінська, А. Типологія класифікації біографічних видань [Текст] / А. Зелінська //
Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 1. — С. 25—29 : іл. — (Книгознавство.
Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті проаналізовано наявні підходи до класифікації біографістики, здійснено пошук
оптимальної класифікації з урахуванням видавничого аспекту. В результаті проведеного
дослідження запропоновано власну типологічну класифікацію біографічних видань на основі
опрацьованої біографістики, виданої в Україні в період з 2005 до 2013 року. Розроблена
типологічна класифікаціяможе слугувати теоретичною основою для подальшого наукового
осмислення біографічних видань та нон-фікшн книг загалом.

72. Косачова, О. Проблема актуалізації книги в контексті теорії журналістики [Текст] /
О. Косачова // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 2. — С. 12—16. —
(Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст.
Соціокомунікативний феномен книги розглянуто з позицій теорії журналістики; наголошено
на соціальній значущості книги та потребі процесу й актуалізації. Запропоновано критерії
актуальності книги, що виводять її на рівень журналістського твору. Окреслено систему
актуалізації книги, проаналізовано ефективні засоби актуалізації книги в сучасному медіапросторі.

73. Курочкіна, Т. Книга-вишиванка [Текст] / Курочкіна, Т. // Порадниця. — 2018. —
12 квіт. — С. 2 : фот. кольор. — (Фотовіконце).
«Найдовшу вишиту ілюстровану книгу-вишиванку» за мотивами творів Тараса Шевченка
створили Запорізькі майстрині.

74. Маленькі шедеври власноруч «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення»
[Текст] / підгот. Здановська В. // Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 35—36 :
фот. — (Книжковий всесвіт).
Традиція навчання рукоділля має глибоке коріння: з прадавніх часів матері навчали своїх
дочок виробляти пряжу, в’язати, оздоблювати вишивкою рушники, одяг і предмети декору,
створювати обереги та прикраси. Нині рукоділля – це не лише спосіб створити власноруч
особливі, самобутні, унікальні речі, це ще й релакс, і повернення до витоків нашої історії, і
вшанування традицій, і мода, і бізнес. Увагу читачів акцентовано на книжках, присвячених
різним технікам рукоділля, що вийшли друком у вітчизняних видавництвах упродовж 2015–
2017 рр.
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75. Сенченко, О. Актуальні аспекти книги як атрибута «м’якої сили» у глобальному
історичному процесі [Текст] / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2018. —
№ 2. — С. 17—25. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст.
У статті розглянуто окремі аспекти історичної книги як атрибута «м’якої сили» у глобальному
історичному процесі. Проведено аналіз глобалізації, монополізації й демографічної кризи на
різних етапах розвитку людства, наголошено на особливому місці книги у розумінні цих
проблем.

76. Сенченко, О. Застосування «м’якої сили» книги проти англійського народу в ХІХ
столітті [Текст] / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 3. — С. 31—
35. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст.
Розглянуто аспекти застосування «м’якої сили» книги для пропаганди ідей економічного
лібералізму в країнах Європи. Висвітлено роль ідей А. Сміта й теорій Т. Мальтуса в
експлуатації інших країн на користь англійської панівної верхівки.

77. Україну вперше представлено на Бейрутському міжнародному арабському
книжковому ярмарку Книжковий ярмарок у м. Бейруті [Текст] / підгот. О. Білик //
Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 39—40. : іл. — (Події. Факти).
На Книжковому ярмарку у м. Бейрут (Ліван) представники України організували День
України, у рамках якого відбулися презентація діяльності та книжкової продукції українських
видавництв і книжкових ярмарків, свято української дитячої книги, презентація поетичної
збірки І. Франка «Зів’яле листя» у перекладі ліванського письменника і перекладача,
українознавця І. Раефа.
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2 листопада 2017 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
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