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Бібліотеки в інформаційному  
та соціокультурному просторі України 

 
1. Вилегжаніна, Т. Деякі аспекти національно-патріотичної діяльності 

публічних бібліотек України [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна 
планета. — 2015. — № 4. — С. 4—6.  
Розглядаються основні завдання публічних бібліотек, актуальні форми національно-
патріотичного виховання, бібліотечні інновації на підтримку учасників АТО, їх родин та 
волонтерів тощо.  

 

2. Ковальчук, С. Литовська Республіка – Україна: обмін досвідом у сфері 
культурної політики [Текст] / С. Ковальчук // Бібліотечна планета. — 
2015. — № 4. — С. 28—29. 

 

3. Красовицький, О. До питання реформ у бібліотечній галузі [Текст] / 
О. Красовицький // Бібліотечна планета. — 2015. — № 4. — С. 25—27. 
Тези та пропозиції генерального директора видавництва «Фоліо» щодо реформування 
бібліотечної галузі в Україні 

 

4. Попик, В. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети 
формування національного науково-інформаційного простору [Текст] / 
В. Попик // Бібліотечний вісник. — 2015. — № 5. — С. 3—9. — Бібліогр. 
у кінці ст. 
Розглянуто здобутки та невирішені проблеми у формуванні стратегії розвитку 
бібліотечної сфери України у світлі завдань забезпечення зростаючих інформаційних 
потреб вітчизняної науки, освіти, необхідності розбудови цілісного і самодостатнього 
національного науково-інформаційного простору, впровадження новітніх бібліотечно-
інформаційних технологій, досягнення дієвої інтеграції зусиль спеціалізованих наукових 
бібліотек та інформаційних центрів.  

 

5. Титаренко, Я. Проекти IREX: Україна в 2015—2016 рр.: будуємо нові 
мости [Текст] / Я. Титаренко // Бібліотечна планета. — 2015. — № 4. — 
С. 29—30. 
Про проектну діяльність IREX в контекст іреформування бібліотечної галузі в Україні та 
впровадження інноваційних технологій в практику роботи бібліотек. 

 
Офіційні документи 

 
6. Україна. Президент (П. Порошенко, 2014 — ). Про відзначення 

державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України 
[Текст] : Указ  від 21 серп. 2015 № 491 / 2015 : витяг // Бібліотечна 
планета. — 2015. — № 4. — С. 37. 

 

7. Україна. Президент (П. Порошенко, 2014 — ). Про відзначення 
державними нагородами України працівників підприємств, установ, 
організацій [Текст] : Указ  від 7 жовт. 2015 № 572 / 2015 : витяг // 
Бібліотечна планета. — 2015. — № 4. — С. 37. 
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8. Україна. Президент (П. Порошенко, 2014 — ). Про відзначення 
державними нагородами України працівників Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» [Текст] : Указ  від 15 
жовт. 2015 № 586/ 2015 : витяг // Бібліотечна планета. — 2015. — № 4. — 
С. 37. 

 
9. Україна. Президент (П. Порошенко, 2014 — ). Про відзначення 

державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня 
працівників культури та майстрів народного мистецтва [Текст] : Указ  
від 9 листоп. 2015 № 632/ 2015 : витяг // Бібліотечна планета. — 2015. — 
№ 4. — С. 38. 

 
10. Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення зміни до пункту 2 постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 [Текст] : 
постанова від 18 листоп. 2015 № 946 : витяг // Бібліотечна планета. — 
2015. — № 4. — С. 38. 
Щодо передплати періодичних видань в бібліотеках України. 

 

Українська бібліотечна асоціація 
 

11. Концепція якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку 
України (до 2025 року) [Текст] : схвалено президією УБА 17 лип. 
2015 р. // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2015. — № 2 
(2). — С. 50—51. — (Українська бібліотечна асоціація).  

 
12. Маніфест Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах 

кризи» [Текст] // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 
2015. — № 1 (1). — С. 48—50. — (Українська бібліотечна асоціація).  
Президія Української біблоітечної асоціації 7 липня 2015 року прийнла Маніфест УБА 
«Бібліотеки в умовах кризи», в якому представлено бачення місії та ролі бібліотек, їх 
цінності для укранського суспільства, яке на разі долає кризові явища та впроваджує 
реформи. 

 
13. Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні 

зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» [Текст] : 
(проект) // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2015. — 
№ 2 (2). — С. 52—59. — (Українська бібліотечна асоціація). 

 
*** 

 

14. Богза, Н. Миколаївське регіональне відділення УБА [Текст]: реалії та 
тенденції розвитку професійного середовища / Н. Богза // Бібліотечний 
форум: історія, теорія, практика. — 2015. — № 2 (2). — С. 60—61. — 
(Українська бібліотечна асоціація). 
У статті представлено досвід роботи Миколаївського регіонального відділення 
Української бібліотечної асоціації та його роль для розвитку бібліотек Миколаївщини.  
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Конференції. Семінари. Форуми 
 

15. Воскобойнікова-Гузєва, О.  Міжнародний діалог бібліотекарів [Текст] / 
О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. — 2015. — № 5. — 
С. 39—41.  
Про підсумки міжнародного практикуму-навчання «Міжнародний міжрегіональний 
діалог: управління інноваціями, обмін досвідом та партнерство», що відбувся 20-22 
травня 2015 року в м. Ніда (Литва), в рамках проекту «Міжнародний культурний обмін: 
підвищення кваліфікації персоналу публічних бібліотек».  

 
16. Кравченко, С. Збирання та оцінювання даних статистики в галузі 

культури в країнах ЄС [Текст]: (за матеріалами міжнар. семінару 
«Статистика в галузі культури — роль, інструменти, виконавці») / 
С. Кравченко // Бібліотечна планета. — 2015. — № 4. — С. 16—19. 

 
17. Ковальчук, С. Традиційна Всеукраїнська школа методиста [Текст] / 

С. Ковальчук // Бібліотечна планета. — 2015. — № 4. — С. 27—28. 
 
18. Кудлач, В. Притягальне коло «галактики Гутенберга» [Текст] / 

В/ Кудлач // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2015. — 
№ 1 (1). — С. 52—54. — (Бібліотечні форуми, конференції). 
Про підсумки XVI Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» в 
Одеській національній науковій бібліотеці імені М. Горького (14-16 травня 2015). 

 
19. Промська, О. Історія бібліотек Рівного [Текст] / Олександра Промська // 

Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2015. — № 1 (1). — 
С. 55—57. — (Бібліотечні форуми, конференції). 
Результати наукової конференції «Історія бібліотек міста Рівного», що відбулася в 
Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці 31 березня 2015 року. 

 
20. Форум «Бібліотека — громада: відкритий простір»: підбиваємо 

підсумки проекту [Текст] // Бібліотечний форум: історія, теорія, 
практика. — 2015. — № 1 (1). — С. 51. — (Українська бібліотечна 
асоціація). 
17-18 серпня 2015 року в Національній парламентській бібліотеці України (м. Київ) 
Українська бібліотечна асоціація провела Форум «Бібліотека — громада: відкритий 
простір», що мав на меті продемонструвати найкращий досвід реалізації однойменного 
проекту за фінансової підтримкм Фонду «Монсанто». 

 
21. VI Львівський бібліотечний форум [Текст] / Тамара Сендульська // 

Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2015. — № 2 (2). — 
С. 48—49. — (Бібліотечні форуми, конференції). 
У статті представлено колективні враження учасників Львівського бібліотечного форуму, 
який зібрав понад 250 бібліотекарів з усіх куточків України та закордонних колег. 
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Організація бібліотечної справи. Маркетинг. Менеджмент 
 

22. Бруй, О. Збалансована система показників — дієвий інструмент 
стратегічного управління бібліотекою [Текст] : за матер. заруб. 
публікацій / О. Бруй // Бібліотечний вісник. — 2015. — № 5. — С. 10—
15 : табл. — Бібліогр. у кінці ст.   
Автор узагальнює досвід зарубіжних бібліотек різних типів та бібліотечних консорціумів 
із впровадження проектів збалансованої системи показників. Зроблено висновок про 
застосування збалансованої системи показників як дієвого засобу стратегічного 
управління організацією. Визначено основні характеристики та особливості успішного 
впровадежння збалансованої системи показників.  

 

23. Кривоносова, О. Корпоративна культура в контексті перспективного 
розвитку сучасних бібліотек [Текст] / О. Кривоносова // Бібліотечний 
форум: історія, теорія, практика. — 2015. — № 1 (1). — С. 7—10. — 
(Управління бібліотекою. Бібліотечний менеджмент). — Бібліогр. у 
кінці ст. 
У статті розглянуто актуальні питання впливу корпоративної культури на успішну 
діяльність і розвиток книгозбірні, розкрито сутність поняття, структурні компоненти та 
практичні аспекти її формування в бібліотеках. 

 

24. Кропочева, Н. Організаційно-технологічні аспекти формування 
галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-педагогічній 
бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського [Текст] / Н. Кропочева // 
Бібліотечний вісник. — 2015. — № 5. — С. 16—21 : табл. — Бібліогр. у 
кінці ст. 
Розглянуто етапи становлення галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-
педагогічній бібліотеці України ім. В.О. сухомлинського; проаналізовано функціональні 
можливості ІРБІС-64. Висвітлено сутність та специфіку технологічних процесів 
змістовного наповнення реферативної бази даних у цьому програмному забезпечення. 
Визначено змістові компоненти галузевої реферативної бази.  

 

25. Киричок, А. Освіта у сфері зв'язків з громадськістю: міжнародний 
досвід та українські реалії [Текст] / А. Киричок // Вісник Книжкової 
палати. — 2015.  — № 12. — С. 45—48. — Бібліогр. в кінці ст.  
У статті йдеться про проблеми підготовки кваліфікованих кадрів у галузі зв'язків з 
громадськістю. Порушено питання про недостатньо високий рівень навчання фахівців з 
реклами та РR. 

 

26. Попик, В. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети 
формування національного науково-інформаційного простору [Текст] / 
В. Попик // Бібліотечний вісник. — 2015. —№ 5. — С. 3—9. — Бібліогр. у 
кінці ст.   
Розглянуто здобутки та невирішені проблеми у формуванні стратегії розвитку 
бібліотечної сфери України у світлі завдань забезпечення зростаючих інформаційних 
потреб вітчизняної науки, освіти, необхідності розбудови цілісного і самодостатнього 
національного науково-інформаційного простору, впровадження новітніх бібліотечно-
інформаційних технологій, досягнення дієвої інтеграції зусиль спеціалізованих наукових 
бібліотек та інформаційних центрів. 
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Бібліотеки України: історія, досвід, ресурси 
 

27. Гранчак, Т. Україна і Друга світова війна: підходи до осмислення і 
представлення в соціокультурному дискурсі вітчизняних національних 
бібліотек [Текст] / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. — 2015. — № 5. — 
С. 22—27. — Бібліогр. у кінці ст.  
Висвітлення сучасних наукових підходів до осмислення участі України в Другій світовій 
війні, розкриттю особливостей представлення проблематики тих часів у 
соціокультурному дискурсі національних бібліотек України.  

 

28. Іванюк, І. Вплив цензурних заборон на комплектування фондів 
монастирських бібліотек Києва у ХІХ столітті [Текст] / І. Іванюк // 
Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 12. — С. 42—45. — (Політика. 
Культура. Мистецтво). — Бібліогр. в кінці ст. 
У статті розглянуто основні цензурні реформи, запроваджені російським царатом 
упродовж ХІХ ст., наслідком яких стало посилення нагляду і регламентація діяльності 
монастирських бібліотек. 

 

29. Каракоз, О. Основні форми прояву цензури в публічних бібліотеках 
України (30-ті рр. ХХ ст.) [Текст] / О. Каракоз // Вісник Книжкової 
палати. — 2015. — № 11. — С. 48—50.  
У статті досліджено вплив цензурної політики на формування мережі публічних 
бібліотек України у 30-х роках ХХ ст. та відображено соціальне значення цензури щодо 
обмеження інформації друкованого слова та національної думки. 

 

30. Лебедюк, О. Бібліотеки ВНЗ України в перші роки незалежності (1991—
1996) [Текст] / Олена Лебедюк, Ольга Авраменко // Бібліотечний форум: 
історія, теорія, практика. — 2015. — № 2 (2). — С. 62—67. — (Історичні 
розвідки бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розгладається діяльність бібліотек вищих навчальних закладів України у перші 
роки Незалежності, розкриваються загальні тенденції та проблеми бібліотек вишів, 
аналізується динаміка основних показників роботи (рух бібліотечного фонду, кількість 
відвідувань, книговидача та культурно-просвітницька діяльність). 

 

31. Сидоренко, Т. Етапи розвитку культурно-просвітницької діяльності 
бібліотек Півдня України (друга половина ХІХ ст. — сучасний стан) 
[Текст] / Т. Сидоренко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 12. — 
С. 27—31. — (Історичні розвідки). — Бібліогр. в кінці ст. 
Досліджено та проаналізовано етапи культурно-просвітницької діяльності бібліотек 
Півдня України від другої половини ХІХ ст. до сучасності. Визначено форми залучення 
до систематичного читання певних верств населення. 

 

Бібліотекознавство. Бібліографічна діяльність 
 

32. Кобєлєв, О. Інформаційно-аналітична складова в системі підготовки 
фахівців соціокомунікаційної сфери [Текст] / О. Кобєлєв // Вісник 
Книжкової палати. — 2015. — № 12. — С. 38—41. — (Соціальні 
комунікації). — Бібліогр. в кінці ст. 
У статті досліджено місце інформаційно-аналітичної складової в системі підготовки 
фахівців соціокомунікаційної сфери. Розглянуто інформаційно-аналітичні дисципліни, 
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які опановують студенти факультету соціальних комунікацій Харківської державної 
академії культури. 

 

Дослідницька діяльність. Бібліометрика 
 

33. Кемпе, В. Вивчення повноти комплектування обов’язковим 
примірником документів з питань педагогіки та психології фонду 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського [Текст] / В. Кемпе // Бібліотечний форум: 
історія, теорія, практика. — 2015. — № 2 (2). — С. 2—5. — (Наукові 
дослідження в бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті досліджено повноту надходження безплатного обов’язкового примірника як 
бази для створнення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської 
галузі України. Визначено недоліки законодавчої бази в Україні стосовно взаємодії 
законів про реєстрацію творів друку і доставляння обов’язкового примірника 
виробником. 

 

34. Кочупалова, В. Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної 
бази даних «Літопис авторефератів дисертацій» 2014 р.) [Текст] / 
В. Кочупалова, О. Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — 
№ 11. — С. 3—11. — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті на основі аналізу бази даних «Літопис авторефератів дисертацій» 2014 р. за 
класами та розділами Універсальної десяткової класифікації (УДК), галузями знань, 
регіонами, науковим ступенем та гендерною приналежністю виявлено основні тенденції 
та особливості розвитку наукових досліджень в Україні. 

 

35. Медведєва, А. Вітчизняна система оцінювання результативності 
дослідницької діяльності наукових установ [Текст] / А. Медведєва // 
Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 11. — С. 51—52. — Бібліогр. у 
кінці ст.  
У статті приділено увагу дослідженням, які спрямовані на створення системи науково-
аналітичного забезпечення оцінювання дослідницької діяльності та прогнозування 
розвитку науки в Україні. 

 

36. Павленко, Т. Інформаційні потреби користувачів-науковців Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 
[Текст] / Т. Павленок // Бібліотечний форум: історія, теорія, 
практика. — 2015. — № 2 (2). — С. 6—9. — (Наукові дослідження в 
бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті висвітлено результати дослідження інформаційних потреб користувачів-
науковців Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. 
Сухомлинського, обґрунтовано напрями подальшого вдосконалення діяльності 
бібліотеки як сучасного галузевого бібліотечного комплексу. 

 

37. Углова, О. Аналіз використання послуги «Запитай бібліотекаря» 
віддаленими користувачами Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського [Текст] / О. Углова // Бібліотечний 
форум. — 2015. — № 2 (2). — С. 10—14. — (Наукові дослідження в 
бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст.  
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У статті висвітлено результати аналізу використання служби «Запитай бібліотекаря» у 
Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського в 2013—
2015 роках. 

 

Бібліотечні ресурси. Колекції 
 

38. Бондар, Л. Комплектування бібілотечного фонду Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 
періодичними виданнями: виклики часу [Текст] / Л. Бондар // 
Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2015. — № 2 (2). — 
С. 15—17. — (Бібліотечно-інформаційні ресурси бібліотек). — Бібліогр. 
у кінці ст.  
У статті розкривається стан комплектування фонду Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського періодичними виданнями в умовах 
сьогодення. 

 

39. Довгань, А. Издания искусствоведческой тематики как составляющая 
документного ресурса научной библиотеки Национальной академии 
руководящих кадров культуры и искусств [Текст] / А. Довгань // 
Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2015. — № 1 (1). — 
С. 24—27. — (Бібліотечно-інформаційні ресурси бібліотек). — Бібліогр. 
у кінці ст. 
Статтю присвячено проблемі місця та ролі видань мистецтвознавчої тематики у фондах 
бібліотеки вищого навчального закладу у сфері культури. 

 

40. Камлик, І. Бібліотека як берегиня національної культурної пам’яті 
[Текст] / Ірина Камлик, Тетяна Белякова // Бібліотечний форум: історія, 
теорія, практика. — 2015. — № 2 (2). — С. 18—19. — (Бібліотечно-
інформаційні ресурси бібліотек).  
У статті розглядаються різні аспекти національної культури. Сучасна робота бібліотек 
щодо збереження історичної та культурної національної пам’яті: розвитку краєзнавства 
та збереження рідкісних і цінних видань, що сприяє вихованню гордості за свою історію, 
культуру і традиції. 

 

Інформаційні технології. Електронні  бібліотечні ресурси 
 

41. Безсмертна, О. Особливості підготовчого етапу впровадження 
мобільних технологій в університетських бібліотеках [Текст] / 
О. Безсмертна // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 11. — С. 31—
34 : діагр. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті йдеться про підготовку бібліотек вітчизняних вищих навчальних закладів до 
впровадження мобільної веб-присутності. Представлено огляд літератури з питань 
використання мобільних веб-технологій у книгозбірнях. 

 

42. Біла, Л. Нові можливості бібліотек ВНЗ III-IV р. а. педагогічного та 
інженерно-педагогічного профілів у сучасному інформаційному 
просторі [Текст] / Л. Біла // Бібліотечний форум: історія, теорія, 
практика. — 2015. — № 1 (1). — С. 11—13. — (Інтернет-технології в 
бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст. 
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У статті проаналізовано представлення бібліотек вищих навчальних закладів ІII-IV рівнів 
акредитації педагогічного та інженерно-педагогічного профілів, які входять до складу 
мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної 
академії педагогічних наук України, у сучасному інтернет-просторі. 

 
43. Кропочева, Н. Організаційно-технологічні аспекти формування 

галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-педагогічній 
бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського  [Текст] / Н.  Кропочева // 
Бібліотечний вісник. — 2015. — № 5. — С. 16—21 : табл. — Бібліогр. у 
кінці ст.   
Розглянуто етапи становлення галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-
педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського; проаналізовано функціональні 
можливості ІРБІС-64. Висвітлено сутність та специфіку технологічних процесів 
змістовного наповнення реферативної бази даних у цьому програмному забезпечення. 
Визначено змістові компоненти галузевої реферативної бази.  

 

44. Лога, Т. Науково-інформаційна діяльність: до постановки питання 
[Текст] / Т. Лога // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 
2015. — № 2 (2). — С. 38—41. — (Мережа бібліотек). — Бібліогр. у кінці 
ст. 

 

45. Любаренко, Л. Нові інформаційні технології в бібліотеках України 
[Текст]: (за результатами загальнодержавного дослідження, 
проведеного НПБУ в 2014-2015 рр.) / Л. Любаренко // Бібліотечна 
планета. —2015. — № 4. — С. 9—14. 

 

46. Малиш, О. Онлайн-ігри в бібліотеках: теорія та практика [Текст] / 
О. Малиш, Т. Грищенко // Бібліотечний форум: історія, теорія, 
практика. — 2015. — № 1 (1). — С. 14—15. — (Інтернет-технології в 
бібліотеках).  
Стаття пропонує досвід проведення онлайн-ігор у Сумській обласній універсальній 
науковій бібліотеці спільно з Запорізькою обласною бібліотекою для юнацтва, 
Херсонською обласною бібліотекою для юнацтва ім. Б. Лавреньова та Харківською 
гімназією № 178 «Освіта». 

 

47. Ростовцев, С. Роль маркетингу взаємовідносин в онлайн-діяльності 
бібліотек [Текст] / С. Ростовцев // Вісник Книжкової палати. — 2015. — 
№ 11. — С. 29—30. — Бібліогр. у кінці ст.    
Запропоновано визначення маркетингу взаємовідносин і можливості його застосування в 
онлайн-діяльності бібліотек. З'ясовано переваги його використання, проаналізовано 
закордонний досвід у цій сфері. 

 

48. Янюк, С. Моніторинг віддвідування бази даних «Періодика» 
електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України ім. В. О. Сухомлинського [Текст] / Світлана Янюк // 
Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2015. — № 1 (1). — 
С. 16—21. — (Автоматизація бібліотечних процесів). — Бібліогр. у кінці 
ст. 
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У статті представлено результати моніторингу відвідування віддаленими користувачами 
бази даних «Періодика» електронного каталогу Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського за 2013—2015 роки. 

 

Окремі бібліотеки 
 

До 150-річчя Національної парламентської бібліотеки України 
 

49. Зворський, С. Факти з історії Національної парламентської бібліотеки 
України [Текст] / С. Зворський // Бібліотечна планета. — 2015. — 
№ 4. — С. 6—9. — Початок. Закінчення — в наступн. номері. 
В публікації з циклу матеріалів про історію НПБУ йдеться про цікаві факти з 
«радянського» (1917-1991) періоду функціонування бібліотеки. 

 

50. Соколов, В. Діяльність Київської міської публічної бібліотеки у 1914-
1917 роках [Текст] / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. — 2015. — 
№ 12. — С. 32—35. — (Історичні розвідки). — Бібліогр. в кінці ст. 
Охарактеризовано соціально-культурні чинники та тенденції розвитку Київської міської 
публічної бібліотеки у роки Першої світової війни; проаналізовано особливості 
діяльності й основні показники книгозбірні порівняно із попереднім періодом її 
розвитку; досліджено динаміку книжкового фонду та джерела його формування, склад і 
коло читачів, їхні зацікавлення. 

 
*** 

 

51. Вербова, В. Інформаційно-бібліографічне забезпечення науково-
педагогічних досліджень Національної академії педагогічних наук 
України [Текст] / Віта Вербова // Бібліотечний форум: історія, теорія, 
практика. — 2015. — № 1 (1). — С. 28—31. — (Бібліотечно-
бібліографічне обслуговування). — Бібліогр. у кінці ст. 
Здійснено аналіз вирішення проблеми вибіркового розповсюдження інформації в Україні 
та в зарубіжних країнах. Висвітлено результати та окреслено перспективи діяльності 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського з 
впровадження системи вибіркового розповсюдження інформації. 

 

52. Волян, Н. Бібліотечний проект «Живе краєзнавство» [Текст] / 
Н. Волян // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2015. — 
№ 2 (2). — С. 20—21. — (Бібліотечно-інформаційні ресурси бібліотек).  
У статті представлено досвід роботи рівненської обласної універсальної наукової 
бібліотеки зі створення краєзнавчої експозиції «Рівненщина літературна» та 
впровадження краєзнавчої екскурсійної діяльності. 

 

53. Григорян, А. Професійний конкурс методистів і бібліографів публічних 
бібліотек Півдня України [Текст] / Арсен Григорян // Бібліотечний 
форум: історія, теорія, практика. — 2015. — № 1 (1). — С. 44—47. — 
(Методична діяльність бібліотек).  
Розглядається досвід організації, здобутки та результати регіональних професійних 
конкурсів спеціалістів публічних бібліотек АР Крим, Запорізької, Миколаївської, 
Одеської, Кіровоградської, Херсонської областей України в 2008—2013 роках.      
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54. Грищенко, Т. Співпраця відділу документів іноземними мовами 
Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки з волонтерами 
різних країн [Текст] / Тетяна Грищенко // Бібліотечний форум: історія, 
теорія, практика. — 2015. — № 1 (1). — С. 22—23. — (Бібліотечно-
бібліографічне обслуговування). 
Відображено досвід роботи відділу документів іноземними мовами Сумської обласної 
універсальної наукової бібліотеки з волонтерами Корпусу Миру та волонтерами з 
європейських країн як важливого напряму діяльності. 

 

55. Довгань, А. Инновационные формы работы вузовской библиотеки как 
потребность времени (на примере деятельности научной библиотеки 
НАРККиИ) [Текст] / Алексей Довгань // Бібліотечний форум: історія, 
теорія, практика. — 2015. — № 2 (2). — С. 35—37. — (Мережа 
бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглядаються проблеми місця та ролі інтернет-інновацій в роботі бібліотеки 
вищого навчального закладу сфери культури.  

 

56. Довгань, М. Скарбниця книжкової мудрості [Текст]: (Чернівецькій 
ОУНБ ім. Михайла Івасюка — 75 років) / М. Довгань // Бібліотечна 
планета. — 2015. — № 4. — С. 32— 34. 

 

57. Єфімова, Г. О, мово рідна! Слово рідне! [Текст] / Ганна Єфімова // 
Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2015. — № 2 (2). — 
С. 22—28. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  
Статтю присвячено книжково-ілюстративній виставці «О, мова рідна! Слово рідне!», 
влаштованій в Одеській національній науковій бібліотеці ім. М. Горького з нагоди Дня 
української писемності і мови. На прикладі творів українських письменників та 
науковців висвітлюється тернистий шлях української мови, доля людей, які все життя 
плекали її, захищаючи іноді ціною свого життя. 

 

58. Залевська, Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки 
[Текст] / Л. Залевська // Бібліотечна планета. — 2015. — № 4. — С. 19—
20. 

 

59. Калініна, Н. Три літери, за якими сховалося життя [Текст] / 
Н. Калініна // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2015. — 
№ 1. — С. 2—3. — (Бібліотеки і війна). 
У статті розглядаються питання роботи публічних бібліотек з вимушено переселеними 
особами, а також представлено досвід роботи Запорізької міської бібліотеки-філії № 10 
ім. Т. Шевченка з читачами, які мають статус ВПО. 

60. Коротун, Н. Проста формула успіху бібліотеки: роздуми директора 
[Текст] / Н. Коротун // Бібліотечна планета. — 2015. — № 4. — С. 20— 
21. 
З досвіду роботи Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся 
Гончара. 

 

61. Лобода, Г. Молодіжна толока: «Бібліотека єднає молодь»: пізнавально, 
захопливо, корисно [Текст] / Г. Лобода // Бібліотечний форум: історія, 



 
11 

теорія, практика. — 2015. — № 1 (1). — С. 32—33. — (Бібліотечно-
бібліографічне обслуговування).  
Представлено досвід проведення молодіжної толоки в бібліотеках Чернігівщини. 

 

62. Лобода, Г. Читаємо «Слово о полку Ігоревім» [Текст] / Г. Лобода // 
Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2015. — № 2 (2). — 
С. 71—72. — (Співпраця бібілотек і музеїв). 
Описано заходи центральної бібліотеки м. Новгород-Сіверська та співпраця з музеєм-
заповідником «Слово о полку Ігоревім». 

 

63. Лога, Т. Науково-інформаційна діяльність: до постановки питання 
[Текст] / Тетяна Лога // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. 
— 2015. — № 2 (2). — С. 38—42. — (Мережа бібліотек). — Бібліогр. у 
кінці ст. 
Проаналізовано основні тенденції розвитку науково-інформаційної діяльності 
освітянських бібліотек України. З’ясовано поняття «науково-інформаційна діяльність» у 
контексті сучасних інформаційних потреб освітянської галузі. Запропоновано заходи 
щодо подальшого розвитку науково-інформаційної діяльності освітянських книгозбірень. 

 
64. Мірошниченко, М. Яскраві будні університетської бібліотеки [Текст] / 

М. Мірошниченко // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 
2015. — № 2 (2). — С. 43—44. — (Мережа бібліотек). 
 Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут» ім. Г. І. Денисенка. 

 

65. Молчанова, С. Роль бібліотеки ВНЗ у формуванні ціннісних орієнтирів 
молоді в нових умовах [Текст] / С. Молчанова // Бібліотечний форум: 
історія, теорія, практика. — 2015. — № 1 (1). — С. 39—43. — (Мережа 
бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 
Визначено та обґрунтовано роль бібліотеки вищого навчального закладу у формуванні 
ціннісних орієнтирів студентської молоді в сучасних умовах. 

 

66. Панюта, Г. Полтавські зустрічі: популяризуємо книгу [Текст] / 
Г. Панюта // Бібліотечна планета. — 2015. — № 4. — С. 22—24. 
З досвіду роботи бібліотек Полтавської міської централізованої бібліотечної системи. 

 

67. Пономаренко, С. «АRT-резиденція у бібліотеці» [Текст] / Світлана 
Пономаренко // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 
2015. — № 1 (1). — С. 34—35. — (Бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування).  
Представлено досвід реалізації соціокультурного проекту «АRT-резиденція у бібліотеці», 
що реалізований Дніпропетровською обласною науковою бібліотекою імені 
Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія.  

 

68. Сендульська, Т. Сучасні технології бібліотечної роботи: партнерству — 
зелене світло [Текст] / Т. Сендульська // Бібліотечний форум: історія, 
теорія, практика. — 2015. — № 2 (2). — С. 29—30. — (Бібліотечно-
бібліографічне обслуговування). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті висвітлюється досвід соціокультурного партнерства відділу документів з 
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економічних, технічних і природничих наук Чернівецької обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка з державними, громадськими та приватними 
структурами.  

 

69. Тертилова, А. Бібліотерапія як напрямок роботи сучасного бібліотекаря 
[Текст] / А. Тертилова // Бібліотечний форум: історія, теорія, 
практика. — 2015. — № 1 (1). — С. 36—38. — (Бібліотечно-
бібліографічне обслуговування). 
Розглядається бібліотерапія як один із провідних напрямів роботи бібілотеки з молоддю 
на шляху подолання життєвих негараздів і труднощів.  

 

70. Цимбал, В. Бібліотека Буковинського державного медичного 
університету як важлива складова системи підготовки майбутніх 
лікарів [Текст] / В. Цимбал // Бібліотечна планета. — 2015. — № 4. — 
С. 15—16. 
Огляд веб-ресурсів,веб-сервісів, проектна діяльність, впровадження інформаційних 
технологій  у роботі бібліотеки Буковинського державного медичного університету 
(Чернівці).  

 

71. Шевченко, О. Читацький марафон «Пам'ять — нескінченнна книга» 
[Текст] / О. Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія, 
практика. — 2015. — № 2 (2). — С. 31—33. — (Бібліотечно-
бібліографічне обслуговування).  
Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо проведення читацького 
марафону в межах регіонального проекту «Читаємо разом», який був ініційований 
Дніпропетровською бібліотечною асоціацією. 

 

72. Яковенко, Ю. Волшебство родного слова и народных традиций [Текст] / 
Ю. Яковенко // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 
2015. — № 2 (2). — С. 34. — (Бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування).  
Стаття знайомить із досвідом проведення тижня, присвячено Дню української 
писемності та мови, в Маріупольській центральній бібліотеці ім. В. Г. Короленка. 

 

Бібліотеки Тернопільщини 
 

73. Читаємо більше за сусідів [Текст] / Голов. управ. статистики в обл. // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 13 листоп. — С. 4. —  (У дзеркалі 
статистики).  
Про книжкові фонди бібліотек краю, обслуговування населення книгою, рівень 
книгозабезпеченості. 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 

74. Білянська, Н. Я полюбила цей казковий світ [Текст] / Н. Білянська // 
Божий сіяч. — 2015. — 12 листоп. : фот. С. 4. —  (Долі).  
Провідний бібліотекар Тернопільської ОУНБ Н. Білянська розповідає про себе й 
творчість, про діяльність відділу міського абонементу. 

 



 
13 

75. Бобрівець, М. Будні бердянських атлантів [Текст]  / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 4 груд. — С. 6 : фот. — (Репрезентація).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги С. Гериліва «Наші атланти: 
жертовність во ім’я спасіння», яка роповідає про діяльність волонтерської спільноти 
«Наші атланти». 

 

76. Бобрівець, М. На допомогу незрячим [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 
життя плюс. — 2015 . — 13 лист. — С. 4. —  (Інші — не гірші).  
У Тернопільській ОУНБ відбувся науково-практичний семінар «Організація інклюзивної 
освіти незрячих дітей» в рамках реалізації міжнародного проекту зі створення Першої 
української DAISY-бібліотеки для користувачів із глибоким ураженням органів зору. 

 

77. Буська, О.  Робота сучасної бібліотеки та використання електронного 
середовища [Текст]  / О. Буська // Медична академія. — 2015. —  
10 жовт. — С. 7 : фот.  
У конференц-залі адміністративного корпусу Тернопільського державного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського відбувся День спеціаліста для працівників 
бібліотек різних видів за участю провідних фахівців бібліотек вишів та сприяння 
обласного відділення УБА. 

 

78. Гавенко, О.  Диктант у книгозбірні [Текст] / О. Гавенко // Вільне життя 
плюс. — 2015. —  20 листоп. — С. 1. — (А що у вас?).  
У Тернопільській ОУНБ провели тренінг «Будь українцем! Думай, розмовляй, пиши 
українською». 

 

79. Гуменна, М. Добро через книгу [Текст] / М. Гуменна // Вільне життя 
плюс. — 2015.  —  11 груд. — С. 6. — (Бібліотечні новини).  
У рамках благодійної акції  «Милосердя через книгу» та з нагоди Міжнародного дня 
інвалідів працівники Тернопільської ОУНБ відвідали громадську організацію «Сильні 
духом». 

 

80. Дардан, Т. Бути поводирем на життєвій дорозі [Текст] / Т. Дардан // 
Свобода. — 2015. — 6 лист. — С. 4 : фот.  
У приміщенні Тернопільської ОУНБ відбулася конференція-семінар на тему «Навчання 
та виховання дітей з особливими потребами». 
 

81. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — №  4. — С. 150—159. — Із змісту: [У 
Тернопільській ОУНБ  — духовні читання, присвячені митрополиту 
Андрею Шептицькому]. — С. 158.  

 

82. Золотнюк, А. Неупереджений хронопис минулого та сьогодення 
[Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 2 жовт. — 
С. 6. — (Новинка).  
У Тернопільській ОУНБ представили нову книжку тернопільської письменниці Ніни 
Фіалко «Коли брати стають ворогами», присвячену подіям 2014 року.  

 

83. Золотнюк, А. Поетика революції [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 27 листоп. — С. 1. — (Не маємо права мовчати).  
У Тернопільській ОУНБ провели поетичні читання, приурочені до Дня Гідності та 
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Свободи. 
 
84. Ковалькова, Т.  Воїнам від громади Тернопільщини [Текст] : в обласній 

універсальній науковій книгозбірні діє Всеукраїнська акція «Бібліотека 
українського воїна», ініційована Міністерством культури України / 
Т. Ковалькова // Вільне життя плюс. — 2015. — 27 листоп. — С. 8. — 
(Долучіться!).  
Тернопільська ОУНБ, як співкоординатор акції, стала центром збору видань для 
бібліотеки 44-ї окремої артилерійської бригади, що дислокується в м. Тернополі. 

 

85. Мельничук, Б. Дати, які варто пам’ятати [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2015 . — 11 груд. — С. 2. — (Календар на 2016).  
Світ побачив покажчик «Література до знаменних і пам'ятних дат Тернопільщини на 
2016 рік», підготовлений фахівцями Тернопільської ОУНБ. 

 

86. Мельничук, Б. Дати, які варто пам’ятати [Текст] / Б. Мельничук // 
Свобода. — 2015. —  11 груд. — С. 4 : іл.  
Огляд ювілейних і пам’ятних дат, що увійшли до покажчика «Література до знаменних і 
пам’ятних дат Тернопільщини на 2016 рік». 

 

87. Музика, Т. Дзеркало культури [Текст] / Т. Музика // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 16 жовт. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  
У відділі літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ провели круглий стіл на 
тему «Мова — дзеркало культури». 

 

88. Оленич, Л. Не бійтесь заглядати у словник! [Текст] : до Дня української 
писемності та мови / Л. Оленич // Вільне життя плюс. — 2015. — 
13 листоп. — С. 6 : фот. — (Книгозбірня поруч).  
Огляд словників української мови із фондів Тернопільської ОУНБ. 

 

89. Осуховська, С. Майстер іконопису — патріот свого краю [Текст] / 
С. Осуховська // Вільне життя плюс. — 2015. — 23 жовт. — С. 6. — 
(Книгозбірня поряд). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір-портрет «Славетні наші земляки» з нагоди 125-
річчя від дня народження видатного українського живописця та графіка Михайла 
Осінчука.    

 

90. Семеняк, В. «Лицарі нескореного духу» вже у Тернополі [Текст] / 
В. Семеняк // Свобода. — 2015. —  16 жовт. — С. 4 : фот. — (Презентація 
книги).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація  книги «Лицарі нескореного духу» за 
участю письменників Зіновія Кіпибіди, Петра Сороки та Лесі Білик.  

 

91. У бібліотеці збирають книги для воїнів [Текст] // Свобода. — 2015. — 28 
жовт. — С. 5. — (Пульс: новини краю).  
Про Всеукраїнську акцію «Біблоітека українського воїна», співкоординатором якої стала 
Тернопільська ОУНБ. 
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Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
 

92. Бобрівець, М. «Оскари»  для бібліотекарів [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2015 . — 2 жовт. — С. 2. — (Зустрічі).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося засідання обласного 
методичного об'єднання бібліотечних працівників вищих навчальних закладів І—ІІ 
рівнів акредитації. 

 

93. Осіпова, В. «Якщо письменнику цікаво писати, то і читачу буде цікаво 
читати», або Як Юрій Винничук гостював у Тернополі [Текст] / 
В. Осіпова // Вільне життя плюс. — 2015. — 25 листоп. — С. 4 : фот. 
кольор. — (Літературні зустрічі).  
У клубі «Літпростір», який діє в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, 
відбулася творча зустріч із письменником Юрієм Винничуком.  

 

94. Юрса, Г. «Одкровення» Володимира Окрутного [Текст] / Г. Юрса // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 30 жовт. — С. 5. — (Виставки).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді діє виставка відомого художника, 
учасника міжнародних виставок екслібриса Володимира Окрутного.     

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
 

95. Пилипчук, У. Маленькі українці з великим почуттям національної 
гідності [Текст] / У. Пилипчук // Свобода. — 2015. — 6 листоп. — С. 3. — 
(Батьки-герої).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відзначили День захисника України. 

 

96. Пилипчук, У. Степове лицарство [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 30 жовт. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  
Працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей влаштували пізнавально-
патріотичну мандрівку «Моя країна — Україна», приурочений до Днів Українського 
козацтва, захисника України та свята Покрови. 
 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
 

97. Олійник, Д. Мадам Боварі та Анна Кареніна — у колекції 
третьокласниці [Текст] / Д. Олійник // RIA плюс. — 2015. — 
18 листоп. — С. 10 : фот. — (LIFE).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих експонується колекція ляльок-
героїнь літературних творів письменників ХІХ— Х ст., яку збирає Наталя — учениця 3-
го класу школи № 25 с. Кутківців Тернопільського району. 

 

98. Савак, Б. У вінок шани Андрею Шептицькому [Текст] / Б. Савак // 
Вільне життя плюс. — 2015 . — 11 груд. — С. 6. — (Світочі ).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» провели Друге пленарне засідання 
обласного методичного об’єднання викладачів культурології, присвячене 150-річчю від 
дня народження митрополита Андрея Шептицького. 
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Інші бібліотеки області 
 

Бібліотеки централізованих бібліотечних систем 
 

99. Аверкієв, В. Як розворушити душі «покинутих» людей? [Текст] / 
В. Аверкієв // Номер один. — 2015. — 16 груд. — С. 12 : фот. — 
(Соціалка).  
У Теребовлянській центральній районній бібліотеці відбулася зустріч із людьми 
похилого віку, яку організували працівники соціальної служби міста. 

 

100. Бельзецька, Н. А в дарунок — майстер-клас [Текст] / Н. Бельзецька // 
Вільне життя плюс. — 2015. —  25 листоп. — С. 9. — (Виставки).  
У Теребовлянській центральній районній бібліотеці відбулася персональна виставка 
художниці М. Ворончак. 

 

101. Перун, В. Життя на 19 з «хвостиком» квадратних метрах [Текст] / 
В. Перун // Вільне життя плюс. — 2015. — 16 груд. — С. 6 : фот. — 
(Бібліотечні справи).  
Про здобутки й турботи бібліотеки-філіалу с. Лосятина Кременецького району. 

 

102. Слота, Х. Тернопільська катедра — у Теребовлі [Текст] / Х. Слота // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 20 листоп.  — С. 2 : фот. — (Виставки).  
У Теребовлянській центральній районній бібліотеці діє виставка робіт  М. Вархоліка. 

 

103. Тракало, О. Передумова збереження українського села [Текст] / 
О. Тракало // Свобода. — 2015. — 16 жовт. — С. 4 : фот. — (Книга і 
бізнес).  
У м. Заліщиках відбулося засідання «Клубу молодого підприємця», який діє в 
центральній районній бібліотеці.  

 

Бібліотеки інших систем і відомств 
 

104. Бобрівець, М. Проблеми тимчасові, а книги — вічні [Текст] / 
М. Бобрівець ; фот. О. Кривої  // Вільне життя плюс. — 2015. — 
30 жовт. — С. 4 : фот. — (Люди своєї справи). 
Про реалії, роботу та успіхи працівників бібліотек вищих навчальних закладів І—ІІ 
рівнів акредитації. 

 

105. Хемчян, І. Освітянські бібліотеки України в соціальних мережах 
[Текст] / І. Хемчян, Н. Соколовська // Вісник Книжкової палати. — 
2015. — № 8. — С. 39-43. — Бібліогр. у кінці ст. (12 назв).  
Серед бібліотек, які аналізувались названо наукову бібліотеку ім. В. Винниченка 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

 

Бібліотеки за рубежем 
 

106. Польова, В. Німецька бібліотека року — 2015 [Текст] : інтерв’ю з 
директором публічної бібліотеки м. Кельн пані Хенелоре Фогт / 
В. Польова // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2015. — 
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№ 2 (2). — С. 45—47 : фот. — (Досвід зарубіжних країн). 
В інтерв’ю висвітлюються інноваційні підходи до діяльності бібліотек та критерії щодо 
визначення бібліотеки року в Німеччині. 

 

107. Семесько, В. Національна бібліотека Білорусі: зарубіжний досвід та 
правовий аспект [Текст] / В. Семесько // Вісник Книжкової палати. — 
2015. — № 10. — С. 50—53. — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті висвітлено діяльність Національної бібліотеки Білорусі; проаналізовано 
правовий аспект її функціонування. 

 

108. Хренова, Г. Публикационная активность исследователей Беларуси и 
ее оценка с использованием библиометрических показателей [Текст] / 
Г. Хренова, О. Чикун // Бібліотечний вісник. — 2015. — № 5. — С. 28—
31. — Бібліогр. у кінці ст.   
У статті розкриваються результати наукових досліджень Центральної наукової 
бібліотеки НАН Білорусі з використанням бази даних Web of Science.  
 

109. Чуканова, С. Значение информологии как дисциплины при 
профессиональной подготовке будущих библиотекарей в вузах США 
[Текст] / С. Чуканова // Бібліотечний форум: історія, теорія, 
практика. — 2015. — № 1 (1). — С. 4—6. — (Бібліотекознавство). — 
Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розкриваються питання вивчення сутності інформології в складі дисципліни 
«Бібліотекознавство иа інформология» у вищих навчальних закладах США. 

 

Книгознавство. Видавнича спpава. Проблеми читання 
 

110. Буряк, С. Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 
2015 році [Текст] / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. — 2015. — 
№ 12. — С. 3—9. — (Видавнича справа). 
Проаналізовано стан українського книговидання станом на грудень 2015 року за 
асортиментом видавничої продукції, її мовною та територіальними ознаками. Наведено 
статистичні дані щодо випуску книг і брошур вітчизняними видавництвами різних форм 
власності, у тому числі сфери управління Держкомтелерадіо України. 
 

111. Букшина, Т. Галузевий реферативний сегмент із періодичних і 
продовжуваних видань України психолого-педагогічної тематики в 
УРЖ «Джерело» (2009-2013 рр.) [Текст] / Т. Букшина // Вісник 
Книжкової палати. — 2015. — № 12. — С. 22—26 : діагр. — (Бібліотечна 
справа). — Бібліогр. у кінці ст.  
У статті висвітлено результати моніторингу опублікування реферативної інформації в 
чотирьох серіях УРЖ «Джерело» за 2009—2013 роки, зокрема стану відображення назв 
періодичних і продовжуваних видань із питань педагогіки, психології й освіти. 

 

112. Васьківська, О. Управління по справах друку в добу Гетьманату та 
діяльність книговидавничих осередків у 1918 році [Текст] / 
О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 11. — С. 41—
46. — Бібліогр. у кінці ст.  
На основі аналізу архівних документів досліджено аспекти створення Управління по 
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справах друку в Українській Державі уряду П. Скоропадського та охарактеризовано 
діяльність книговидавничих осередків у 1918 р. 

 

113. Ворона, Ю. Уродженка України стала лауреатом Нобелівської премії 
з літератури [Текст] / Юрій Ворона // Бібліотечна планета. — 2015. — 
№ 4. — С. 31. 
Лауреатом Нобелівської премії з літератури в 2015 році стала білоруська письменниця С. 
Алексієвич, яка народилася в Івано-Франківську. 

 

114. Зайченко, Н. Український реферативний журнал «Джерело»: 20 
років служіння науці [Текст] / Н.  Зайченко, Ю.  Ейсмонт, О. Сандул // 
Бібліотечний вісник. — 2015. — № 5. — С. 34—38 : граф. — Бібліогр. у 
кінці ст.   
Розглянуто історію становлення та видання Українського реферативного журналу 
«Джерело» за двадцятирічний період. Наведено показники (у вигляді діаграм) 
кількісного зростання інформаційного масиву, тематичного спектра розподілу публікацій 
тощо. Особливу увагу приділено використанню УРЖ у бібліо- та наукометричних 
дослідженнях. Окреслено перспективи розвитку журналу.  

 

115. Зоряна, А. Статистичний аналіз потоку перекладів художньої та 
дитячої літератури України за 1986-2013 рр. (за матеріалами 
статистичного збірника «Друк України») [Текст] / А. Зоряна // Вісник 
Книжкової палати. — 2015. — № 11. — С. 17—28 : табл. — Бібліогр. у 
кінці ст.  
На основі матеріалів статистичних збірників «Друк України» проаналізовано 
хронологічний та мовні параметри документного потоку перекладних неперіодичних 
видань художньої та дитячої літератури України за 1986-2013 роки. Висвітлено його 
динаміку та основні тенденції. 

 

116. Клюшніченко, О. Книги України у дзеркалі державної бібліографії: 
аналітичний огляд (за матеріалами бази даних державної бібліографії 
«Літопис книг» за 2014 р.) [Текст] / О. Клюшніченко // Вісник 
Книжкової палати. — 2015. — № 12. — С. 16—19 : іл. — (Видавнича 
справа). — Бібліогр. в кінці ст.  
У статті наведено результати дослідження бази даних «Літопис книг» за 2014 р. із 
застосуванням наукометричного та бібліометричного методів аналізу. 

 

117. Ковальчук, С. Дві українські книги ввійшли до каталогу найкращих 
дитячих видань світу [Текст] / С. Ковальчук // Бібліотечна планета. — 
2015. — № 4. — С. 31—32. 
Книги «Війна, що змінила Рондо» та «Мій маленький Київ» ввійшли до каталогу 
найкращих видань світу «Білі круки». Каталог щорічно укладають у Міжнародній 
молодіжній бібліотеці в Мюнхені. 

 

118. Ковальчук, С. «Книжковий виклик» [Текст] / С. Ковальчук // 
Бібліотечна планета. — 2015. — № 4. — С. 30—31. 
Про популярний в Україні проект країнських письменників Катерини Бабкіної та Марка 
Лівіна bookchallenge_ua (книжковий виклик), що стартував  наприкінці вересня 2015 
року в соціальних мережах.  



 
19 

 

119. Кушнаренко, Н. З історії бібліотечної періодики: фахові видання 
Харківської державної академії культури [Текст] / Н. Кушнаренко // 
Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 11. — С. 38—41. — Бібліогр. у 
кінці ст.  
Досліджено історію бібліотечних періодичних видань, які виходять друком на базі 
Харківської державної академії культури (1940—2015 рр.). 

 

120. Петренко, О. Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні 
[Текст] / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 11. — 
С. 11—16. — Бібліогр. у кінці ст.  
Узагальнено статистичні відомості про випуск дитячих книг з 1991 по 2014 рр.; 
опубліковано звітні відомості за період 1991-1996 рр.; виявлено тенденції надходжень 
обов'язкових примірників з 1997 по 2014 рр.; деталізовано відомості про випуск книг за 
тематичною, цільовою та мовною приналежностями.  

 

121. Петренко, О.  Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні 
[Текст] / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 12. — 
С. 9—15. — (Видавнича справа). — Бібліогр. в кінці ст.  
У статті проаналізовано відомості про випуск дитячих книг з 1997 по 2014 роки, які 
опубліковані в щорічнику «Друк України». 

 

122. Цибенко, І. Науково-видавнича діяльність М. Грушевського в 
умовах розбудови національної культури України [Текст] / І. Цибенко // 
Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 11. — С. 34—37.  
У статті розглянуто основні напрями діяльності М. Грушевського в умовах національної 
культури України. З'ясовано роль його науково-видавничої роботи як важливого фактору 
в розбудові української національної культури. 

 

Ювілеї. Бібліотечна справа в іменах 
 

123. Бачинська, Н. Талант, помножений на працю [Текст] / Н. Бачинська, 
І. Тимошенко// Бібліотечна планета. — 2015. — № 4. — С. 35—36. 
З нагоди ювілею викладача Київського національного університету культури і мистецтв, 
професора, доктора історичних наук Тетяни Василівни Новальської. 

124. Василенко, О.  Бібліотека і бібліотекознавець: пам'яті Михайла 
Семеновича Слободяника [Текст] / О. Василенко, О. Воскобойнікова-
Гузєва // Бібліотечний вісник. — 2015. — № 5. — С. 42—44 : фот.  
Розкривається діяльність відомого діяча освіти і науки, доктора історичних наук, 
професора Михайла Семеновича Слободяника.  

 

125. Глибицкая, С. Основатель харьковской университетской школы 
библиографов Х. С. Надель (1905—1968) [Текст]: к 100-летию со дня 
рождения / Светлана Глибицкая // Бібліотечний форум: історія, теорія, 
практика. — 2015. — № 1 (1). — С. 58—60. — (Видатні бібліографи: 
наукові розвідки). — Бібліогр. у кінці ст. 
Статтю присвячено життю та діяльності завідуючого бібліографічного відділу 
Центральної наукової бібілотеки Харківського державного університету (сьогодні – 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) Хацкеля Соломоновича 
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Наделя (1905 — 1968) та його творчій спадщині. 
 

126. Кушнаренко, Н. Визначна постать вітчизняного бібліотекознавства 
[Текст] / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Вісник Книжкової палати. — 
2015. — № 11. — С. 46—47.  
Стаття розповідає про відомого науковця, талановитого педагога та організатора, 
представника київської науково-освітянської школи книгознавства, бібліотекознавства, 
доктора історичних наук, професора Тетяну Василівну Новальську. 

 

127. Мирош, Т. Коли живеш бібліотекою [Текст] / Т. Мирош // Бібліотечна 
планета. — 2015. — № 4. — С. 36— 37. 
З нагоди ювілею завідувача відділу комплектування та опрацювання літератури 
Центральної міської бібліотеки ім. Л. Українки для дорослих м. Львова Надії Антонівни 
Качмар. 

 

128. Рубан, А. Особистість в контексті історії бібліотечної справи [Текст] / 
А. Рубан // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. — 2015. — 
№ 2 (2). — С. 68—70. — (Видатні бібліотекознавці). — Бібліогр. у кінці 
ст. 
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