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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України 

 
1. Вилегжаніна, Т. Публічна бібліотека як «третє місце» в громадському 

просторі [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2018. — 
№ 2. — С. 4—6. — (Колонка головного редактора). 
У статті йдеться про бібліотеки, які запропонували користувачам, насамперед молоді, 
альтернативні варіанти проведення часу, надали їм можливість не у віртуальному, а в 
реальному просторі реалізувати власний потенціал. На прикладі Бердичівської ЦМБ, Арцизької 
ЦРБ і ЦМБ м. Хмельницького продемонстровано, як бібліотеки можуть стати коворкінг-
центрами, майданчиками для реалізації освітніх програм, генерування ідей, об’єднання зусиль 
та потенціалу молоді. 

 
2. Груба, О, Наукову бібліотеку – закрити! [Текст] / О. Груба // День. — 

2018. — 15—16 черв. — С. 17 : фот. кольор. — (Суспільство).  
На нещодавній сесії Львівської обласної ради депутати проголосували за ліквідацію Львівської 
обласної наукової медичної бібліотеки шляхом приєднання її до Львівського медичного 
коледжу післядипломної освіти. До цього проект рішення був розміщений на сайті облради. 
Працівники бібліотеки розповідають, що дізналися про таку ініціативу лише незадовго до 
засідання. 

 
3. Добровольська, В. В. Міжнародні стандарти у створенні цифрового 

фонду документації культурної спадщини [Текст] / В. В. Добро-
вольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 
2018. — № 2. — С. 86—94. — (Інформологія та соціальні 
комунікації). — Бібліогр. у кінці ст. 
У дослідженні розглянуто культурну політику в умовах мережевого простору та цифрових 
технологій, створення електронних ресурсів документації, об’єктів і суб’єктів культури, 
культурного та мистецького продукту та культурної спадщини, діяльність в галузі 
стандартизації електронної документації та електронних цифрових ресурсів. 

 
4. ІФЛА–2018: звіт за програмою «Глобальне бачення» [Текст] / підгот. 

О. Білик // Бібліотечна планета. — 2018. — № 2. — С. 38—39 : фот. — 
(Події. Факти).  
Представлено основні принципи діяльності та нові можливості сучасних бібліотек,  
сформульовані за результатами дискусії з «Глобального бачення», учасниками якої стали  
бібліотекарі зі 190 країн світу. 
 

5. Капралюк, О. Система законодавчого забезпечення інформаційної 
діяльності / О. Капралюк // Вісник Книжкової палати. — 2018. — 
№ 4. — С. 46—49. — (Інформаційна діяльність). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано нормативно-правові аспекти регулювання інформаційної діяльності. 

 
6. Костюк, В. Об’єднана територіальна громада та публічна бібліотека: 

грані співпраці [Текст]: [про бібліотеки Смизької ОТГ Дубенського 
району Рівненської області] / В. Костюк // Бібліотечна планета. — 
2018. — № 2. — С. 6—8. — (Публічні бібліотеки і реформа 
децентралізації). 
Автор розмірковує над призначенням бібліотеки в об’єднаній територіальній громаді, її роллю 
як центру комунікації, поширення правдивої та корисної інформації про життя громади, 
сприяння формуванню нового мислення. Усім, хто нині відстоює необхідність бібліотеки в 
громаді, стане у пригоді досвід бібліотекарів і представника влади Смизької ОТГ щодо 
розроблення і затвердження статуту центральної бібліотеки громади, виділення коштів на 
поповнення книжкових фондів, введення штатної одиниці й відновлення надбавок до 
заробітної платні бібліотекарів, перетворення бібліотекарів на лідерів змін у громаді.  
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7. Сошинська, Я. Партнерство — розвиток — дія: ключові орієнтири 
розвитку бібліотек [Текст] / Сошинська, Я. // Бібліотечний форум: 
історія, теорія й практика. — 2018. — № 2. — С. 57—59. — (Українська 
бібліотечна асоціація).  
Про підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції та щорічної конференції УБА 
«Парнерство — розвиток — дія» (м. Київ, 23—24 листопада, 2017). 

 
8. Стрішенець Н. Сучасні вітчизняні бібліотечно-інформаційні 

стандарти: термінологічний аналіз / Н. Стрішенець // Бібліотечний 
вісник. — 2018. — № 3. — С. 28—40. — (Огляди. Рецензії). — Бібліогр. 
у кінці ст. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_3_7. 
У статті аналізується якість сучасних українських бібліотечно-інформаційних стандартів на 
терміни та визначення понять. Виокремлено основні проблеми та означено шляхи їх 
вирішення. 
 

9. 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).  
 
 

Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми 

 
10. Горбань, Ю. Науковий семінар «Бібліотека. Книга. Наука»: підсумки 

[Текст] / Ю. Горбань // Бібліотечна планета. — 2018. — № 2. — С. 31—
32. — (Конференції. Семінари. Читання).  
Висвітлено перебіг наукового семінару «Бібліотека. Книга. Наука»: підсумки, що відбувся в 
квітні цього року в Київському національному університеті культури і мистецтв.  

 
11. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і 

книга в контексті часу» [Текст] / підгот. О. Білик , В. Здановська // 
Бібліотечна планета. — 2018. — № 2. — С. 28—30 : фот. — 
(Конференції. Семінари. Читання).  
В інформаційному повідомленні йдеться про перебіг ХІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Бібліотека і книга в контексті часу», що відбулась наприкінці квітня 2018 року. 
 

12. Копанєва, В. Становлення цифрової гуманітаристики [Текст] / 
В. Копанєва // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 6. — С. 42—45 : 
іл. — (Інформаційна діяльність). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано зародження й розвиток цифрових гуманітарних наук в Україні та світі. 
Розглянуто основні напрями досліджень у сфері цифрової гуманітаристики: лінгвістичний 
аналіз, виявлення в текстах нових знань, візуалізація даних. Відзначено пріоритет України в 
лінгвістичних дослідженнях і відставання у технологіях виявлення в гуманітарних ресурсах 
нових знань. Констатовано потребу підготовки та викладання на гуманітарних факультетах 
закладів вищої освіти курсу з цифрової гуманітаристики. 
 

13. Сєров, Ю. Специфіка використання YouTube-каналів як бази знань 
для ефективного вивчення іноземної мови [Текст] / Ю. Сєров, 
А. Соломон // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 6. — С. 46—48 : 
іл. — (Інформаційна діяльність). — Бібліогр. у кінці ст. 
Статтю присвячено актуальному дослідженню YouTube як інструменту для ефективного 
вивчення іноземної мови, зокрема англійської. Наведено основні переваги використання  
YouTube-каналів у навчанні. Наведено топ-10 найпопулярніших YouTube-каналів для вивчення 
англійської мови. 
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14. Сокур О. Семінар «Робота бібліотек наукових установ НАН України: 
основні пріоритети та завдання розвитку в 2018 р.» [Текст] / О. Сокур 
// Бібліотечний вісник. — 2018. — № 3. — С. 43—44. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_3_9. 
Про підсумки семінару «Робота бібліотек наукових установ НАН України: основні пріоритети та 
завдання розвитку в 2018 році» для керівників бібліотек наукових установ НАН України, що 
відбувся в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. 
 

15. Сошинська, В. Програмні результати вивчення дисципліни «Наукові 
комунікації» в Університеті Грінченка як підґрунтя професійних 
компетенцій магістрів / В. Сошинська // Вісник Книжкової палати. — 
2018. — № 4. — С. 27—30. (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. 
у кінці ст. 
Розглянуто програмні результати вивчення дисципліни «Наукові комунікації» на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа». Визначено спеціальні та професійні програмні компетентності, яких 
набувають магістранти. Наведено можливості опанування дисципліни у системі е-навчання 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 
 

16. Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення [Текст] / прес-
служба НТБ ім. Г. І. Денисенка НТУ України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» // Бібліотечний 
форум: історія, теорія й практика. — 2018. — № 2. — С. 55—56. — 
(Бібліотечні форуми, конференції).  
Про підсумки міжнародного науково-практичного семінару «Стратегії розвитку бібліотек: від 
ідеї до втілення» (11—12 грудня 2017, НТБ ім. Г. І. Денисенка НТУ України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). 

 
17. Шелестова, А. М. Онлайн-сервіси як перспективні та альтернативні 

засоби навчання студентів вишів України [Текст] / А. М. Шелестова 
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — 
№ 2. — С. 23—29. — (Документознавство. Архівознавство).  — 
Бібліогр. у кінці ст 
У дослідженні розкрито можливості онлайн-сервісів як засобів здобуття практичних ІТ-навичок 
студентами вишів за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

 

Бібліотекознавство. Бібліографічна діяльність 

 
18. Гуцол, Г. Універсальна десяткова класифікація в Україні: історія, 

досвід, проблеми [Текст]: до 100-річчя Книжкової палати України / Г. 
Гуцол // Бібліотечна планета. — 2018. — № 2. — С. 8—11. — 
(Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті йдеться про Універсальну десяткову класифікацію (УДК), історію її створення та 
розвитку у світі, перекладу і застосування в Україні в часи становлення держави на початку 
минулого століття і в добу незалежності, обґрунтування урядових рішень щодо упровадження 
УДК, методичне та нормативне забезпечення. 
 

19. Добко, Т. Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні 
паралелі і реалії сьогодення [Текст] / Т. Добко // Бібліотечний 
вісник. — 2018. — № 2. — С. 10—24. — Режим доступу: 
http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_2_4.  
Висвітлюється досвід упровадження бібліотечних класифікацій Універсальної десяткової 
класифікації (УДК), Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) у практику роботи 
бібліотек України.  
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20. Комбінування загальних визначників часу та рас, етнічних груп і 
народів з основними класами таблиць УДК  [Текст] / В. Муравйова, 
В. Солодовник // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 4. — С. 41—
42. (Школа систематизатора). 

 
21. Особливості застосування запозичених нотацій та загальних 

визначників основних характеристик в УДК [Текст] / М. Архведова, 
Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 5. — С. 34—35. — 
(Школа систематизатора).  

 
*** 

22. Копанєва, В. О. Бібліотека цифрової науки [Текст] / В. О. Копанєва // 
Вісник Національної академії наук України. — 2018. — № 4. — С. 76—
85. — (Статті та огляди). —Бібліогр. у кінці ст.   
Проаналізовано зародження цифрової науки і відзначено необхідність зближення бібліотечно-
інформаційної діяльності з науково-дослідною. Визначено інформаційно-ресурсну базу 
цифрової науки й акцентовано увагу на доцільності участі бібліотеки у формуванні первинних 
наукових даних. 

 
23. Корнійчук К. Проблеми класифікації документації транспортного 

підприємства за вимогами міжнародного стандарту / К. Корнійчук // 
Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 4. —  С. 43—46. — 
(Документознавство). 
Проаналізовано проблеми класифікації документації транспортного підприємства на основі 
вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO9001:2015. Розглянуто термінологію стандарту та 
загальні класифікаційні ознаки документації. Визначено види та групи документів у системі 
управління якістю транспортного підприємства; наведено загальні рекомендації з їх практичної 
організації. 
 

24. Сафонова, Т. Науково-методична діяльність у бібліотечній сфері: 
основні напрями та тенденції [Текст]  / Т. Сафонова // Вісник 
Книжкової палати. — 2018. — № 6. — С. 28—31. — (Бібліотечна 
справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті досліджено сучасний етап науково-методичної діяльності в галузі бібілотечної справи. 
Розкрито основні напрями й тенденції розвитку науково-методичної діяльності в бібліотечно-
інформаційній сфері. Визначено чинники, що стримують розвиток методичної діяльності в 
сучасних умовах. 

 
25. Соколов, В. Бібліоніміка у соціокультурній діяльності бібліотеки 

[Текст] / В. Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2018. — № 2. — С. 2—5. — (Бібліотекознавство). — 
Бібліогр. у кінці ст.   
У статті проаналізовано основні ознаки, особливості та відмінні риси нової галузі діяльності 
бібліотекознавців, що зумовлена виокремленням вивчення власної назви бібліотеки в окремий 
напрям досліджень. Схарактеризовано сутність і значення терміну «бібліоніміка».  

 
26. Соколов, В. Інтегрована інформаційно-бібліотечна та клубна 

діяльність бібліотеки-клубу та клубу-бібліотеки [Текст] / В. Соколов 
// Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 2. — 
С. 33—39. — (Бібліотекознавство). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті проаналізовано сутність, основні завдання, головні ознаки, відмінності та загальні риси 
діяльності бібліотеки-клубу та клубу-бібліотеки; охарактеризовано особливості функціонування 
зазначених видів книгозбірень та клубів; розкрито провідні напрями клубної та інформаційно-
бібліотечної роботи бібліотеки-клубу та клубу-бібліотеки та їхнє значення у розвитку 
соціокультурної та просвітницької діяльності книгозбірень. 
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Дослідницька діяльність. Бібліометрика 

 
27. Антонюк Т. Українська революція 1917–1921 років у спогадах 

представників політичної еміграції [Текст] / Т. Антонюк // 
Бібліотечний вісник. — 2018. — № 2. — С. 34—47. — (До 100-річчя 
Української революції (1917—1921). — Режим 
доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_2_6.  
Проаналізовано мемуарні видання діаспори про революційні події в Україні 1917—1921 рр., які 
зберігаються у фонді відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВЗУ ІК НБУВ).  

 
28. Васьківська, О. Видавнича діяльність міністерств великоруських, 

польських, єврейських справ у 1917-1920 рр. [Текст] / О. Васьківська 
// Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 6. — С. 48—52 : таб. — 
(Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті досліджено видавничу діяльність національних менших, які в роки Української 
революції отримали від національно-демократичних урядів юридичне право та гарантії на 
розвиток своєї культури та її матеріальну підтримку. 
 

29. Збанацька, О. М. Формування наукових поглядів на евристику 
[Текст] / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. — 2018. — № 2. — С. 30—39. — (Документознавство. 
Архівознавство). — Бібліогр. у кінці ст 
У дослідженні узагальнено існуючі наукові погляди на трактування терміну «евристика» та 
похідні від нього терміни. 

 
30. Комова, М. В. Концепція нової політичної думки Єжи Гедройця: 

документальний реконструкт [Текст] / М. В. Комова // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — 
№ 2. — С. 12—22. — (Документознавство. Архівознавство).  — Бібліогр. 
у кінці ст 
За допомогою методу документальної реконструкції в статті відтворено за документальними 
джерелами концепцію нової політичної  думки Є. Гедройця. 

 
31. Лісіна, С. О. Періодика Проводу Українських націоналістів: «Сурма» і 

«Розбудова нації» [Текст] / С. О. Лісіна // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 2. — С. 65—71. — 
(Бібліотекознавство. Книгознавство).  — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті здійснено аналіз націоналістичних періодичних видань ОУН «Сурма» та 
«Розбудова нації» та досліджено тематичні публікації з військових питань та представлено 
їхню організуючу роль к національно-визвольній боротьбі українського народу. 
 

32. Свердлик, З. М. Архівні документи як джерело дослідження 
документаційного забезпечення органів місцевого самоврядування 
[Текст] / З. М. Свердлик, І. В. Братусь // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 2. — С. 39—44. — 
(Документознавство. Архівознавство). — Бібліогр. у кінці ст 
У статті здійснена спроба з’ясувати значення архівних документів для визначення 
номенклатури документів, притаманних для органів місцевого самоврядування кінця ХІХ – 
початку ХХ століття. 

 
33. Устиннікова, О. Дослідження тематичної спрямованості публікацій у 

періодиці за розділами УДК [Текст] / О. Устиннікова // Вісник 
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Книжкової палати. — 2018. — № 5. — С. 3—10 : іл. — (Книгознавство. 
Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті наведено результати дослідження бази даних «Літопис журнальних статей» за 2017 рік 
із застосуванням бібліометричного методу. 

 

Бібліотечні ресурси. Колекції 

 
34. Борисенко, Н. Дозоване читання: історія спецфонду Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка [Текст] / 
Н. Борисенко // Бібліотечний форум: історія, теорія й практика. — 
2018. — № 2. — С. 48—54. — (Історичні розвідки бібліотек). — 
Бібліогр. у кінці ст.  
У статті розповідається про формування жорсткої системи бібліотечної цензури в умовах 
панування тотального радянського режиму, про технологію і механізми вилучення забороненої 
літератури та створення спецфондів на прикладі Харківської державної наукової бібліотеки 
ім. В. Г. Короленка. 

  
35. Дідусенко, Г. «Крізь роки болю і надій...» [Текст]: (нові видання 

Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського, присвячені Петру 
Петровичу Ротачу) / Г. Дідусенко, М. Федорова // Бібліотечна 
планета. — 2018. — № 2. — С. 33—34 : фот. — (Книжковий всесвіт).  
Презентовано бібліографічні покажчики «Благословляю я ті дні, коли до правди прихилився» 
та «Каталог бібліотеки та особовий фонд Петра Ротача», присвячені українському поетові і 
літературознавцю.  

 
36. Чередник, Л. А. Рідкісні книги у фонді бібліотеки: на прикладі НТБ  

ПолТНТУ імені Юрія Контратюка [Текст] / Л. А. Чередник // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — 
№ 2. — С. 59—64. — (Бібліотекознавство. Книгознавство).  — Бібліогр. 
у кінці ст. 
У статті здійснено аналіз змісту рідкісних книг початку ХХ століття, що зберігаються у фонді 
Науково-технічної бібліотеки Полтавського національного технічного університету  імені Юрія 
Кондратюка. 

 
37. Шпаргало Є. Битва під Крутами як важливий епізод визвольних 

змагань 1917 – 1921 рр. (за джерелами фонду відділу зарубіжної 
україніки НБУВ) / Є. Шпаргало // Бібліотечний вісник. — 2018. — 
№ 3. — С. 23—27. — (До 100-річчя Української революції (1917—1921). 
— Бібліогр. у кінці ст.  — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_3_6. 
Проаналізовано документи фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які висвітлюють битву під Крутами.  

 
38. Якубова, Т. Унікальні книжкові знаки у виданнях із фондів 

французькою та польською мовами НБУВ [Текст] / Т. Якубова // 
Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 5. — С. 30—34 : фот. — 
(Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
Наведено відомості про книжкові знаки у примірниках видань із фондів французькою, 
польською мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Надано класифікацію книжкових 
знаків.  
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Інформаційні технології. Електронні  бібліотечні ресурси 

 
39. Вовк, Н. Електронні виставки архівних документів: сучасний стан та 

перспективи розвитку [Текст] / Н. Вовк // Вісник Книжкової 
палати. — 2018. — № 5. — С. 43—48 : іл. — (Інформаційна 
діяльність). — Бібліогр. у кінці ст. 
Статтю присвячено огляду наявних електронних виставок на сайтах архівів України. Подано 
класифікацію електронних архівних виставок; проаналізовано основні етапи та особливості 
їхнього створення, наведено позитивні результати оцифрування документів для електронних 
виставок. 
 

40. Голівець, В. Редакторське опрацювання соціальних мереж: підходи 
до створення контенту з метою формування позитивного іміджу 
компанії [Текст] / В. Голівець, Р. Сегол // Вісник Книжкової 
палати. — 2018. — № 5. — С. 17—20. — (Соціокомунікаційні 
технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано особливості створення контенту для соціальних мереж, наведено 
практичні поради для фахівців із соціального медіамаркетингу задля просування компанії або 
бренду, формування їх позитивного іміджу. 

 
41. Голощук, Р. Інформаційне забезпечення обліку бібліотечного фонду 

районної бібліотеки [Текст] / Р. Голощук, О. Марковець // Вісник 
Книжкової палати. — 2018. — № 6. — С. 35—42 : іл. — (Бібліотечна 
справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті узагальнено й подано наукові результати аналізу проблематики інформаційного 
забезпечення обліку бібліотечного фонду районної бібліотеки за допомогою електронного 
каталогу. Описано інформаційну та функціональну моделі завдання, які відображають суть 
процесу створення електронного каталогу. Розглянуто аспекти практичного застосування бази 
даних електронного каталогу для обліку фондів районних бібліотек на базі Microsoft Office 
Access. 

 
42. Жалко, Т. Й. Електронні журнали як об’єкт сучасних бібліотечних 

інновацій [Текст] / Т. Й. Жалко, Н. В. Ляшук // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 2. — С. 52—58. — 
(Бібліотекознавство. Книгознавство). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті здійснено аналіз сучасних тенденцій розвитку електронних журналів у системі 
інноваційних процесів сучасних бібліотек, а також подано короткий огляд методів підвищення 
ефективності використання електронних ресурсів бібліотеками, покращення веб-сайтів і 
електронних каталогів бібліотек. 
 

43. Кириленко, О. Електронні каталоги обласних універсальних 
наукових бібліотек України: аналіз структури та лінгвістичного 
забезпечення проблеми  [Текст]: до 100-річчя Книжкової палати 
України / О. Кириленко, О. Яценко // Бібліотечна планета. — 2018. — 
№ 2. — С. 12—17. — (Інформаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
Автори аналізують електронні каталоги обласних універсальних наукових бібліотек у контексті 
використання сучасних уніфікованих засобів лінгвістичного забезпечення бібліотечних 
інформаційно-пошукових систем (ІПС). На основі моніторингу електронних каталогів і баз 
даних, представлених на веб-сайтах цих бібліотек визначено загальні проблеми лінгвістичного 
забезпечення ІПС та запропоновано можливі напрями їх розв’язання за умови взаємодії 
провідних бібліотек держави. 
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44. Корнієнко, В. Трансформації, інтелектуальні технології та проблеми 
створення системи вітчизняної реферативної інформації [Текст] / 
В. Корнієнко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 6. — С. 31—
35. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто аспекти створення системи вітчизняної реферативної інформації. 
Акцентовано, що її подальший розвиток можливий за умови вдосконалення корпоративних 
відносин із вітчизняними бібліотеками та інформаційними службами.  

 
45. Корнійчук, К. С. Система електронного документообігу e-freight та її 

використання в транспортній галузі [Текст] / З. М. Свердлик // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — 
№ 2. — С. 45—51. — (Документознавство. Архівознавство). — Бібліогр. 
у кінці ст 
У дослідженні вивчено сучасний досвід використання систем електронного документообігу в 
транспортній галузі на основі дослідження системи «E-freight», що застосовується в організації 
міжнародних авіаційних вантажоперевезень та інформаційної системи портового 
співтовариства ДП «АМПУ». 

 
46. Котова, О. Клієнт-сервісне обслуговування користувачів: віртуальні 

послуги бібліотеки [Текст] / О. Котова // Бібліотечний форум: 
історія, теорія і практика. — 2018. — № 2. — С. 6—7. — (Інтернет-
технології в бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті висвітлено досвід роботи Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей 
ім. Т. Г. Шевченка щодо надання онлайн-послуг віддаленим користувачам завдяки веб-сайту 
бібліотеки.  

 
47. Медведєва, В. Використання інфографіки в сучасній бібліотечній 

установі  [Текст] / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. — 
2018. — № 5. — С. 27—30. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці 
ст. 
Розглянуто аспекти використання інфографіки в сучасній бібліотечній установі. Досліджено 
характерні риси та особливості віртуальної бібліотечної виставки, з’ясовано вимоги до її 
організації. Проаналізовано інформаційно-аналітичну продукцію бібліотечних установ, 
представлену на віртуальних виставках. 

 
48. Помчалова, О. Створення авторитетних (нормативних)файлів імен 

осіб як засіб удосконалення доступу до наукової інформації [Текст] / 
О. Помчалова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 
2018. — № 2. — С. 8—11. — (Автоматизація бібліотечних процесів). — 
Бібліогр. у кінці ст.   
У статті висвітлено питання створення авторитетних файлів імен осіб у форматі 
ІРБІС/AUTORITY для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України ім. В. О. Сухомлинського, розкрито їхню роль в уніфікуванні бібліографічних записів і 
вдосконаленні доступу до наукової інформації. 

 
49. Сандул О. Відображення розвитку бібліотечно-інформаційних 

ресурсів у РБД «Україніка наукова» / О. Сандул // Вісник Книжкової 
палати. — 2018. — № 4. — С. 38—41. — (Бібліотечна справа). — 
Бібліогр. у кінці ст. 
Проаналізовано публікації з питань розвитку сучасних бібліотечно-інформаційних ресурсів за 
період 2011—2017 рр., відображені в реферативній базі даних «Україніка наукова». Розглянуто 
можливості вдосконалення пошуку наукових джерел за темою дослідження в реферативних 
ресурсах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 
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50. Соколов В. Використання електронних експозицій у роботі музеїв 
історії бібліотек / В. Соколов // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 2. 
— С. 24—33. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_2_5 
Висвітлюються особливості функціонування музеїв історії бібліотек, специфіка та переваги 
електронних музейних експозицій у бібліотеках, значення музеїв історії бібліотек у розвитку 
науково-дослідної, експозиційно-виставкової та культурно-масової роботи книгозбірні, у 
збереженні та популяризації національної культурної спадщини, у підвищенні іміджу 
бібліотечної діяльності. 

 
51. Філіпова, Л. Я. Цифрові архіви в сучасному суспільстві: 

термінологічний та змістовний аспекти [Текст] / Л. Я. Філіпова // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — 
№ 2. — С. 6—11. — (Документознавство. Архівознавство). — Бібліогр. у 
кінці ст 
У статті проведено аналіз розвитку цифрових архівів у сучасному інформаційному суспільстві, 
поняття «цифровий архів» у термінологічному та змістовному аспекті, подано порівняльну 
характеристику термінів «цифровий» та «електронний архів». 

 
52. Чеховська, І. Друковані джерела краєзнавчої інформації як основа 

для доповнення ресурсу з історії міст і сіл на сайтах провідних 
бібліотек України [Текст] / І. Чеховська // Бібліотечний форум: 
історія, теорія і практика. — 2018. — № 2. — С. 16—18. — (Бібліотечно-
бібліографічні ресурси бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст 
У статті висвітлено результати моніторингу сучасних електронних і друкованих джерел 
краєзнавчої інформації як основи для доповнення інтегрованого ресурсу «Історія міст і сіл 
України» (на прикладі Київської області). 

 

Окремі бібліотеки 

 
До 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

 
53. Гранчак, Т. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

як науково-інформаційний центр організації управління знаннями 
[Текст] / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 2. — С. 3—
10. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_2_3 
Обґрунтовано функціонування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як 
науково-інформаційного центру організації управління знаннями. Окреслено й 
охарактеризовано напрями участі бібліотеки в організації управління знаннями. Розкрито 
підходи до налагодження і комплексного використання бібліотекою мережевих зв’язків 
інформаційно-телекомунікаційного і соціально-психологічного характеру у формуванні 
середовища, сприятливого для генерування та використання нових знань, їх подальшої 
трансляції від покоління до покоління. 
 

54. Лобузіна, К. Цифрове обличчя наукової бібліотеки: столітній рубіж 
академічних традицій та інновацій [Текст] / К. Лобузіна // 
Бібліотечний вісник. — 2018. — № 3. — С. 12—17. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_3_4. 
Розглядається сучасний стан та перспективи розвитку електронних бібліотечно-інформаційних 
технологій і ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). 
Зосереджено увагу на розбудові перспективних науково-інформаційних проектів НБУВ: 
реферативна база даних «Україніка наукова», електронна бібліотека «Наукова періодика 
України», інформаційний портал «Наука України: доступ до знань», електронна бібліотека 
«Україніка», цифрова бібліотека історико-культурної спадщини. Окреслено перспективи 
розбудови науково-інформаційного комплексу НБУВ відповідно до вимог сучасної електронної 
наукової комунікації. 
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55. Онищенко, О. Національна бібліотека України імені В. I. Вер-
надського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку 
нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузі в Україні 
(1993—2018) 1. Становлення та розвиток системи підготовки кадрів 
вищої кваліфікації в Національній бібліотеці України імені 
В. I. Вернадського у 1993–2010 рр. [Текст] / О. Онищенко, 
Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 2. — С. 48—58. — 
Бібліогр. у кінці ст. — Режим доступу: 
http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_2_7. 
Розглядається історія підготовки кадрів вищої кваліфікації в Національній бібліотеці України 
імені В. І. Вернадського, що розпочалася у період незалежності України. Висвітлюється 
діяльність спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій у 
галузі історичних, філологічних, технічних наук та соціальних комунікацій за спеціальностями 
«книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство», «документознавство, 
архівознавство», «інформаційні системи та процеси, бібліотечні системи та мережі», 
«інформаційні технології», «структурна, прикладна та математична лінгвістика». Наводяться 
відомості про членів спеціалізованих вчених рад. Окреслені етапи розвитку системи підготовки 
кадрів, її реформування, охарактеризовано нормативно-правові положення, якими керуються 
наукові установи та колективи. 

 
56. Онищенко, О. Національна бібліотека України імені В. I. Вер-

надського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку 
нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузях в Україні 
(1993—2018). 2. Підготовка бібліотечних кадрів вищої кваліфікації у 
руслі нових пріоритетів діяльності НБУВ у 2011—2018 рр. [Текст] / 
О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 3. — 
С. 3—11. — Бібліогр. у кінці ст. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_3_3 . 
У статті коротко висвітлено основні етапи розвитку НБУВ, починаючи від заснування до 
сучасності, тісно пов'язані із соціально-політичним розвитком України. З нових об'єктивних 
позицій подається періодизація історії Бібліотеки, характеризуються її діяльність у галузі 
комплектування, формування фонду, розвитку каталогів, обслуговуванні читачів, 
популяризації фондів, науково-дослідна та науково-методична робота. Простежуються зміни 
структури та основних функцій у різні періоди. Обґрунтовується закономірність повернення 
Бібліотеці статусу національної. 

 
57. Солоіденко, Г. Бібліографічна комісія ВУАН та її незавершена 

діяльність [Текст] / Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. — 2018. — 
№ 3. — С. 18—22. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_3_5 . 
На основі архівних матеріалів висвітлено історію створення Бібліографічної комісії ВУАН 
(1926–1931). Аналізуються рішення першого Пленуму Бібліографічної комісії ВУАН, результати 
генерального обліку бібліографічної роботи кінця 1920-х рр., діяльність вчених-
бібліотекознавців щодо створення українського бібліографічного репертуару. 

 
*** 

 

58. Бездольна, Л. Години освіченості як складова культурно-
просвітницької роботи університетської бібліотеки [Текст] / Л. 
Бездольна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 
2018. — № 2. — С. 19—22. — (Бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті представлено інноваційний формат спілкування зі студентами ХНТУСГ ім. Петра 
Василенка – години освіченості, які входять до системи заходів з культурно-просвітницької, 
виховної роботи наукової бібліотеки вищого навчального закладу. 
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59. Бондаренко, О. Баталії у книгозбірні, або Що робити з радянськими 
способами «обрання начальства» [Текст] / О. Бондаренко // 
Літературна Україна. — 2018. — 3 трав. — С. 5. — (Полеміка).  
«Післявиборчі» баталії в Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського. 

 
60. Воронцов, П. Японці профінансували оновлення прифронтової бібліотеки 

[Текст] / Воронцов, П. //  Голос України. — 2018. — 5 трав. — С. 5. — (Світ без 
кордонів).  
У прифронтовій Попасній після капітального ремонту відкрито центральну районну бібліотеку. 
Кошти на відновлення приміщення виділила Міжнародна організація з міграції за донорської 
підтримки уряду Японії. 

 
61. Давимука, С. Степан Давимука: «Мрію про тверду, шановану в світі, 

сильну Українську державу» [Текст] : [інтерв’ю] / [спілкувався] 
Б. Залізняк // Слово Просвіти. — 2018. — 28 черв. – 4 лип. — С. 8-9 : 
фот. — (Пряма мова). 
Колектив Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаникан підготував і видав 3 
т. видання «Український книжковий знак ХІХ – ХХ століть. Каталог колекції Степана 
Давимуки». 

 
62. Дорога до знань [Текст] / І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. — 2018. — 

6 квіт. — С. 12. — (Фотофакт).  
Після реконструкції відбулося відкриття оновленого простору Київської центральної бібліотеки 
для дітей ім. Т. Г. Шевченка . 

 
63. Залізниця буває і сірниковою [Текст] : [виставка «Сірникове диво 

Віктора Шкляренка» діє в центральній бібліотеці Коростеня] // 
Голос України. — 2018. — 11 трав. — С. 15. — (Світ захоплень).  

 
64. Зєбєлян, Т. Бібліотека-філія для юнацтва як центр європейської 

інформації для українського молодіжного соціуму [Текст] / 
Т. Зєбєлян, С. Калігорська // Бібліотечна планета. — 2018. — № 2. — 
С. 19—21 : фот. — (З досвіду роботи).  
У статті йдеться про краудсорсинговий проект «Інформаційно-освітню платформу «Україна на 
шляху до Європи», що реалізовується спільними зусиллями бібліотеки, волонтерів, Євроклубу 
при Херсонському державному університеті. Проект має на меті забезпечити вільний 
безкоштовний доступ до інформації про Європу, країни ЄС, євроінтеграційний поступ України, 
допомагає навчальному процесу учнівської та студентської молоді. 
 

65. Золотоноша, Л. Юрій Пацан: «Моя Говерла ще попереду» [Текст] : [у 
бібліотеці Університету «Україна» відбувся літературно-мистецький 
вечір заслуженого художника України, викладача Юрія Пацана 
«Творчість, наповнена поезією»] // Голос України. — 2018. — 
11 трав. — С. 6. — (Освіта).  

 
66. Кирей, Р. Разом весело читати… [Текст] / Р. Кирей // Урядовий 

кур’єр. — 2018. — 22 черв. — С. 24 : фот. — (Вісті звідусіль).    
Літні читання для юних книголюбів організували працівники Монастирищенської районної 
дитячої бібліотеки на Черкащині. 

 
67. 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». 
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68. Костенко, Л. Поширення правових знань у бібліотеках для дітей 
[Текст] / Л. Костенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2018. — № 2. — С. 28—30. — (Мережа бібліотек).    
У статті висвітлюються способи й методи надання дітям правової інформації під час проведення 
бібліотекарями літературних, розважальних і пізнавальних масових заходів. 

 
69. Книш, А. Краєзнавча бібліографія як складова історичної пам’яті 

обласній бібліотеці для юнацтва [Текст] / І. Шевченко // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 2. — 
С. 40—42. — (Мережа бібліотек).    
У статті представлено краєзнавчий бібліографічний доробок Наукової бібліотеки Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 
70. Лобода, Г. Заради честі України – вшануємо синів країни [Текст] / 

Г. Лобода// Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — 
№ 2. — С. 23—25. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  — 
Бібліогр. у кінці ст. 
Патріотичне виховання молоді, що здійснюється бібліотеками для юнацтва, представлено на 
досвіді історичного минулого та сьогодення Чернігівщини. 

 
71. Павленко, І. Досвід застосування концепції «Проектне мислення для 

бібліотек» [Текст] / І. Павленко // Бібліотечна планета. — 2018. — 
№ 2.  — С. 17—19 : фот. — (З досвіду роботи).  
Презентовано діяльність технічної студії Makerspace, яка функціонує в Запорізькій ОУНБ і має 
на меті зацікавити місцевих школярів технічними спеціальностями через ознайомлення із 
захопливим світом новітніх технологій, опанування основ робототехніки, електроніки, 3D-
дизайну і 3D-друку, графічного дизайну, програмування, фотографії, архітектурного дизайну. 
 

72. Рабаданова, Л. Всеукраїнська акція «Читаки. Писаки. Малюваки» як 
приклад стратегічного соціального партнерства бібліотек для 
юнацтва [Текст] / Л. Рабаданова // Бібліотечний форум: історія, 
теорія і практика. — 2018. — № 2. — С. 31—32. — (Мережа бібліотек).    
У статті продемонстровано вплив проекту «Читаки. Писаки. Малюваки» на об’єднання 
культурного простору України. Акцентовано увагу на значенні партнерства бібліотек з різними 
соціокультурними установами як засобу посилення їх ефективної діяльності в сучасному 
суспільстві. 

 
73. Стрілець, О. Особливості формування бібліотечних фондів обласних 

бібліотек [Текст] / О. Стрілець // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2018. — № 2. — С. 12—15. — (Бібліотечно-бібліографічні 
ресурси бібліотек).    
У статті охарактеризовано можливості формування бібліотечних фондів, окреслені зміни щодо 
процесу комплектування обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського, 
визначені перспективи та роль автоматизації в пошуку та отриманні необхідної інформації.  
 

74. Тарасюк, В. Для маленьких непосид започаткували… бібліоняню 
[Текст] / В. Тарасюк // Голос України. — 2018. — 26 квіт. — С. 5. — 
(Новини).  
У читальні Новоукраїнської публічно-шкільної бібліотеки Рівненської області започаткували 
проект «Бібліоняня». 

 
75. У нас вкрали вибір [Текст] / труд. колектив НБУВ // Літературна 

Україна. — 2018. — 3 трав. — С. 5. — (Резонанс).  
Звернення трудового колективу НБУВ щодо виборів генерального директора бібліотеки. 
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76. Чобіт, Д. Краєзнавча бібліотека Анатолія Недільського [Текст] 
/Д. Чобіт // Культура і життя. — 2018. — 29 черв. — С. 15. : фот. — 
(Краєзнавство). 
У с. Скнилів Львівської області відбулося відкриття нового культурного осередку – Краєзнавчої 
бібліотеки Анатолія Недільського. 

 
77. Шевченко, І. Досвід роботи пункту європейської інформації в 

Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва [Текст] / 
І. Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 
2018. — № 2. — С. 40—42. — (Мережа бібліотек).    
У статті представлено різноманітну діяльність обласної бібліотеки для юнацтва щодо 
європейської тематики та заохочення молоді більше дізнатися про ЄС та євроінтеграційні 
процеси в Україні. 

 
78. Шевченко, О. Регіональна кампанія «Улюблені поети Придніпров’я» 

[Текст] / О. Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія й 
практика. — 2018. — № 2. — С. 45—47. — (Краєзнавча діяльність 
бібліотек). 
У статті висвітлено досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо краєзнавчої роботи та популяризації 
поетичної спадщини місцевих професійних поетів. 

 
79. Яковенко, Ю. Два роки з життя одного проекту [Текст] / Ю. Яковенко 

// Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 2. — 
С. 26—27. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). 
У статті висвітлено досвід роботи Центральної бібліотеки ім. В. Г. Короленка ЦБС для дорослих 
м. Маріуполя з популяризації як сучасної української літератури, так і творів українських 
класиків. 

 

Бібліотеки Тернопільщини 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

 
80. Воробель, С. Безкоштовні комп’ютерні курси для початківців [Текст] 

/ С. Воробель // Свобода. — 2018. — 20 квіт.— С. 3. 
У рамках соціального проекту «Бібліотека. Турбота. Милосердя» в Тернопільській ОУНБ діють 
безкоштовні курси з комп’ютерної та Інтернет-грамотності. 

 
81. Гавенко, О. Барвиста мова вишиття [Текст] / О. Гавенко // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 5. 
З нагоди Дня вишиванки в Тернопільській ОУНБ діє книжкова виставка-інсталяція «Барвиста 
мова вишиття». 

 
82. Герман, Л. Світло й тінь у творах Галини Денеги [Текст] / Л. Герман 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 5. — (Бібліотека поруч). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася творча зустріч із тернопільською письменницею та 
художницею Галиною Денегою. 

 
83. 23 квітня — Всесвітній день книги та авторського права «Книжки у 

пошуку читача» [Текст] // Свобода. — 2018. — 20 квіт. — С. 4. 
Анонс щорічної акції Тернопільської ОУНБ з нагоди Всесвітнього дня книги і авторського 
права.  
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84. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 
лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: в Тернопільській ОУНБ щонеділі засідав 
клуб «Практична мудрість» ; відбулися: історично-культурний 
екскурс «Німеччина: стереотипи та реальність» ; вечір пам’яті Героїв 
Небесної Сотні Назара Войтовича, Олександра Капіноса, Тараса 
Слободяна, Устима Голоднюка та Ігоря Костенка; літературні 
читання «І край мене  почує…». — С. 160—161 : фот. ; інформаційні 
заходи ГО «Гельсінська ініціатива — XXI» до 75-х роковин трагедії 
Голокосту та 69-ї річниці підписання Загальної декларації прав 
людини ООН. — С. 162. 

 
85. Золотнюк, А. Бібліотеки в об’єктиві [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 1 черв. — С. 8 : фот. — (Виставка). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація мандрівної виставки фотоесе Роберта Доусона 
«Публічна бібліотека». 

 
86. Золотнюк, А. Вибирай книжки сам! [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 11 трав. — С. 6 : фот. — (Бібліотека поруч). 
З нагоди Всесвітнього дня книги і авторського права в Тернопільській ОУНБ відбулася щорічна 
акція «Книжки у пошуку читача». 

 
87. Золотнюк, А. Книжки шукатимуть читачів [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 20 квіт. — С. 6. — (Не прогавте). 
Анонс щорічної акції Тернопільської ОУНБ до Всесвітнього дня книги й авторського права. 

 
88. Мотрук, О. Всесвітній День книги та авторського права [Текст] / 

О. Мотрук // Свобода. — 2018. — 27 квіт.— С. 2 : фот. 
У Тернопільській ОУНБ відбулася щорічна акція «Книжки у пошуку читача». 

 
89. Мотрук, О. Як подорожувати Європою? [Текст] / О. Мотрук // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 25 трав. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
З нагоди Дня Європи працівники Тернопільського центру європейської інформації провели 
інформаційну годину «Подорожуй відповідально: туризм та інші типи поїздок до ЄС» для 
студентів Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму.  

 
90. На читача… і книга йде! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 18 — 24 квіт. — С. 6. — (Kultura). 
Анонс щорічної акції Тернопільської ОУНБ до Всесвітнього дня книги й авторського права. 

 
91. Надала, Х. Вінницька «Русалка…» і тернополяни [Текст] / Х. Надала 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 22 черв. — С. 6.  — (Знай наших!). 
У Тернопільську ОУНБ надійшов 6-й випуск «Русалки Дністрової» з публікаціями Б. Лепкого, 
першого редактора тернопільського «Ровесника» П.   Перебийноса, Б. Мельничука та ін. 
 

92. Оленич, Л. Від Олександра Барвінського до Якова Гніздовського 
[Текст] / Л. Оленич // Вільне життя плюс. — 2018. — 25 трав. — С. 4. — 
(До 150-річчя заснування товариства «Просвіта»). 
З історії товариства «Просвіта» на Тернопільщині. 

 
93. Оленич, Л. Книжки з Риму [Текст] / Л. Оленич // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 18 трав. — С. 1. — (Новинки). 
У подарунок від релігійного товариства «Свята Софія» (м. Рим, Італія) у Тернопільську ОУНБ 
надійшла підбірка видань Йосифа Сліпого, УКУ та Українського богословського товариства. 
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94. Скоренька, В. Улюблениця петунія [Текст] / В. Скоренька // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 20 квіт. — С. 7. — (Ваш квітник). 
У Тернопільській ОУНБ діє книжкова виставка «Петунія — улюблениця з квітника». 

 
95. Шатарська, Л. Вода – еліксир життя [Текст] / Л. Шатарська // Наш 

день. — 2018. — 4 — 10 квіт.— С. 8. 
У Тернопільській ОУНБ відбулася година корисних порад «Вода — еліксир життя». 

 

96. Шатарська, Л. Мода в стилі ретро [Текст] / Л. Шатарська // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 20 квіт.— С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській ОУНБ діє книжкова виставка «В стилі ретро. Хвилююча жіночність і силуети 
минулих років». 
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

 
97. Вандзеляк, Г. Старшокурсники кооперативного коледжу 

презентували своє мистецтво [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 
2018. — 4 квіт. — С. 4 : фот. — (Життя, як воно є…). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося відкриття творчої виставки робіт 
студентів-дизайнерів ТКТЕК. 
 

98. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 
лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: медсестра з Козової Ганна Назарків 
презентувала свою четверту поетичну збірку «Я поділюсь 
краплинкою тепла» на засіданні обласного літературного об’єднання 
та в обласній бібліотеці для молоді в Тернополі; у Козівській 
центральній районній бібліотеці. — С. 163 : фот. 
 

99. Нікітіна, Ю. Тернополян та патрульних безкоштовно навчає 
англійської волонтерка зі США [Текст] / Ю. Нікітіна // RIA плюс. — 
2018. — 2 квіт. — С. 4 : фот. кольор. — (Іноземці). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді діють безкоштовні курси англійської мови. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

 

100. Пилипчук, У. До бібліотеки, як на свято [Текст] / У. Пилипчук // 
Вільне життя плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 3. — (Що? Де? Коли?). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася посвята в читачі. 

 

101. Пилипчук, У. Перемогли «титани» [Текст] / У. Пилипчук // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 4 квіт. — С. 8 : фот. — (Враження). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся пригодницько-інтелектуальний квест 
«Невідомий Тернопіль». 

 
102. Пилипчук, У. Свято дитинства [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 8 : фот. — (Враження). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся фестиваль «Щасливе дитинство». 
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103. Пилипчук, У. Тиждень дитячого читання [Текст] / У. Пилипчук // 
Вільне життя плюс. — 2018. — 13 квіт. — С. 3 : фот. — (Новини 
книгозбірні). 
Всеукраїнський тиждень дитячого читання відзначили в Тернопільській обласній бібліотеці для 
дітей.  
 

104. Пилипчук, У. «Що вміють наші пальчики» [Текст] / У. Пилипчук // 
Вільне життя плюс. — 2018. — 23 трав.— С. 8 : фот. — (Виставки). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася презентація книжкової  виставки «Що 
вміють наші пальчики». 
 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 

105. Бобрівець, М. Іграшки, яких не знайдеш у магазині [Текст] / 
М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2018. — 11 квіт.— С. 7 : фот. 
кольор. — (До Міжнародного дня лялькарства). 
У Тернопільській міській бібліотеці-музеї національної іграшки №5 для дітей відбулося 
святкування з нагоди Міжнародного дня лялькаря. 
 

106. Вандзеляк, Г. Дівчина, що малює… пластиліном [Текст] / Г. 
Вандзеляк // Свобода. — 2018. — 4 квіт. — С. 12 : фот. кольор. 
У міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» діє виставка творчих робіт Марічки Кусяк. 
 

107. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 
лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: у бібліотеці-музеї «Літературне 
Тернопілля» відбулося погашення немаркованих конвертів до 45-ї 
річниці подій у Чорткові. — С. 163 ; У Тернопільській міській 
бібліотеці-філії № 4 для дітей — центрі «Коронації слова» провели 
вечір-реквієм «Пам’ятай про Крути». — С. 164. 

 

108. Заморська, Л. Його картини є на п’яти континентах [Текст] / 
Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 7 трав.— С. 18 : фот. — (Талант). 
У Тернопільській бібліотеці-філії № 4 для дорослих «Етноцентр» відбулася презентація 
виставки творчих робіт Юрія Чумака «Чумацький шлях». 

 

109. Зимненко, А. Ділилися поетичним словом [Текст] / А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2018. — 13 квіт. — С. 8 : фот. — (Зустріч). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих відбулася літературна імпреза «Все, що 
душа довірила словам». 
 

110. Зимненко, А. Поетеси завітали у книгозбірню [Текст] / А. Зимненко 
// Вільне життя плюс. — 2018. — 27 квіт. — С. 8 : фот. — 
(Фотоінформація). 
У Тернопільській міській бібліотеці-філії № 5 для дорослих відбулася творча зустріч ся захід 
«Поезія, як молитва, —  зцілює душу». 
 

111. Золотнюк, А. Чумацький шлях у минуле [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2018. — 27 квіт.— С. 8 : фот. — (Виставка). 
У Тернопільській бібліотеці-філії № 4 для дорослих «Етноцентр» діє виставка робіт художника 
Юрія Чумака «Чумацький шлях». 
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112. Місто над ставом… [Текст] // Свобода. — 2018. — 27 квіт. — С. 4 : фот. 
У Тернопільській бібліотеці-філії № 7 для дорослих відбулися краєзнавчі замальовки «Вулиці 
славного міста». 
 

113. Тернопільська URBAN-бібліотека: літературний фреш зі смаком 
читання [Текст] // Свобода. — 2018. — 18 трав. — С. 3 : фот.  
У Тернопільській URBAN-бібліотеці відбулася зустріч з письменницею Валентиною Семеняк. 

 

Інші бібліотеки Тернопільської області 

 

114. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 
лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: У Гусятинській бібліотеці для дорослих 
збірку віршів «Рахманне роздолля» репрезентував […] Василь 
Погорецький. — С. 162 : фот. ; У рамках туру «100 міст НОІМ на 
підтримку книжки в Україні» у Заліщицькій центральній районній 
бібліотеці відбулася авторська презентація роману Макса Кіндрука 
ман «Не озирайся і мовчи (НОІМ)». — С. 162 ; Напередодні свого 70-
річчя тернопільський поет, прозаїк і науковець Олег Герман був 
гостем літературно-мистецької вітальні «Берегиня», що діє в 
Козівській районній бібліотеці. — С. 163—164. 

 

115. Костишин, Л. Бібліотека повинна йти до читача [Текст] / Л. 
Костишин // Вільне життя плюс. — 2018. — 4 квіт. — С. 4 : фот. 
кольор. — (Будні книгозбірні). 
Про діяльність Козівської районної бібліотеки. 

 
116. Косар, Ю. Перлини рідної землі [Текст] / Ю. Косар // Наш день. — 

2018. — 23 — 29 трав. — С. 6 : фот.  
У бібліотеці с. Великі Вікнини Збаразького району відбулася творча зустріч з письменниками  
краю. 

117. Мадзій, І. У Заліщиках перезентували «Енциклопедію української 
діяспори» [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2018. — 
22 черв. — С. 6 : фот.  — (На книжкову полицю). 
У Заліщицькій центральній бібліотеці за участі дійсного члена та директора адміністрації НТШ 
у США, уродженця Заліщиків, Василя Лопуха відбулася презентація «Енциклопедії української 
діяспори». 
 

118. Хміляр, Л. Медичні бібліотеки у пошуку нових форматів [Текст] / 
Л. Хміляр // Вільне життя плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 5 :фот. — 
(Обмінялися досвідом). 
На базі наукової бібліотеки Тернопільського державного медичного університету 
ім. І. Я. Горбачевського відбулася XVII Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія 
розвитку медичних бібліотек України: пошук нових форматів». 
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Бібліотеки та професійна освіта за рубежем 

 
119. Кот, Н. Основні напрями роботи публічних бібліотек Австрії [Текст]: 

(за результатами відрядження) / Кот Н. // Бібліотечна планета. — 
2018. — № 2. — С. 22—24 : фот. — (Зарубіжний досвід).  
Автор розповідає про сучасну діяльність публічних бібліотек міст Відня та Зальцбурга, 
акцентуючи увагу на забезпеченні ними конституційного права громадян на безперешкодне 
отримання інформації із загальнодоступних джерел, наданні послуг в системі освіти, зокрема в 
професійній, сприянні підвищенню інтересу до читання, змістовному проведенню дозвілля та 
спілкуванню. 

 
120. Лагута, Л. Досвід зарубіжних країн щодо фінансування публічних 

бібліотек [Текст]: (за результатами відрядження) / Лагута, Л. // 
Бібліотечна планета. — 2018. — № 2. — С. 25—28 : фот. — (Зарубіжний 
досвід).  
Однією з можливостей розв’язання таких проблем, як формування інформаційних ресурсів і 
розширення репертуару якісних бібліотечно-інформаційних послуг є залучення 
позабюджетних джерел фінансування. Автор статті не лише аналізує і порівнює механізми 
фінансування вітчизняних публічних бібліотек з аналогічними бібліотеками США, Великої 
Британії, Шотландії, Литви, Естонії, Фінляндії, Австралії, а й пропонує нові підходи до 
залучення додаткових коштів, мотивує бібліотечних фахівців до постійних пошуків 
альтернативних джерел фінансування. 
 

121. Хао, Ч. Проекти будівництва публічних бібліотек Китаю [Текст] / Ч. 
Хао // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 5. — С. 48—52 : фот. — 
(За рубежем). — Бібліогр. у кінці ст. 
Висвітлено досвід проектної діяльності в напрямі створення і розвитку публічних бібліотек як 
складника національної документно-інформаційної системи Китаю. Приділено увагу проектам 
будівництва великих публічних бібліотек. Акцентовано на особливостях проектного управління 
КНР. 

 

Книгознавство. Видавнича справа. Проблеми читання 

 
122. Бідун, А. Структура споживчої цінності книги і функціональні 

взаємодіїї її компонентів [Текст] / А. Бідун // Вісник Книжкової 
палати. — 2018. — № 6. — С. 12—15. — (Книгознавство. Видавнича 
спpава). — Бібліогр. у кінці ст. 
Розглянуто структурно-функціональні елементи книги з погляду їх взаємодії, смисло-твірного 
та семантичного потенціалу, що формують книжковий контент і книгу як благо та цінність. 

 
123. Братська, Г. Аналіз стану доставляння обов’язкових примірників 

видань України в 2017 році [Текст] / Г. Братська, Т. Жигун, 
Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 6. — С. 6—11 : 
таб. — (Книгознавство. Видавнича спpава). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті висвітлено результати аналітичних досліджень, проведених у 2017 році стосовно 
доставляння суб’єктами видавничої справи й суб’єктами діяльності друкованих ЗМІ 
обов’язкових примірників видань. Показники, що характеризують рівень доставляння ОП у 
2017 році, подано в порівнянні з показниками 2016 року. Наведено також відомості про надання 
видавцями і редакціями ЗМІ звітів про випуск друкованої видавничої продукції. 

 
124. Здановська, В. Культурна спадщина – позачасова цінність [Текст] / В. 

Здановська // Бібліотечна планета. — 2018. — № 2. — С. 35—37 : фот. — 
(Книжковий всесвіт). — Бібліогр. у кінці ст. 
Про багатогранну діяльність бібліотек щодо повноцінного і всебічного виявлення, вивчення й 
комплексного збереження культурної спадщини, а саме: дослідження стародруків, рідкісних і 
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цінних видань, краєзнавчу роботу; проектну діяльність, створення міні-музеї традиційного 
народного мистецтва; організації фольклорні свята та роботи етнокультурних клубів, 
різноманітних просвітницьких заходів. Тож у пригоді їм стане перелік видань з означеної теми, 
що вийшли друком у вітчизняних видавництвах упродовж 2015—2017 рр. 
 

125. Єжижанська, Т. Комунікація видавництв очима читачів: оцінка 
відвідувачів найбільших книжкових заходів України цінність [Текст] 
/ Т. Єжижанська // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 4. — С. 5—
12 : іл. — (Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
Досліджено рівень поінформованості читачів про українські книжкові видавництва; на підставі 
оцінок респондентів проаналізовано обсяг інформації щодо книговидавництва у медіапросторі; 
з’ясовано інформаційні потреби й запити читачів про книжковий ринок і діяльність 
українських книговидавництв; визначено шляхи поліпшення комунікації між видавцями та 
читачами як основним сегментом цільової аудиторії видавничої організації. 

 
126. Нове інформаційне видання з проблем лінгвістичного забезпечення 

бібліотечних інформаційно-пошукових систем [Текст] / підгот. О. 
Збанацька, О. Кириленко // Бібліотечна планета. — 2018. — № 2. — 
С. 37—38 : фот. — (Книжковий всесвіт).  
Презентовано пробний випуск інформаційно-аналітичного дайджесту «Актуальні проблеми 
лінгвістичного забезпечення бібліотечних інформаційно-пошукових систем», в якому вміщено 
цитати з публікацій у професійних виданнях про шляхи розв’язання проблем  лінгвістичного 
забезпечення ІПС у провідних бібліотеках України та світу. Йдеться не 37 лише про публікації в 
інтернет-середовищі у 2017 р., а й про видання, які надійшли до фондів НБУ ім. Ярослава 
Мудрого. 
 

127. Погореловська, І. Міжнародна система стандартної нумерації книг у 
контексті розвитку національного книговидання [Текст] / 
І. Погореловська // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 4. — С. 
13—18. — (Книгознавство. Видавнича справа). 
У статті розглянуто стан функціонування Міжнародної системи стандартної нумерації книг  
(ISBN) у 2017 році в контексті розвитку національного книговидання; проведено аналіз 
використання вітчизняними суб’єктами видавничої справи (видавцями) Міжнародних  
стандартних номерів книг ((ISBN). 
 

128. Ярема, Г. У «печеру жахайликів» можна потрапити на Дитячому 
книжковому форумі [Текст] // Голос України. — 2018. — 11 трав. — 
С. 6. — (Освіта).  
Анонс Львівського ХІ Дитячого книжкового форуму ( 10-13 травня, Львів). 

 

Видатні діячі та визначні події 

 
129. З ювілеєм, шановний директоре! [Текст] // Бібліотечна планета. — 

2018. — № 2. — С. 39 : фот. — (Ювілеї та ювіляри).  
Вітання від колективу ЦБС для дорослих м. Львова її директору — Любові Вікторівні Цяпало. 

 
130. Патріот бібліотечної справи [Текст]: [про Людмилу Михайлівну 

Яковлєву] // Бібліотечна планета. — 2018. — № 2. — С. 40—41 : фот. — 
(Пам’яті колеги).  

 
131. Попик, В. Академіку Олексію Семеновичу Онищенку — 85 / В. Попик 

// Бібліотечний вісник. — 2018. — № 2. — С. 59—60. — Режим доступу: 
http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2018_2_8. 

 
132. Чегринець, М. Подружжя бібліотекарів. З великим пошануванням та 

доброю згадкою про Володимира Олексійовича та Ганну Максимівну 
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Шибанових [Текст] / М. Чегринець // Бібліотечний форум: історія, 
теорія й практика. — 2018. — № 2. — С. 60—63 : фот. — (Видатні 
бібліотекарі, бібліографи).  
Представлено життєвий і професійний шлях співробітників Харківської державної наукової 
бібліотеки імені В. Г. Короленка Володимира Олексійовича та Ганни Максимівни Шибанових. 

 

Рецензії. Огляди 

 
133. Гришина, Т. Перший український бібліографічний часопис [Текст]: рец. на 

кн.: Ільницька Л., Хміль О. Журнал «Книгарь»: літопис українського 
письменства (1917—1920) : сист. покажч. змісту / НАН України, Львів. нац. 
наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Львів, 2016. 393 с. / Т. Гришина // 
Бібліотечний вісник. — 2018. — № 3. — С. 41—42. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_3_8. 

 
134. Дубровіна, Л. Час плинний… бібліотека вічна [Текст]: рец. на кн.: Вергунов 

В. А. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної 
академії аграрних наук України: історія та сучасність (до 100-річчя від дня 
створення): монографія. Київ, 2017. 463 с./ Л. Дубровіна // Бібліотечний 
вісник. — 2018. — № 1. — С. 45—46. — Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_1_9. 

 
135. Сєдих, В. Бібліографічна спадщина науковців Харківського 

університету [Текст] : рец. на кн.: Березюк, Н. М. Вчений і 
бібліографія (ХІХ – середина ХХ століття). Нариси. Бібліографія 
бібліографії / Н. М. Березюк. Харків, 2018. 205 с. / В. Сєдих, І. 
Давидова // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 6. — С. 15—16. — 
(Рецензії).  
У статті розглянуто структурно-функціональні елементи книги з погляду їхньої взаємодії, 
смисло-твірного та семантичного потенціалу, що формують книжковий контент і книгу як 
благо та цінність. 

 
136. Сєдих, В. Харківська еліта в бібліотечному просторі: 1885-

1918 [Текст] : рец. на кн.: Шалыганова, А. Л. Правление Харьковской 
областной библиотеки, 1885-1918: биобиблиогр. Словарь / А. Л. 
Шалыганов. Харьков, 2016. 326 [1] с., портр.  / В. Сєдих // Вісник 
Книжкової палати. — 2018. — № 5. — С. 10—11 : фот. — (Рецензії). 

 

Соціум. Соціальні комунікації 

 
137. Бухтатий, О. Роль і перспективи військово-цивільного партнерства у 

процесах відродження локальної «бригадної» (фронтової) преси 
Збройних сил України [Текст] / О. Бухтатий // Вісник Книжкової 
палати. — 2018. — № 5. — С. 36—43 : іл. — (Журналістика та ЗМІ). — 
Бібліогр. у кінці ст. 
На прикладі діяльності Оперативного командування «Захід» проаналізовано питання 
відродження, формування та розвитку оперативних локальних «бригадних» друкованих видань 
військових формувань Збройних сил України. 
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138. Гиріна, Т. Проблемологія українськомовного радіомовлення у 
світовому медіасередовищі [Текст] / Т. Гиріна // Вісник Книжкової 
палати. — 2018. — № 4. — С. 49—52. – (Журналістика та ЗМІ). — 
Бібліогр. у кінці ст. 
Розкрито проблемне поле дослідження українськомовного радіомовлення в умовах 
трансформованого конвергентного світового медіа-простору. Дослідження міжгалузевої 
наукової літератури забезпечили систематизацію знань про процес від постановки до 
розв’язання проблем у науці у формі теоретичної моделі дослідження українськомовного радіо 
у світовому медіапросторі. 

 
139. Грінберг, Л. Ф. Основні тенденції реінжинірингу документообігу в 

установах України [Текст] / Л. Ф. Грінберг // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 2. — С. 80—86. — 
(Інформологія та соціальні комунікації).  — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті  проаналізовано основні тенденції реінжинірингу документообігу  в установах України 
за допомогою локальних і «хмарних» інформаційних технологій. 

 
140. Зацерківна, М. О. Напрями організації зав’язків з громадськістю ВНЗ 

[Текст] / Зацерківна, М. О. // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 2. — С. 109—114.  — 
(Інформологія та соціальні комунікації).  — Бібліогр. у кінці ст. 
У дослідженні проаналізовано напрями організації зав’язків з громадськістю вищих навчальних 
закладів. 

 
141. 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. 
 

142. Передерій, І. Г. Сучасна музейна комунікація в Україні та світі: стан і 
перспективи розвитку [Текст] / І. Г. Передерій, Н. В. Білан // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — 
№ 2. — С. 72—79. — (Інформологія та соціальні комунікації). — 
Бібліогр. у кінці ст. 
У статті  виокремлено та всебічно проаналізовано сучасні форми, канали та інструменти 
музейної комунікації, що сприяють їх до ефективної діяльності в умовах інформаційного 
суспільства. 

 
143. Половинчак, Ю. М. Комеморативні практики в сучасному 

інформаційному просторі [Текст] / Ю. М. Половинчак // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — 
№ 2. — С. 94—100. — (Інформологія та соціальні комунікації).  — 
Бібліогр. у кінці ст. 
У дослідженні розглянуто особливості використання цифрових медіа та інструментів для 
фіксації та представлення суспільно значимих подій минулого, популяризації історії та 
комеморації. 

 
144. Порпуліт, О. Контроверсійна природа та соціальний вимір 

медіапростору [Текст]  / О. Порпуліт // Вісник Книжкової палати. — 
2018. — № 6. — С. 24—28. – (Соціокомунікаційні технології). — 
Бібліогр. у кінці ст. 
У статті подано наукову рецепцію поняття «медіапростір» у ракурсі соціально-комунікаційного 
підходу. Виокремлено технологічні, територіальні, соціологічні, інформаційно-комунікаційні 
виміри медіапростору. З’ясовано передумови виникнення й наслідки вкорінення атрибутів 
соціального виміру (гетерогенність, відкритість, підконтрольність, фрагментованість) у 
подальший розвиток медіапростору. 
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145. Редька, К. Ю. Стратегічні орієнтири розвитку сфери інфокомунікацій 
[Текст] / Редька, К. Ю. // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. — 2018. — № 2. — С. 100—100. — (Інформологія та 
соціальні комунікації).  — Бібліогр. у кінці ст. 
У дослідженні розкрито проблеми стратегічних орієнтирів розвитку інфокомунікацій на 
економічному, промисловому та освітньому рівнях. 

 
146. Сенченко, М. Аксіоматична теорія соціальних систем [Текст]  / 

М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 4. — С. 18—26 ; 
№ 5. — С. 11—17. — (Колонка головного редактора). — Бібліогр. у кінці 
ст. 
У статті розглянуто основні соціально-економічні форми розвитку соціальних систем. 
 

147. Сенченко, М. Алгоритм «бінарної експансії» для управління 
соціальними процесами в умовах «керованого хаосу» [Текст]  / 
М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 6. — С. 17—
24. — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
У роботі розглянуто алгоритми «бінарної експансії», які використовують західні спецслужби 
для консервації «керованого хаосу» в країні – жертві агресії, й аксіоми ліквідації корупції. 

 
148. Сенченко, М. Принцип Ле Шательє [Текст] / М. Сенченко // Вісник 

Книжкової палати. — 2018. — № 6. — С. 3—5. — (Соціокомунікаційні 
технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
Автор розглядає раціональну сторону проблеми покарання та вплив принципу Ле Шательє на 
суспільство, як надскладну систему, що намагається втримати суспільну рівновагу під впливом 
зовнішніх чинників. 
 

149. Сенченко, М. Феномен «м’якої сили» і формування «ноополітики» 
[Текст]  / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 4. — 
С. 3—4. — Колонка головного редактора). — Бібліогр. у кінці ст. 
Розглянуто вплив «м’якої сили» Джозефа Ная, який визначив її щодо сфери міжнародних 
відносин та: «Сила  — це здатність змінювати поведінку інших для отримання того, чого ви 
бажаєте. Основних способів для цього є три: примус (палиця), плата (цукерка) і привабливість 
(«м’яка сила»). 

 
150. Сенченко, О. «М'яка сила» книги в роки «холодної війни» [Текст] / 

О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 5. — С. 20—
27 — (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. у кінці ст. 
У роботі досліджено аспекти використання книги як інструменту «м’якої сили» під час 
«холодної війни» між США і Радянським Союзом. Це біла інформаційно-мережева війна, в якій 
застосовували різноманітні методи: вилучення книг із бібліотек і книгосховищ інформаційних 
агентств; видання книг на замовлення за кошти ЦРУ і різноманітних фондів; пропаганда 
потрібних книг і заборона друкувати книги авторів, які не вписувалися в ідеологію «холодної 
війни». 
 

151. Сенченко, О. «М'яка сила» книги у гібридній війні Росії проти 
України [Текст] / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — 
№ 4. — С. 30—38.— (Соціокомунікаційні технології). — Бібліогр. 
у кінці ст. 
Розглянуто аспекти застосування «м’якої сили» книги в гібридній війні Російської Федерації 
проти України; проаналізовано книги, присвячені Україні, що вийшли у російських 
видавництвах упродовж 2013—2017 рр.; наведено факти, котрі ілюструють інтенсивність 
ведення інформаційної війни у цей період. 
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