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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України 
 

 

1. Амельченко, Ю. Бібліотеки ОТГ Одещини: вплив трансформації фондів на 

формування позитивного іміджу бібліотек місцевих громад [Текст] / Амель-

ченко, Ю. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 2—

4. — (Децентралізація і бібліотеки).  

У статті висвітлюються питання трансформації якісного та кількісного складу 

бібліотечних фондів в бібліотеках новостворених об’єднаних територіальних громад і 
перетворення цих бібліотек у центри спілкування громади та відкриття низки 

медіацентрів, а також аналізується вплив цих перетворень на формування позитивної 
думки громади щодо діяльності сучасних бібліотек. 

 

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

Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 4—6. — (Колонка 

головного редактора). 

Концепція реформи галузі культури, у т. ч. бібліотечної сфери, розглядається сьогодні з 
позиції скорочення видатків і зміни критеріїв ефективності роботи. Рішення бачиться в 
ліквідації / реорганізації соціальних закладів культури або можливості переведення їх 

роботи в режим програмно-проєктної діяльності. Та чи завжди це матиме належний 

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

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

 

3. Діджиталізація, книжки та вазони: 7 (не)серйозних питань президентам УБА 

[Електронний ресурс]: до 25-річчя створення Української бібліотечної асоціації 
(УБА) її функціонери (О. Бруй, І. Шевченко, В. Дригайло) розповідають про 

досягнення, «чим УБА та бібліотекарі живуть сьогодні», а також про плани на 

майбутнє // Читомо. — Київ, 2020. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/didzhytalizatsiia-knyzhky-ta-vazony-7-ne-serjoznykh-pytan-

prezydentam-uba, вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 

 

4. Для бібліотек цьогоріч закуплять більше дитячої та підліткової літератури 

[Електронний ресурс] // УкрІнформ. — Київ, 2020. — Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878524-dla-bibliotek-cogoric-zakuplat-bilse-

ditacoi-ta-pidlitkovoi-literaturi.html, вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 
За бюджетні кошти у 2020 році для бібліотек буде закуповуватися багато книжок, але 
фокус робитиметься саме на дитячу та підліткову літературу. Про це заступник міністра 
культури, молоді та спорту І. Подоляк сказала на брифінгу. За її словами, зосередяться 
на закупівлі дитячої та підліткової літератури, оскільки в МКМС вважають, що навички 

читання, цікавість до читання, уміння працювати з текстом і як результат – розвиток 

критичного та аналітичного мислення, закладається саме у дитинстві. «Ми зробили 

фокус на читання, велика кількість програм Інституту української книги буде пов’язана 
з промоцією читання, і підтримкою тих заходів, які заохочуватимуть читання», – додала 
І. Подоляк.  
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5. Кирпа, І. У Херсоні хочуть пустити «з молотка» чотири бібліотеки та звільнити 75 

бібліотекарів  [Текст] / Кирпа, І. // Україна молода. — 2020. — 12 лют. — Режим 

доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/3565/188/143244, вільний. — Дата ост. пер.: 

20.02.2020.  

У центрі Херсона на масові акції протесту вже другий тиждень поспіль виходять 
працівники бібліотек – закладів, які намагаються продати з аукціону. До скандального 

переліку об’єктів, що перебувають у комунальній власності Херсонської міської 
територіальної громади та які підлягають приватизації – потрапило 87 об’єктів 
комунальної власності, у тому числі й приміщення чотирьох міських бібліотек. За 
словами начальника управління культури Херсонської міськради Л. Косенко, 

співробітники її відомства зробили необхідні розрахунки та надали їх для ознайомлення 
меру міста В. Миколаєнку. Якщо він схвалить цей висновок, буде готуватися документ 
для зміни системи міських бібліотек, після чого це рішення повинні схвалити на сесії 
Херсонської міськради… А поки що битва за бібліотеки у Херсоні триває й у кожної зі 
сторін є свої аргументи, хоча вже всім зрозуміло, що депутатів більше цікавлять 
заповітні квадратні метри, а не люди. Насамкінець, на даний час у Херсоні працює 
близько 130 бібліотек, включаючи бібліотеки-філії, шкільні, вишівські та обласні 
бібліотеки». 

 

6. Лобузін, І. Цифрові бібліотекарі доби е-науки та семантичних веб-технологій 

[Текст] / І. Лобузін // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 6. — С. 18—24. — Режим 

доступу: https://doi.org/10.15407/bv2019.06.018,  вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020. 

Здійснено аналіз публікацій, присвячених питанням компетентностей цифрових 

бібліотекарів наукових бібліотек. Виокремлено функціональні вимоги та знання 
бібліотекаря, пов’язані з інформаційними технологіями. З'ясовано основні тенденції 
залучення бібліотекарів до цифрової наукової комунікації. Визначено науково-

організаційні, навчальні заходи, необхідні для успішної участі бібліотечних спеціалістів 
у цифрових проектах наукової бібліотеки. 

 

7. МКМС пропонує змінити закон про бібліотеки [Електронний ресурс] // 

УкрІнформ. — Київ, 2020. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-

society/2878517-mkms-proponue-zminiti-zakon-pro-biblioteki.html, вільний. — Дата 

ост. пер. 20.03.2020. 
Міністерство культури, молоді та спорту вже напрацьовує зміни до закону про 

бібліотеки та бібліотечну справу. Мережа бібліотек в Україні складається з приблизно 

33 тисяч шкільних, наукових, відомчих та публічних книгозбірень, публічних серед них 

– 15 тисяч. Нині, додала заступник міністра, децентралізація передбачає багато 

різноманітних ініціатив, пов’язаних із реорганізацією бібліотечних систем. І. Подоляк 

наголосила, що мета МКМС зробити так, щоб бібліотеки перестали асоціюватися з 
чимось архаїчним. У багатьох розвинених країнах світу книгозбірні є модерними 

місцями розвитку громад. «І ми хочемо цей принцип перенести на діяльність усіх наших 

бібліотек», – заявила посадовець. 
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8. МКМС готує систему, яка дозволить бібліотекарям заробляти більше 

[Електронний ресурс] // УкрІнформ. — Київ, 2020. — Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878510-mkms-gotue-sistemu-aka-dozvolit-

bibliotekaram-zaroblati-bilse.html, вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 
Міністерство культури, молоді та спорту України має намір створити таку систему, яка 
дозволить бібліотекам надавати більше послуг громадянам, а бібліотекарям – заробляти 

більше. Про це заступник міністра культури, молоді та спорту І. Подоляк сказала на 
брифінгу. «Ми збираємося створити таку систему і будемо працювати над нею у 2020 

році для того, аби розширити для бібліотекарів та для бібліотек можливості. Щоби 

показати їм... моделі, які вони можуть використати, які послуги вони можуть надавати, 

які послуги вони зобов’язані надавати, й, умовно кажучи, виставляючи такі стандарти до 

публічних бібліотек і непублічних бібліотек, бо вони усі керуються Законом „Про 

бібліотеки і бібліотечну справу”, побудувати таку модель, що бібліотеки чи бібліотекарі 
виконують певні критерії та щоб їхня зарплата корелювалася, їхній тарифний розряд 

одразу був значно вищий, корелювався з тими критеріями питомої ваги, які вони 

виконують», – сказала І. Подоляк. Чиновниця розраховує, що така модель дозволить 
стимулювати бібліотекарів і органи місцевого самоврядування, які утримують публічні 
бібліотеки, щоб якість надання культурних послуг була значно вищою. «Ні для кого не 
секрет, що оплата праці бібліотекарів, ... особливо на рівні об’єднаних територіальних 

громад, є однією з найнижчих в усій бюджетній сфері», – додала заступник міністра.  
 

9. На закупівлю книжок для бібліотек цьогоріч виділили 29 мільйонів — Подоляк 

[Електронний ресурс] // УкрІнформ. — Київ, 2020. — Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878575-na-zakupivlu-knizok-dla-bibliotek-

cogoric-vidilili-29-miljoniv-podolak.html, вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 
На закупівлю книг для бібліотек із бюджету Українського інституту книги у 2020 році 
буде виділено 29 мільйонів гривень. Про це заступник міністра культури, молоді та 
спорту І. Подоляк повідомила на брифінгу.  

 

10. У 2020 році на закупівлю книг для бібліотек із бюджету буде виділено 29 мільйонів 

гривень. У минулому році – 87 мільйонів [Електронний ресурс] // Українська 

літературна газета. — 2020. — 18 лют. — Режим доступу: 

https://litgazeta.com.ua/news/u-2020-rotsi-na-zakupivliu-knyh-dlia-bibliotek-iz-

biudzhetu-bude-vydileno-29-miljoniv-hryven-u-mynulomu-rotsi-87-miljoniv, 

вільний. — Дата ост. пер. 20.01.2020. 
Заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк на брифінгу у вівторок 

заявила, що цього року з бюджету Українського інституту книги буде виділено близько 

29 мільйонів гривень. «Як я вже сказала, ці книжки будуть розвезені чи надані тим 

бібліотекам, які покажуть план свої роботи, що вони із тими книжками будуть робити 

далі. Тому що дуже багато книжок часом лежать на розподільниках», – сказала Подоляк. 

За її словами, цьогоріч найбільше буде закуплено дитячої та підліткової літератури. 

Заступник міністра зауважила, що передбачена сума становить 40% від усього бюджету 

Українського інституту книги. «Я скажу щиро, що у нас була велика дискусія про те, чи 

закуповувати, яку кількість закуповувати, який відсоток коштів державного бюджету 

скеровувати на те, аби закуповувати книжки. Але коли ми проаналізували ситуацію, то 

мусимо сказати, що держава не в змозі забезпечити усі 33 тисячі бібліотек», – зауважила 
Подоляк.  
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11. Стець, А. Міська рада Херсона вирішила закрити одразу 5 бібліотек у місті 
[Електронний ресурс]: через скорочення фінансування звільнять 43 людей / Андрій 

Стець // Zaxid.net. — Львів, 2020. — Режим доступу: 

https://zaxid.net/miska_rada_hersona_virishila_zakriti_odrazu_5_bibliotek_filiy_u_mis

ti_n1498053, вільний. — Дата ост. пер.: 20.02.2020. 
Одразу 43 працівників бібліотек-філіалів Централізованої бібліотечної системи Херсона 
буде звільнено з 3 квітня. Про це стало відомо час спільної прес-конференції 
громадських організацій при міському голові та голові Херсонської ОДА та працівників 
бібліотек, інформує інтернет-видання «Вгору». 21 січня було видано наказ управління 
культури «Про організацію виконання рекомендацій Комісії». При цьому міська влада 
запевняє що «нікого не звільнять, нічого не приватизують». З документа ж видно, що 5 

бібліотек-філій доведеться закрити, оскільки після звільнення в них не залишиться 
жодного працівника. На інформацію вже відреагували в Міністерстві культури, молоді 
та спорту. Там заявили, що обурені інформацією щодо ліквідації комунальних публічних 

бібліотек для дорослих та дітей м. Херсона і вважають такі рішення «неприпустимими 

для країни, де найвищою цінністю є людина та її права».  

«Ще 11.02.2020 року МКМС листом (№ 1834/4.10.3) звернулося до Херсонської міської 
ради із запитом у дводенний термін надіслати вичерпну інформацію щодо роз’яснення 
чи спростування інформації у ЗМІ, або надання вагомих аргументів стосовно рішень, які 
ухвалені або можуть бути ухвалені Херсонською міською радою. Станом на 20.02.2020 

року жодних пояснень так і не надійшло», – йдеться у заяві МКМС, оприлюдненій на 
сайті відомства. Водночас уточнюється, що реалізація такої ініціативи Херсонської 
міської ради порушує норми чинного законодавства, оскільки доцільність реорганізації 
та ліквідації бібліотек, що є у державній або комунальній власності, визначається 
відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за 
погодженням із Міністерством культури, молоді та спорту. Також забороняється 
переміщення бібліотек без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для 
обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних 

фондів. «МКМС, опираючись на чинне законодавство, намагатиметься зупинити 

протиправні дії місцевих чиновників. Також міністерство звертається до громадських 

організацій, активістів та громадян, чиї права порушені, з проханням стати на захист 
бібліотекарів та бібліотечної галузі й оскаржувати дії Херсонської міської ради, якщо 

такі вчинені чи будуть вчинені, у судах», – заявили у відомстві. Як відреагувала міська 
влада на заяву Міністерства поки невідомо.  

 

12. Сухенко, Т. 5 принципів, за якими потрібно змінювати бібліотеки в Україні 
[Електронний ресурс] / Тамара Сухенко // Українська правда. — Київ, 2020. — 12 

лют. — (Життя). — Режим доступу: 

https://life.pravda.com.ua/columns/2020/02/12/239876, вільний. — Дата ост. пер.: 

20.02.2020. 
За часів незалежності бібліотеки зникли з думок українців як місця доступу до книжок, і 
не з’явилися в новій ролі. Щоб відповідати сучасним викликам громадян, громад і 
держави бібліотеки мають здійснити квантовий стрибок, а політики взяти лідерство і з 
думками про наступні покоління запропонувати їм нову і більш проактивну роль – 

модераторів і просторів для розвитку та навчання протягом життя, лабораторій місцевих 

ініціатив, інформаційних та соціальних центрів». Автор розповідає про роботу 

найсучаснішої бібліотеки в Європі – Oodi в Гельсінкі, а також пропонує наступні 
принципи, які є в основі багатьох бібліотек у світі та мають бути виписані в законі: 
відкритість; інклюзивність; гостинність та клієнтоорієнтованість; партнерство; розвиток.  
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Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми 
 

Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні 
тенденції у цифрову епоху» 8 жовтня 2019 р. 

 

13. Іванова, Н. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах 

інформатизації [Текст] / Іванова, Н., Чуприна Л // Бібліотечний вісник. — 2019. — 

№ 6. — С. 59—60. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-

bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FM

T=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=

0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/2019/6 ,  вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020. 

9 жовтня 2019 р. в рамках роботи Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. 
Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху» відбулось засідання секції 
«Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації». З огляду на 
сучасні тенденції суспільної цифровізації, зростаючі потреби користувачів бібліотеки у 
синтезованих, тематичних, мультимедійних матеріалах, особливої актуальності 
набувають питання впровадження онлайн сервісів для обслуговування користувачів 
бібліотеки. Констатуючи стрімке зростання аудиторії, що користується мобільними 

пристроями, сприяти створенню системи мобільних бібліотечних послуг, а саме, 
спеціальної версії сайта, адаптованої для мобільних пристроїв; активізації впровадження 
в процес бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів QR-кодів, мобільних 

застосунків для базових операційних систем Android та iOS. 

 

14. Стрішенець, Н. Сучасна бібліотечно-інформаційна термінологія [Текст] / 

Стрішенець,Н., Сокур О.  // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 6. — С. 60—61. — 

Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-

bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FM

T=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=

0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/2019/6 ,  вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020. 

У засіданні секції «Сучасна бібліотечно-інформаційна термінологія» взяли участь понад 

30 представників провідних бібліотек, наукових установ, вищих навчальних закладів 
України. Інформаційна (комп’ютерна) революція спричинила значні зрушення у 

традиційній бібліотечно-інформаційній терміносистемі. Суттєві зміни, зокрема, 
використання численних запозичень з англійської мови, потребують серйозної уваги 

фахівців галузі. Окрім цього належного опрацювання вимагають й інші аспекти роботи 

бібліотеки з термінологією: укладання списків предметних рубрик та формування назв 
ділень бібліотечно-бібліографічної класифікації, особливо нині, після введення нового 

правопису; стандартизація термінології; її використання при підготовці бібліотечних і 
бібліотекознавчих текстів: інструктивно-методичних матеріалів, статей, монографій, 

підручників. Усі ці питання були передбачені програмою роботи секції. 
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15. Котлярова, Т. Біографіка та біобібліографія як інформаційно-комунікаційний 

ресурс суспільно-політичних і культурних трансформацій [Текст] / Котлярова, Т. // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 6. — С. 62—63. — Режим доступу: 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-

bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FM

T=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=

0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/2019/6 ,  вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020. 

Засідання секції «Біографіка та біобібліографія як інформаційно-комунікаційний ресурс 
суспільно-політичних і культурних трансформацій», яку організував Інститут 
біографічних досліджень НБУВ, відбулося 10 жовтня 2019 р. У роботі секції взяли участь 
заінтересовані її тематикою працівники НБУВ, інших  бібліотек та наукових установ. 

 

16. Вакульчук, О. Інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у 

формуванні репертуару періодики [Текст] / Вакульчук, О. // Бібліотечний вісник. — 

2019. — № 6. — С. 63—64. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-

bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FM

T=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=

0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/2019/6 ,  вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020. 

9 жовтня 2019 р. в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. 
Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху» відбулося засідання секції 
«Інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні 
репертуару періодики».  

 

17. Індиченко, Г.Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості 
формування та використання [Текст] / Індиченко Г., Коваль Т., Вербіцька О. // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 6. — С. 63—64. — Режим доступу: 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-

bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FM

T=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=

0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/2019/6 ,  вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020. 

10 жовтня 2019 р. у рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. 
Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху» відбувся науковий семінар «Архівна 
та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання». 

 

18. Муха, Л., Затока Л. Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, 
перспективи [Текст] / Муха, Л., Затока Л. // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 6. — 

С. 66—67. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-

bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FM

T=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=

0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/2019/6 ,  вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020. 

Під час семінару «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи», 

що відбувся 10 жовтня 2019 р. в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. 
Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху» обговорювалися питання 
збереження унікальних документів як невід’ємної складової національного культурного 

надбання держави; біопошкодження фондів і проблеми їх захисту; інноваційні підходи 

у реставраційній практиці; використання електронних баз даних у сучасній системі 
збереження бібліотечних фондів; превентивні методи збереження фондів в умовах 

зростання техногенного навантаження; результати експериментальних 

матеріалознавчих досліджень; медичні аспекти застосування дезінфікуючих засобів у 

бібліотечних, архівних приміщеннях та ін. 
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19. Костенко, Л. Наукометрія: вектори розвитку в Україні та Євросоюзі [Текст] / 

Костенко, Л., Жабін О.  // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 6. — С. 67—68. — 

Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-

bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FM

T=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=

0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/2019/6 ,  вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020. 

У рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні 
тенденції у цифрову епоху» відбувся 10-й, ювілейний, семінар «Бібліометрічні 
технології та наукометричні дослідження». При підбитті підсумків семінару його 

учасники констатували наявність розбіжностей у підходах до оцінювання 
результативності наукових досліджень в Україні і Євросоюзі. Зокрема, у спільній заяві 
національних академій наук Франції, Німеччини, Великої Британії наголошується, що 

оцінювання наукового рівня публікацій це справа вчених, бібліометричні показники 

мають бути інтерпретовані експертами, а імпакт-фактори журналів взагалі не повинні 
враховуватися. Однак, в Україні вважаються вагомими ті публікації, що представлені в 
журналах, які індексуються в наукометричних платформах Scopus і Web of Science. 

Присутні були єдині в думці: Україна має гармонізувати свою наукометричну політику 

з науково-інформаційними ініціативами Євросоюзу. 
 

20. Клименко, О. Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, 

взаємодія [Текст] / Клименко О. // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 6. — С. 53—

55.  

9 жовтня 2019 р. у рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. 
Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху» відбулося засідання секції «Наукові 
бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія». У її роботі взяли участь 
учені та спеціалісти українських і зарубіжних бібліотек, наукових установ. Значну увагу 

учасники засідання приділили ключовій темі – інноваційним напрямам діяльності 
наукової бібліотеки у цифрову епоху: створення і функціонування творчих лабораторій 

віртуальної реальності, та перспективам упровадження їхнього досвіду у практику 

роботи вітчизняних наукових бібліотек. 

 

21. Ковальчук, Г. Атрибуція й опис книжкових та інших документних пам’яток як 

складник наукових досліджень [Текст] / Ковальчук Г., Мяскова Т. // Бібліотечний 

вісник. — 2019. — № 6. — С. 56—57. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-

bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FM

T=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=

0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/2019/6 ,  вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020. 

Дослідження пам’яток історико-культурної спадщини, насамперед книжкових, 

образотворчих, нотних, картографічних, що зберігаються переважно в ретроспективних 

фондах спеціалізованих відділів великих бібліотек, а також у музеях і архівах, є 
важливим напрямом повернення до наукового обігу національного та 
загальноєвропейського надбання, а атрибуція, науковий опис, експертиза цінності – 

важливими складниками таких наукових розвідок. До роботи секції «Атрибуція й опис 
книжкових та інших документних пам’яток як складних наукових досліджень» 

долучилося понад 50 осіб – книгознавців, провідних фахівців наукових бібліотек 

України та інших установ. 
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22. Лобузіна, К. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України [Текст] / 

Лобузіна К., Коновал Л. // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 6. — С. 57—59. — 

Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-

bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FM

T=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=

0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/2019/6 ,  вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020. 

10 жовтня 2019 р. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського у рамках 

Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні 
тенденції у цифрову епоху» відбулося засідання секції «Наукові бібліотеки в 
дослідницькій інфраструктурі України». Доповідачка наголосила на виникненні терміна 
«цифрова ноосфера», підкреслюючи значення інформаційних чинників, що справляють 
вплив на життя суспільства. Серед позитивних наслідків тотальної цифровізації 
дослідниця назвала заощадження часу, поява нових робочих місць у сфері надання е-
послуг, вирішення соціальних проблем, пов’язаних зі спілкуванням та взаєморозумінням 

людей. 

 

23. Полякова, О. 90-річчя Інформаційно-бібліотечної ради НАН України [Текст] / 

Полякова, О. // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 6. — С. 53—54. — Режим доступу: 

https://doi.org/10.15407/bv2019.06.003,  вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020. 

8 жовтня 2019 р. в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. 
Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху» відбулося засідання секції 
академічних бібліотек «90-річчя Інформаційно-бібліотечної ради НАН України». У 

заході взяли участь понад 30 представників бібліотек – учені, спеціалісти, бібліотекарі 
наукових установ НАН України,  Доповідачі у своїх виступах зосередилися на основних 

напрямах роботи інформаційно-бібліотечних рад, методичних відділів галузевих 

бібліотек академій наук України. Тема доповідей секційного засідання була обрана 
невипадково, адже саме у жовтні цього року Інформаційно-бібліотечна рада (ІБР) НАН 

України відзначила 90-річчя від дня свого заснування. 
 

24. Шарикова, З. Завдання й виклики цифрової епохи [Текст] / Шарикова, З. // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 6. — С. C. 51—52. — Режим доступу: 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-

bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FM

T=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=

0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/2019/6, вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020. 

Інформаційні технології дедалі наполегливіше й невідворотно відтісняють на другий 

план традиційні форми спілкування авторів, носіїв та споживачів інформації – паперові 
тексти, друковані ЗМІ та видання. Тож надзвичайно своєчасно була визначена цьогоріч 

тема традиційної Міжнародної наукової конференції – «Бібліотека. Наука. Комунікація. 
Актуальні тенденції у цифрову епоху», що проходила у Національній бібліотеці України 

імені В. І. Вернадського 8–10 жовтня 2019. 
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Бібліотекознавство. Документознавство. Бібліографічна діяльність 

 

25. Прокопенко, Л. Бібліотечний почерк: розбірливість, чіткість, швидкість, 

відточеність, компактність [Текст] / Л. Прокопенко // Бібліотечний вісник. — 

2019. — № 6. — С. 32—42. — Режим доступу: https://doi.org/10.15407/bv2019.06.032,  

вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020. 

Розглядається історія розвитку та використання бібліотечного почерку в 

каталогізаційній практиці різних країн світу (зокрема, США, Німеччини, Російської 
імперії, СРСР). Особливу увагу приділено етапу створення бібліотечного почерку в 

США наприкінці ХІХ ст. Представлено основні характеристики та особливості 
бібліотечного почерку як спеціального рукописного шрифту; проаналізовано вимоги до 

нього; запропоновано дефініцію терміна «бібліотечний почерк»; розкрито практичне 
значення почерку для розвитку бібліотечних каталогів у ХІХ–ХХ ст. Визначено внесок 

окремих діячів бібліотечної справи різних країн (М. Дьюї, Е. Аккеркнехт, Ю. Григор'єв) 
у створення та розвиток бібліотечного почерку. 

 

Дослідницька діяльність. Бібліометрика 
 

26. Добровольська В. Теоретико-методологічні засади дослідження 

соціокомунікаційного простору культури [Текст] / В. Добровольська // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 6. — С. 10—17. — Режим доступу: 

https://doi.org/10.15407/bv2019.06.010,  вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020.  

У статті обґрунтовуються можливості комплексного вивчення соціокомунікаційного 

простору культури на основі використання пізнавальних можливостей системного, 

структурного та функціонального підходів. Приділяється увага вивченню 

соціокомунікаційного простору культури на етапі освоєння інформаційних технологій у 

функціональному зрізі як складової системи соціальних комунікацій. Висвітлюється 
взаємодія комунікаційного і системного підходів, що дає змогу вивчати 

соціокомунікаційний простір культури як складну комунікаційно-орієнтовану систему. 

 

27. Соколов, В. Становлення та розвиток провідних публічних бібліотек губернських 

міст в Україні у XIX – на початку ХХ ст.: особливості еволюції губернських 

бібліотек [Текст] / В. Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 

2020. — № 1. — С. 45—52. — (Історичні розвідки бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті досліджено становлення та розвиток провідних публічних бібліотек 

губернських міст на території України у ХІХ – на початку ХХ ст., чинники, умови й 

основні етапи їхньої еволюції. Охарактеризовано головні напрями та особливості 
культурно-просвітницької та бібліотечної діяльності губернських бібліотек як 

інформаційно-ресурсних центрів збереження і суспільного використання видань, 
рукописів та інших документів, а також як осередків культурно-освітнього життя краю. 

Виявлено основні різновиди провідних публічних бібліотек губернських міст та 
проаналізовано динаміку їх суттєвих бібліотечних показників. Висвітлено специфіку їх 

діяльності та значення у забезпеченні населення бібліотечною книгою, у поширенні 
читання, просвітництва і духовної культури в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. 
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28. Солонська, Н. Спомини українських іммігрантів Канади як книга-літопис 

вітчизняної історії [Текст] / Н. Солонська // Вісник Книжкової палати. — 2019. — 

№ 11. — С. 41—47. — (Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано спогади та перекази українських іммігрантів Канади, інтерв’ю з 
ними та їхніми дітьми, що розглядаємо як історичне джерело реконструкції вітчизняної 
історії. Проведене дослідження дає змогу неупереджено та об’єктивно відтворити 

невідомі більшості сучасної української спільноти сторінки вітчизняної історії; віддати 

належне пам’яті та неймовірним зусиллям тих українців, які були змушені, назавжди 

полити рідну землю, але змогли зберегти рідну культуру та мову. 

 

29. Устіннікова, О. Книги видавництва «Русская культура» у фонді Державного архіву 

друку [Текст] / О. Устіннікова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 11. — С. 

36—41 : фот. — (З архіву Книжкової палати України). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано особливості розвитку культурно-мистецького життя та 
видавничої справи Одеси на тлі складних геополітичних процесів, що відбувалися на 
території Південного регіону України впродовж 1918-1920 рр. 

 

Бібліотечні ресурси. Колекції Інформаційні технології 
 

30. Дубровіна, Л. Створення національної системи наукометричної інформації та 

Українського національного індексу цитування: перспективи консолідації ресурсів 

[Текст] / Л. Дубровіна, К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 6. — С. 3—

9. — Режим доступу: https://doi.org/10.15407/bv2019.06.003,  вільний. — Дата ост. пер. 

20.02.2020. 

У статті аналізується процес формування української національної системи 

наукометричної інформації та створення Українського національного індексу цитування 
(УНІЦ). Виокремлено основні перешкоди, які стримують його динаміку, а саме: 
відсутність репрезентативного та інтегрованого електронного ресурсу у вигляді бази 

знань про українську науку загалом, відсутність координації між установами, які 
розпочали таку роботу, відсутність спеціального наукометричного програмного 

забезпечення та нормативно-правової бази, яка регулювала б коректне наповнення 
ресурсу та управління ним. Запропоновано шляхи консолідації ресурсів наукової 
інформації та інтеграції зусиль різних установ щодо створення Національного центру 

наукометричної інформації, формування інтегрованого фонду національної наукової 
електронної бібліотеки, узгодження питань щодо представлення профілів наукових 

установ та науковців України. 

 

31. Картузов, К. Кібербезпека інформаційних комунікацій. Що може зробити 

бібліотекар? [Текст] / Картузов, К. // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2020. — № 1. — С. 5—7. — (Інтернет-технології в бібліотеках).  

Сьогодні в бібліотеках все частіше виникають проблеми щодо захисту та збереження баз 
даних й інформаційних ресурсів від кібератак та інших несанкціонованих втручань, що 

призводить інколи до непередбачуваних наслідків. Як від цього захиститись та 
забезпечити захист інформації розпочнемо дискусію у цій статті та запрошуємо колег до 

предметної полеміки на сторінках журналу.  
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32. Перші амбасадори цифрової освіти [Електронний ресурс]: нові можливості 
українських бібліотек / В. Бедзір // День. — 2020. —  17 січ. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/pershi-ambasadory-cyfrovoyi-osvity,  

вільний. — Дата ост. пер. 20.01.2020. 

Про національну кампанію з цифрової грамотності «Будь на часі!» й популяризація 
інформації про проєкт «Дія. Цифрова освіта» в бібліотеках.  

 

33. Українців навчатимуть цифрової грамотності у бібліотеках [Електронний ресурс] // 

Детектор Медіа. — Київ, 2020. — Режим доступу: 

https://ms.detector.media/mediaosvita/post/24062/2020-01-13-ukraintsiv-navchatimut-

tsifrovoi-gramotnosti-u-bibliotekakh,  вільний. — Дата ост. пер. 20.01.2020. 

Майже 6000 бібліотек по всій країні долучаться до національної кампанії з цифрової 
грамотності «Будь на часі!» й популяризуватимуть інформацію про проєкт «Дія. 
Цифрова освіта».  

 

34. Бібліотеки України перетворять на хаби  [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — 

Київ, 2020. — Режим доступу: http://litakcent.com/2020/01/16/biblioteki-ukrayini-

peretvoryat-na-habi,  вільний. — Дата ост. пер. 20.01.2020. 

Наприкінці минулого року Міністерство цифрової трансформації повідомило про запуск 

у січні Національної програми цифрової грамотності. Зокрема, йдеться про створення 
онлайн-платформи з безоплатними курсами для підвищення рівня обізнаності українців 
у сфері цифрових технологій, а також про офлайн-хаби й партнерську мережу, де кожен 

громадянин, у якого немає доступу до інтернету чи потрібна допомога в цих питаннях, 

мав би можливість відвідувати такі курси. Нещодавно Міністерство цифрової 
трансформації підписало меморандум про співпрацю із Українською бібліотечною 

асоціацією, і саме бібліотеки стали першими амбасадорами цифрової освіти. Майже 6000 

бібліотек по всій країні долучаться до національної кампанії з цифрової грамотності 
«Будь на часі!» й популяризуватимуть інформацію про проєкт «Дія. Цифрова освіта».  

 

35. Листопад, О. Практика створення комунікаційних політик університетської 
бібліотеки [Текст] / О. Листопад // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 11. — 

С. 31—34 : іл. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті розглянуто процес створення комунікаційних політик бібліотеки ЗВШ – 

документа, що регулює її взаємодію з користувачами через різноманітні інформаційні 
канали. Проаналізовано рекомендації вітчизняних бібліотекарів що використання PR, 

маркетингу та сучасних технологій для залучення читачів через сайти та блоги. Наведено 

приклади з місії, цінностей та стратегії НБ НаУКМА, зокрема, статистичні показники 

щодо вікового складу мережевих сторінок бібліотеки в Фб та «Інстаграмі».  

  



12 

 

 

36. Українські благодійники запустили безкоштовну онлайн-бібліотеку дитячих книг 

шрифтом Брайля [Електронний ресурс] / В. Бедзір // Українська літературна 

газета. — 2020. —  8 січ. — Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news/ukrainski-

blahodijnyky-zapustyly-bezkoshtovnu-onlajn-biblioteku-dytiachykh-knyh-shryftom-

brajlia, вільний. — Дата ост. пер. 20.01.2020. 
Українські благодійники з «Фонду сім’ї Нечитайло» і «Здоров’я майбутнього» запустили 

онлайн-бібліотеку дитячих книг шрифтом Брайля, які можна замовити для тимчасового 

користування безкоштовно. На сайті є книги для дітей дошкільного, молодшого 

шкільного та середнього шкільного віку. Це казки, оповідання та романи українських 

письменників, також є твори іноземних авторів. У рамках проєкту створено книги-

комікси для людей з порушеннями зору, а також постери та гіпсові рельєфи з 
аудіосупроводом для музеїв.  

 

37. Шекера, П. Особливості відображення інтелектуальної відповідальності журналів 

та продовжуваних видань у бібліографічних записах електронного каталогу 

наукової бібліотеки [Текст] / П. Шекера, О. Косенко // Бібліотечний вісник. — 

2019. — № 6. — С. 25—31. — Режим доступу: https://doi.org/10.15407/bv2019.06.025, 

вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020. 

У статті розглянуто питання релевантного пошуку редакторів в електронному каталозі 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за допомогою необмеженої 
кількості «точок доступу». Наголошується, що відомості про редакторів, членів 
редакційних колегій – важливий чинник формування точного пошукового образу 

журналів та продовжуваних видань. Представлено кілька варіантів пошукових 

можливостей редакторів. 
 

38. Київ у об’єктиві: бібліотеки отримають книгу із рідкісними фотографіями столиці 
[Електронний ресурс] // Вечірній Київ. — 2020. — 25 лют. — Режим доступу: 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyiv-u-ob-yektyvi-biblioteky-otrymayut-knyhu-iz-

ridkisnymy-fotohrafiyamy-stolytsi, вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 
Унікальні фотографії і документи про життя Києва середини ХХ століття зібрали у книзі 
«Київ у світлинах забутих фоторепортерів. Пам’яті Андрія Левченка». Це перше видання 
про життя і творчість фотомитця. Для багатьох його ім’я невідоме, адже працював він у 

повоєнні роки. Втім, залишилось тисячі знімків та негативів. У рамках міської цільової 
програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019–2021 роки, 

у 2019 році Департамент суспільних комунікацій підтримав видання дев’яти назв книг 
загальним накладом 2700 примірників, що надійдуть у 2020 році до фондів 136 бібліотек 

столиці. Одна із цих книг – «Київ у світлинах забутих фоторепортерів. Пам’яті Андрія 
Левченка».  

 

39. Нікітенко, Л. У Черкаській обласній бібліотеці згадували родину Симиренків, яка 

розбудовувала Україну [Електронний ресурс] / Л. Нікітенко // Україна молода. —

2020. — 28 лют. — Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/3572/2006/143849, 

вільний. — Дата ост. пер.: 20.03.2020. 

У Черкаській обласній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулося засідання 
краєзнавчого клубу «Моя Черкащина», тема якого – «Симиренки: феномен одного 

роду». Про родину славних земляків розповіли Василь Мельниченко, голова обласної 
організації НСКУ, професор Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького та співголова клубу – Людмила Дядик. 
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40. Що таке MINT-освіта і як її просувають українські бібліотеки й видавці 
[Електронний ресурс] // Читомо. — Київ, 2020. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/shcho-take-mint-osvita-i-iak-ii-prosuvaiut-ukrainski-

biblioteky-j-vydavtsi, вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 
«MINT – німецькомовна абревіатура від математики, інформатики, природознавчих наук 

та техніки. Для англомовного кола воно відоме як STEM. Розповідається, як цей підхід 

до навчання впроваджується в українських бібліотеках. Гарним прикладом є найбільший 

німецький MINT-фестиваль у Кельні, який вже багато років поспіль відбувається саме в 
міській центральній бібліотеці…». Наводиться кілька найпомітніших прикладів 
українських проєктів, спрямовані на MINT-освіту. Це: «Студія розумного школяра „Lev-

IT”» у Львівській обласній бібліотеці для дітей та MINT-ініціативи Центральної 
бібліотеки Шевченка для дітей у Києві. Також розповідається, які MINT-книжки 

пропонують українські видавці.  
 

41. У Херсоні мітингують бібліотекарі [Електронний ресурс] // УкрІнформ. — Київ, 

2020. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2885299-u-hersoni-

mitinguut-bibliotekari.html, вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 
У Херсоні на акцію протесту перед будівлею міськради, вийшли бібліотекарі та жителі 
міста, невдоволені скороченням фінансування закладів на чотири мільйони гривень і 
тим, що під приватизацію потрапили два приміщення.  

 

Окремі бібліотеки 
 

42. Бабій, Л. «Назустріч улюбленому письменнику» – візитівка проєктної діяльності 
Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка [Текст] / Л. Бабій // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 28—30. — (Проєктна діяльність 

бібліотек ).  

У статті висвітлюється досвід реалізації одного з творчих проєктів Івано-Франківської 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка, спрямованого на 
популяризацію доробку сучасних прикарпатських письменників. Основним меседжем 

даного проєкту є залучення найширшого кола краян до читання і спілкування з 
майстрами літературного слова. 
 

43. Бедзір, В. Бібліотека в подарунок юним мукачівцям [Електронний ресурс] / В. 

Бедзір // Урядовий кур’єр. — 2020. —  4 січ. — Режим доступу: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/biblioteka-v-podarunok-yunim-mukachivcyam, 

вільний. — Дата ост. пер. 20.01.2020. 

Напередодні нового року в місті Мукачево відкрили бібліотеку дитячих мрій «Ч.І.З.». 

Назву розшифровують як «читаємо, інформуємо, забавляємо». Її розмістили у 

центральній міській бібліотеці. Втілення в життя сміливого задуму обійшлося місцевому 

бюджетові в 1,3 мільйона гривень. За ці кошти майстри зробили капітальний ремонт 
приміщень, осучаснили інтер’єр, придбали нові стелажі, столи і стільці. Відкриття 
оновленої бібліотеки стало можливим завдяки проєкту громадських ініціатив, 
зареєстрованому і підтриманому містянами у 2018 році. З відкриттям бібліотеки 

господарів і гостей привітали письменники Тетяна Рибар і Жанна Хома.  
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44. Бібліотеці Заболотного відмовили в оренді [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. — 

Київ, 2020. —  Режим доступу: http://litakcent.com/2020/01/10/bibliotetsi-zabolotnogo-

vidmovili-v-orendi, вільний.   

8 січня архітектурно-будівельна бібліотека імені Заболотного отримала від київського 

відділення Фонду держмайна заяву про припинення договору оренди. Термін дії 
договору оренди сплив 31 грудня 2019 року, і державне видавництво «Преса України» 

відмовилося його продовжувати. Директорка бібліотеки Г. Войцехівська повідомила, що 

було написано звернення до Мінрегіону про те, що закон забороняє виселяти бібліотеку, 
якщо немає іншої спеціальної будівлі з умовами зберігання фонду, роботи користувачів 
і працівників. До 2012 року бібліотеку було розташовано у будівлі Гостинного двору на 
Контрактовій площі. Після початку «реконструкції» Гостиного двору бібліотека 
переїхала на проспект Перемоги, біля метро «Шулявська». Водночас юридичною 

адресою бібліотеки досі залишається Контрактова площа, 4. Раніше народна депутатка 
Г. Бондар припускала, що виселення бібліотеки Заболотного може бути пов’язане з 
намірами реалізації ДПТ під будівництво житлової багатоповерхівки. Ділянку продали 

приватній фірмі для будівництва ресторану ще у 2004 році, але будівництво почалося 
лише у 2019 році. У Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю повідомили, що забудовник – компанія «Шулявка» – не надав документів для 
перевірки. У сховищах бібліотеки імені Заболотного містяться перша книга з 
архітектури, проєктна документація та карти Києва, стародруки, книжки XVII століття, 
в яких є описи втрачених об’єктів тощо.  

 

45. Білоус, В. Освітянська книгозбірня – територія інклюзивного простору [Текст] / 

Білоус, В.  // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — 

С.17—20. — (Мережа бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті висвітлено досвід роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського щодо обслуговування користувачів з 
проблематики інклюзивної освіти та представлено результати створення своєрідної 
інклюзивної бібліотеки.  

 

46. Зайко, С. Book-квест як новий формат краєзнавчої гри для молоді [Текст] / Зайко, 

С. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 10—13. — 

(Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  

У статті представлено досвід Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького 

ЦБС для дорослих м. Миколаєва з організації та проведення вуличних book-квестів як 

інтерактивного формату популяризації краєзнавчої літератури та знань серед молоді 
міста. 

 

47. Козачук, І. Інклюзивно-мистецькі простори в бібліотеках [Текст] / Козачук І., 
Шуман О. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — 

С.14—16. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  

У статті висвітлено досвід роботи Добропільської міської централізованої бібліотечної 
системи, яка має Центральну бібліотеку та 5 бібліотек-філій, щодо реалізації проєкту 
«Мережа інклюзивно-мистецьких просторів в бібліотеках міста Добропілля», 

підтриманого Українським культурним фондом. 
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48. Іваненко С. Бібліотеці Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН 

України. — 85 // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 6. — C. 47—50. — Режим 

доступу: 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgibin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=

1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0

&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/2019/6,  вільний. — 

Дата ост. пер. 20.02.2020. 

У 2019 р. виповнилося 85 років Науково-технічній бібліотеці Інституту 

електрозварювання НАН України, яка розпочала свою роботу з перших днів його 

створення. Заснував Інститут видатний вчений, академік Є. О. Патон на базі 
електрозварювальної лабораторії Київського політехнічного інституту, директором та 
науковим керівником якого він залишався до останніх днів свого життя. 

 

49. Левченко, Ю. «Колекція видань та документів, переданих Службою зовнішньої 
розвідки України» Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова [Текст]: тематичний огляд / Левченко, Ю. // Бібліотечний 

вісник. — 2019. — № 6. — С. 43—46. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-

bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FM

T=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=

0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/2019/6,  вільний. — Дата ост. пер. 20.02.2020. 

Здійснено тематичний огляд колекції видань та документів, переданих Службою 

зовнішньої розвідки України до фондів Наукової бібліотеки НПУ ім. М. П. Драгоманова. 
Розкрито тематичні напрями літератури колекції: історія України, всесвітня історія, 
українська діаспора та еміграція, художня література, релігія, мистецтво, преса та 
видавнича діяльність, мовознавство, наука, освіта, суспільні науки, довідники, радянські 
пропагандистські видання, бібліотечна справа, географія. 

 

50. Limina, Р. Wi-Fi, тиша та натхнення. 5 бібліотек, які можна використовувати як 

коворкінг [Електронний ресурс] / Polina Limina // Bit.ua — медіа про життя як воно 

є. — Київ, 2020. — Режим доступу: https://bit.ua/2020/02/libraries-for-work, 

вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 

Автор зібрала 5 бібліотек Києва, куди можна прийти з ноутбуком і безкоштовно (або за 
дуже низьку ціну) працювати та навчатися впродовж дня. Наведено розповіді про 

бібліотеку «Світло», бібліотеку Goethe Institut, «Оціум 51», Публічну бібліотеку імені 
Лесі Українки та медіатеку Французького інституту.  

 

51. Лук’яненко, О. Ювілей сонячного казкаря відзначили його земляки [Електронний 

ресурс] / О. Лук’яненко // Голос України. — 2020. — 5 лют. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/news/108184, вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 
Святкові заходи з нагоди 90-річчя з дня народження письменника української дитячої 
літератури В. Нестайка відбулися у дитячій бібліотеці та навчальних закладах Бердичева. 
Працівники Бердичівської міської бібліотеки для дітей провели зустріч міських школярів 
з персонажами творів письменника, а також показали виставу за твором «Незвичайні 
пригоди в лісовій школі» у виконанні артистів лялькового театру дитячої бібліотеки. 
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52. Лутицька Л. Фіалка за книгу [Електронний ресурс]: лайфхак харківської 
бібліотекарки / Л. Лутицька // День. — 2020. — 4 січ. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/fialka-za-knygu-0, вільний. — Дата ост. пер. 

20.01.2020. 
Бібліотекар із Харкова Наталія Павленко вирощує фіалки, щоб завдяки їм поповнювати 

фонд бібліотеки-філії.. Вирощувати фіалки бібліотекарку надихнули школярі. Завдяки 

фіалкам Харківська бібліотека-філія № 50 уже поповнилася десятком книг. У 2019 році 
за державний кошт ця бібліотека придбала 80 книг, вартість 40 книг забезпечив обласний 

бюджет, 50 отримали завдяки програмі придбання україномовних видань і більше 600 

книг подарували читачі. Квіткова ініціатива харківської бібліотекарки продовжиться і в 
2020 році.  

 

53. Ніколаєнко, Н. Проєктна діяльність Наукової бібліотеки Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка [Текст] / Ніколаєнко Н., Бездольна Л. // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 21—25. — (Мережа бібліотек). — Бібліогр. 

у кінці ст. 

У статті розглядається питання діяльності Наукової бібліотеки Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 
у віртуальному середовищі шляхом запровадження інноваційних проєктів 
інформаційно-бібліографічного, освітньо-наукового, культурно-просвітницького 

спрямування для ефективного інформування й обслуговування віддалених користувачів 
та з метою формування постійної онлайн аудиторії.  

 

54. У Запоріжжі відкрили дві реконструйовані бібліотеки [Електронний ресурс] // 

Читомо. — Київ, 2020. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/u-zaporizhzhi-

vidkryly-dvi-rekonstrujovani-biblioteky, вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 

У Вознесенському районі Запоріжжя відкрито дві оновлені та реконструйовані 
бібліотеки за Міською програмою розвитку бібліотек.  

 

55. Українці створять «Бібліотеку сержанта» у військових інститутах та училищах 

[Електронний ресурс] / Шепель, Ф. // Вечірній Київ. — 2020. — 3 берез. — Режим 

доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/ukraintsi-stvoryat-biblioteku-serzhanta-u-viys-

kovykh-instytutakh-ta-uchylyshchakh, вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 
Бібліотеки навчальних військових закладів пропонують наповнити сучасною 

літературою. Ініційований громадською організацією «Реформація» проєкт «Бібліотека 
сержанта» надасть змогу курсантам прочитати сотні книжок. «Стан бібліотек 

навчальних закладів, які готують військових, аж ніяк не відповідає завданням 

формування особистості майбутнього офіцера. Ми відібрали майже 300 назв книг, по три 

примірники кожної з яких буде поставлено в бібліотеки 25 закладів, що надають 
військову освіту. На кожен заклад треба зібрати близько 100 000 грн, і це з урахуванням 

того, що провідні видавництва країни надають проєкту знижку 40% Наш перший 

пробний заклад – Львівський ліцей імені Героїв Крут. Вже зібрано майже 30 000 грн», – 

зазначають ініціатори акції.  
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56. У Крoпивницькoму перейменували дві бібліотеки [Електронний ресурс] // 

Златопіль. — Кропивницький, 2014—2020. — Режим доступу: 

https://zlatopil.com/all-news/u-kropyvnytskomu-dvi-biblioteky-otrymaly-imena-

vidomyh-zemlyakiv?fbclid=IwAR1fIFgYbsOB_7URMRfGMU2e9x5-

Irq09F6G_Z0afzE2_Kg7jadYrgK8i3c, вільний.  — Дата ост. пер.: 21.01.2020. 

14 січня рішенням виконавчого комітету міської ради Кропивницького перейменовано 

Центральну міську бібліотеку (на честь письменника та літературознавця Володимира 
Панченка) та бібліотеку-філію N 6 (імені Леоніда Куценка). Таким чином, наголосив 
заступник міського голови O. Мoсін, міська рада продовжує традицію вшанування 
визначних городян.  

 

57. У Святошинському районі відкрилася оновлена бібліотека [Електронний ресурс] // 

Вечірній Київ. — 2020. — 13 лют. — Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-

svyatoshyns-komu-rayoni-vidkrylasya-onovlena-biblioteka, вільний.  — Дата ост. пер.: 

21.01.2020. 
Пропілотний проєкт «Сучасний бібліотечний простір». 

 

58. У столичній бібліотеці відкриють унікальний книжковий простір Мюнхгаузена 

[Електронний ресурс] / Шепель, Ф. // Вечірній Київ. — 2020. — 2 берез. — Режим 

доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-stolychniy-bibliotetsi-vidkryyut-unikal-nyy-

knyzhkovyy-prostir, вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 
В оновленій дитячій бібліотеці №115 Деснянського району відкриється пілотний проєкт 
«Сучасний бібліотечний простір».  

 

59. У столиці з’явився ще один бібліохаб [Електронний ресурс] // УкрІнформ. — Київ, 

2020. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2875575-u-stolici-

zavivsa-se-odin-bibliohab.html, вільний. — Дата ост. пер. 20.01.2020. 
У Києві презентували ще один оновлений бібліотечний простір. Бібліотека «Свічадо» 

Святошинського району відтепер долучена до сім’ї БібліоHUB. Тепер бібліотека має 
власну айдентику, фірмовий стиль, логотип. Також тут виконано капітальний ремонт 
приміщення, оновлено всі меблі і встановлено сучасне обладнання. Головною 

відмінністю «Свічада» від інших оновлених бібліотек є поділ на зони і тактильні лінії 
для слабозорих, які розташовані по всьому приміщенню. І хоча бібліотека 
спеціалізується на дитячій літературі, вона має зали з книжками для більш дорослої 
аудиторії.  

 

60. Шепель, Ф. Музика для барона Мюнхгаузена  [Електронний ресурс] / Шепель, Ф. // 

Голос України. — 2020. — 5 берез. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/328516, вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 
Концерт «Музика для барона Мюнхгаузена» відбувся в Кропивницькому в обласній 

універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського. У виконанні студентів та 
викладачів коледжу, учнів дитячих музичних шкіл № 1, № 2 та № 3 читачі бібліотеки 

почули вокальні, скрипкові, фортепіанні твори Антоніо Вівальді, Вольфганга Амадея 
Моцарта та інших композиторів. Книжка «Веселих і безглуздих історій від 

Мюнхгаузена» (1785) здобула широку популярність серед читачів. Її переклали на 
десятки мов світу. Українською Мюнхгаузен заговорив завдяки Григору Тютюннику.  
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61. Шостак, В. Місце бібліотеки університету в соціалізації студентів [Текст] / Шостак 

В., Лубенець О. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — 

С. 26—27. — (Мережа бібліотек).  

Стаття розглядає теоретичні аспекти визначення місця бібліотеки в соціалізації студентів 
та її роль у просторі класичного університету. 

 

62. Шпак, В. Чи можна врятувати обласні бібліотеки? [Електронний ресурс]: 

універсальні книгозбірні мають особливий статус, що не завжди усвідомлюють в 

органах влади / В. Шпак // Урядовий кур’єр. — 2020. —  17 січ. — Режим доступу: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chi-mozhna-vryatuvati-oblasni-biblioteki, вільний. — 

Дата ост. пер. 20.01.2020. 
Про актуальні проблеми трансформації обласних наукових бібліотек України до реалій 

сьогодення роздумує директор Житомирської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. Олега Ольжича Василь Врублевський. 

 

63. Яновський, С. Вирок бібліотекам винесли у Херсоні [Електронний ресурс] / С. 

Яновський // Голос України. — 2020. — 4 лют. — Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/news/108135, вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 
У Херсоні поменшає книгозбірень. Міська рада ухвалила рішення про закриття чотирьох 

комунальних бібліотек (зокрема двох дитячих). Їх приміщення планують продати, аби 

позатикати діри у муніципальній скарбничці. До того ж, видатки на утримання закладів 
культури завдяки «оптимізації» мають зменшитися на 4 млн грн. Але ні читачі, ні трудові 
колективи книгозбірень такої економії не схвалюють. Херсонська центральна 
бібліотечна система звернулася до Президента України із проханням втрутитися та не 
допустити закриття книгозбірень. І річ не тільки в тому, що таке рішення залишить без 
роботи 75 осіб. Комунальні бібліотеки щороку надають безплатні освітні та інформаційні 
послуги десяткам тисяч городян, зокрема, дітям та підліткам з незаможних родин. 

Відтак, надалі своє дозвілля вони проводитимуть на вулиці з усіма її «принадами», 

починаючи від алкоголізму та наркоманії і закінчуючи відвертим криміналом.  

 

Бібліотеки Тернопільщини 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

 

64. «Без мови немає нації» [Текст] : 21 лютого світове співтовариство відзначає 

Міжнародний день рідної мови // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 

21 лют. — С. 4 : фот.  

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці підготовлено віртуальну 

книжкову виставку «Без мови немає нації», приурочену до Міжнародного дня рідної 
мови. 

 

65. Вовчанська, В. Не забудьте привітати [Текст] / В. Вовчанська, Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 17 січ. — С. 8. — (Щойно з друку). 

Вийшов з друку бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат 
Тернопільщини на 2020 рік» (Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. — 144 с.), 
підготовлений фахівцями відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської 
обласної універсальної наукової бібліотеки. Видання містить інформацію про пам’ятні 
події краю та його видатних людей. 
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66. Гуменна, М. «Янголи нашої пам’яті» [Текст] / М. Гуменна // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2020. — 28 лют. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, в рамках соціально-

суспільного проєкту «Гарт духу», відбулося засідання спікер-студії «Янголи нашої 
пам’яті», присвячене Героям Небесної сотні. 

 

67. Гунько, Р. До бібліотеки — по цифрову освіту [Текст] / Р. Гунько // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 5 лют. — С. 7. — (Що у вас?). 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека долучилася до урядового 

проєкту «Дія. Цифрова освіта», започаткувавши навчання на Національній онлайн-

платформі з цифрової грамотності у Регіональному навчальному центрі на базі відділу 

інформації. 
 

68. ЗНО — без стресу! [Текст] : тернополянка Ірина Ваврик безкоштовно готує усіх 

охочих до ЗНО // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 12—18 лют. — С. 11 : фот. — 

(Miks). 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці діє соціальний проєкт 
«ЗНО без стресу» — безкоштовні заняття з української мови та літератури для 
користувачів бібліотеки. 

 

69. Зустріч із Лесею Романчук-Коковською [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2020. — 13 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, в рамках чергового 

засідання Клубу шанувальників книги відбулася презентація серії романів «Благословен, 

хто йде» української літераторки, володарки звання «Золотий письменник України» Лесі 
Романчук-Коковської. 

 

70. Ковалькова, Т. До Всесвітнього дня письменника [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне 

життя плюс. — 2020. — 13 берез. — С. 3. — (Зустрічі). 
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, в рамках чергового 

засідання Клубу шанувальників книги відбулася презентація серії романів «Благословен, 

хто йде» української літераторки, володарки звання «Золотий письменник України» Лесі 
Романчук-Коковської. 

 

71. Ковалькова, Т. Фейсбук як метод популяризації книги [Текст] / Т. Ковалькова, О. 

Гавенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 28—

30. — (Інтернет-технології в бібліотеках).  

У статті представлено досвід створення для популяризації книги книжкової платформи 

«Прочитай. Книгозбірня» у соціальній мережі «Фейсбук» в Тернопільській обласній 

універсальній науковій бібліотеці. 
 

72. Луговська, Н. У бібліотеці презентували документальну книжку «Бандерівська 

скриня: Архів УПА в Кордишеві на Шумщині» [Текст] / Н. Луговська // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 21 лют. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

13 лютого в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася 
презентація другого видання документальної книжки «Бандерівська скриня: Архів УПА 

в Кордишеві на Шумщині» (упорядники — А. Лукащук, Г. Шергей та М. Ягодинська). 
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73. Осуховська, С. «Син золотого Поділля» [Текст] / С. Осуховська // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2020. — 28 лют. — С. 3 : фот. — (Реалії). 
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся музичний вечір-

портрет «Син золотого Поділля», приурочений до 140-річчя від дня народження Василя 
Безкоровайного (1880—1966), композитора, піаніста, диригента, педагога, уродженця 
Тернополя. 

 

74. «Підвішений...» читацький квиток? [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2020. — 22—28 січ. — С. 11. 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці з 19 грудня 2019 року у 

рамках всесвітнього соціального руху «Відкриті долоні» діє акція «Читацький квиток у 

дарунок». 

 

75. Попович, В. Архів УПА із криївки оформили у вигляді унікальної книги 

«Бандерівська скриня» [Текст] / В. Попович // Номер один. — 2020. — 19 лют. — С. 

14 : фот. кольор. — (Історія). 

13 лютого в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася 
презентація другого видання документальної книжки «Бандерівська скриня: Архів УПА 

в Кордишеві на Шумщині» (упорядники — А. Лукащук, Г. Шергей та М. Ягодинська). 
 

76. Скасків, І. Глянути історії у вічі [Текст] : у Тернопільській обласній універсальній 

науковій бібліотеці «відмикали» «бандерівську скриню» / І. Скасків // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 19 лют. — С. 3 : фот. кольор. 

13 лютого в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася 
презентація другого, доповненого видання документальної книжки «Бандерівська 
скриня: Архів УПА в Кордишеві на Шумщині» (упорядники — А. Лукащук, Г. Шергей 

та М. Ягодинська). 
 

77. Содомора, О.Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / О. Содомора // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 7 лют. — С. 2. — (Важливо). 

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

обласній науковій універсальній бібліотеці, працює Консультативний пункт 
Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(БВПД). 

 

78. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / Содомора О. // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 6 берез. — С. 2. — (Зверніть увагу). 

У Тернопільській ОУНБ працює консультативний пункт Тернопільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

79. Холодян, О. Побачення з книжкою [Текст] / О. Холодян // Вільне життя плюс. — 

2020. — 21 лют. — С. 8. — (Враження). 

14 лютого у відділі міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки відбулося «Побачення з книжкою на бульварі Шевченка, 15», приурочене до 

Дня святого Валентина та Міжнародного дня дарування книг. 
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80. Якель, Р. Що лежить у «Бандерівській скрині?» [Текст] / Р. Якель // Нова 

Тернопільська газета. — 2020. — 19—25 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

13 лютого в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася 
презентація другого видання документальної книжки «Бандерівська скриня: Архів УПА 

в Кордишеві на Шумщині» (упорядники — А. Лукащук, Г. Шергей та М. Ягодинська). 
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
 

81. Скасків, І. Даруйте квіти у прикрасах [Текст] / І. Скасків // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 4 берез. — С. 12 : фот. кольор. 

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді діяла виставка кутових ґерданів 
«Пробудження» майстрині народної творчості художнього бісероплетіння Нелі Чухрай. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

 

82. Борак, С. «Відлуння душі» Галини Гаргури [Текст] : у бібліотеці для молоді 
відбулася виставка ікон і презентація віршів талановитої тернопільської 
вчительки / С. Борак // Наш день. — 11—17 берез. — С. 13 : фот. кольор. — (Люди). 

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася виставка ікон, творчих робіт та 
поезії зі збірки «Відлуння душі» Галини Гаргури, учительки образотворчого митстецтва 
тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів № 5. 

 

83. «Книжковий» ювілей [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 5—11 лют. — 

С. 6 : фот. — (Kultura). 

Про відзначення 80-річчя Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. 

 

84. Колопенюк, М. Обласна бібліотека для дітей на сторінках преси [Текст] / М. 

Колопенюк // Вільне життя плюс. — 2020. — 7 лют. — С. 8. — (Ювілей). 

Про висвітлення діяльності Тернопільської обласної бібліотеки для дітей на сторінках 

періодичних видань області та України. 

 

85. Новіцька, Н. Хранителі скарбниці людських знань [Текст] : до 80-річчя з дня 

заснування Тернопільської обласної бібліотеки для дітей / Н. Новіцька // Вільне 

життя плюс. — 2020. — 31 січ. — С. 8 : фот. — (Ювілей). 

Про історію і сьогодення Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. 

 

86. Пилипчук, У До дня народження Тернопільської області [Текст] / У. Пилипчук // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 17 січ. — С. 8. — (Зустрічі). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся день краєзнавства «Квітуй, мій 

краю, у вінку барвистім України», приурочений до 80-річчя Тернопільської області. 
 

87. Пилипчук, У. Ніч Гаррі Поттера [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 

2020. — 14 лют. — С. 8 : фот. — (Що у вас?). 

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулося театралізоване дійство «Школа 
чаклунства» у рамках міжнародної акції від видавництва Bloomsbury «Ніч Гаррі 
Поттера». 
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88. Семеняк, В. У гості до бібліотеки завітали автори «Подільської Толоки» [Текст] / В. 

Семеняк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 6 берез. — С. 4 : фот. — 

(Неопалима купина). 

Напередодні Міжнародного дня письменника в Тернопільській обласній бібліотеці для 
дітей відбулася зустріч з групою авторів літературно-мистецького альманаху 
«Подільська Толока». 

 

89. Синів, І. У дитячої бібліотеки — дорослий ювілей [Текст] / І. Синів // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2020. — 29 січ. — С. 12 : фот. кольор. — (До 80-річчя). 

Про історію та сьогодення, а також про відзначення 80-річчя Тернопільської обласної 
бібліотеки для дітей. 

 

90. Чайківська, Н. Дорослий ювілей дитячої бібліотеки [Текст] / Н. Чайківська // Вільне 

життя плюс. — 2020. — 24 січ. — С. 2 : фот. — (День народження книгозбірні). 
Про історію та сьогодення Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, а також 

програму святкових заходів з нагоди 80-річчя книгозбірні. 
 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 

91. Брик, А. Міст через тишу [Текст] : як у Тернополі розповідали поезію жестовою 

мовою і чому це потрібно і тим, хто чує / А. Брик // Наш день. — 2020. — 29 січ. —4 

лют. — С. 8 : фот. кольор. — (Люди). 

25 січня у Центральній дитячій бібліотеці м. Тернополя в рамках всеукраїнського 

інклюзивного мистецького проєкту «Почути мандрує Україною» сучасні поети з різних 

регіонів України читали вірші українською мовою та мовою жестів. 
 

92. Вандзеляк, Г. «Йшла не тільки з духом часу, а й перед ним» [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 13 берез. — С. 3 : фот. — (Реалії). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» з ініціативи Союзу українок відбувся 
літературний вечір пам’яті Наталії Кобринської (1865—1920), засновниці жіночого руху 

в Галичині. 
 

93. Вірші...мовою жестів! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 22—28 січ. — 

С. 6.— (Kultura). 

25 січня у Центральній дитячій бібліотеці м. Тернополя, в рамках всеукраїнського 

інклюзивного мистецького проєкту «Почути мандрує Україною» сучасні поети з різних 

регіонів України читатимуть вірші українською мовою та мовою жестів. 
 

94. Козелко, С. Світлана Козелко: «Бібліотеки не можуть весь час перебувати на 

бюджетному фінансуванні, а повинні творити цікаві проєкти та розвиватися» 

[Текст] : [інтерв’ю з директоркою Тернопільської міської централізованої 
бібліотечної системи Світланою Козелко] / [розмовляв] О. Лівінський // Номер 

один. — 2020. — 15 січ. — С. 12—13 : фот. — (Ексклюзив). 

 

95. Махтура, І. Співець повоєнного покоління [Текст] / І. Махтура // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 11 берез. — С. 4 : фот. кольор. — (Презентація). 

У Тернопільській міській центральній бібліотеці відбулася презентація поетичної збірки 

«Намисто» поета з Чортківщини Юрія Якубовського.  
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96. Семеняк, В. «Почути» мандрує Україною [Текст] / В. Семеняк // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 12 лют. — С. 7 : фот. 

Тернопільська центральна міська дитяча бібліотека долучилася до всеукраїнського 

інклюзивного мистецького проєкту «Почути». 

 

97. Шот, М. Вийшов друком «Вузлик казок» шрифтом Брайля [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2020. — 19 лют. — С. 16 : фот. — (Вісті звідусіль). 

У Тернопільській центральній міській бібліотеці тернопільська письменниця Ірина 
Мацко презентувала для дітей з вадами зору дошкільного та молодшого шкільного віку 

два видання шрифтом Брайля — казку «Соломійка в країні Байдужості» та збірку 

«Вузлик казок». 

 

98. Шот, М. Вузлик казок шрифтом Брайля [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 

2020. — 19 лют. — С. 6. — (Ініціатива). 

У Тернопільській центральній міській бібліотеці тернопільська письменниця Ірина 
Мацко презентувала для дітей з вадами зору дошкільного та молодшого шкільного віку 

два видання шрифтом Брайля — казку «Соломійка в країні Байдужості» та збірку 

«Вузлик казок». 

 

99. Шот, М. Голкою творить полотна [Текст] : хмельничанка Ніна Гончарук 

представила в Тернополі Шевченкіану у власних вишитих картинах / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2020. — 7 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (Вісті звідусіль). 

В «Етноцентрі» Тернопільської міської бібліотеки № 4 відкрито виставку творів 

подільської вишивальниці, заслуженої майстрині народної творчості України Ніни 

Гончарук, присвячену 206-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка. 
 

100. Шот, М. Шевченкіана у вишитих полотнах Ніни Гончарук [Текст] / М. Шот // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 11 берез. — С. 7 : фот. кольор. — (Захоплення). 

У «Етноцентрі» Тернопільської міської бібліотеки № 4 відкрито виставку творів 

подільської вишивальниці, заслуженої майстрині народної творчості України Ніни 

Гончарук, присвячену 206-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка. 
 

101. «Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи!» [Текст] // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2020. — 28 лют. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У Тернопільській бібліотеці-філії № 7 «Урбанібібліотека» відбулася мовознавча 
мандрівка «Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи!» за участі письменниці 
з Тернополя Василини Вовчанської. 

 

Бібліотечні проекти 
 

102. Веремієнко, Т. «Сузір’я злагоди» – проєкт, що об’єднує народи [Текст] / 

Т. Веремієнко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — 

С. 31—32. — (Проєктна діяльність бібліотек ).  

Стаття висвітлює практичний досвід бібліотеки щодо реалізації проєктної ініціативи, 

застосування інноваційних форм роботи та оптимізації співпраці бібліотеки з 
національними товариствами Миколаївської області. Представлено різні формати 

соціокультурної діяльності, що сприяють вивченню історико-культурної спадщини 

регіону, популяризації національної культури, мови та традицій. Надана оцінка 
ефективності застосування проєктного методу у діяльності бібліотеки. 
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Бібліотеки та професійна освіта за рубежем 
 

103. Кристофорова, Т. Місце, де можна дізнатися про все на світі [Текст]: враження 

після відвідування бібліотек Польщі / Кристофорова, Т. // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 36—39. — (Досвід зарубіжних країн).  

У статті розповідається про публічні бібліотеки Польщі, з роботою яких бібліотекарі 
Вінниччини познайомилися під час навчального візиту «Усна історія та громадська 
архівістика». У статті зосереджена увага на регіональній проєктній діяльності.  

 

104. Семиряд, Ю. Вільнюська єврейська публічна бібліотека: з відкритим серцем до усіх 

національностей [Текст] / Семиряд Ю. // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. — 2020. — № 1. — С. 40—42. — (Досвід зарубіжних країн).  

У статті представлено досвід роботи Вільнюської єврейської публічної бібліотеки, що 

відкрита як філія у Вільнюській публічній окружній бібліотеці ім. Адама Міцкевича у 

Литві завдяки подарованій п’яти тисячній книжковій колекції американцем Вайманом 

Брентом (Wyman Brent). 

 

105. Сілакова, О. Краще втратити книжку ніж читача [Текст] / О. Сілакова // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 45—52. — 

(Історичні розвідки бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 

Пропонуємо для ознайомлення інтерв’ю з Ханке Зюль, експертом у сфері шкільних 

бібліотек з Німеччини, яке друкується з дозволу автора й керівництва сайту «BaraBooka», 

та сподіваємось зацікавить читачів журналу.  

 

106. У найбільшій бібліотеці Норвегії створено «українську поличку» [Електронний 

ресурс]// УкрІнформ. — Київ, 2020. — Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2892928-u-najbilsij-biblioteci-norvegii-

stvoreno-ukrainsku-policku.html, вільний. — Дата ост. пер. 20.01.2020. 
У центральній книгозбірні міста Осло Бібліотеці імені Дайхмана відкрито «українську 

поличку». Крім творів художньої літератури, «українська поличка» включатиме низку 

книг українських та іноземних авторів, присвячених історії України. Її складовими також 

будуть добірка творів, присвячених сучасній українській культурі, книги для дітей, низка 
фотоальбомів, туристичних путівників та інші видання. Книги з «української полички» 

у Бібліотеці імені Дайхмана можна буде замовити з усіх публічних бібліотек усіх міст та 
населених пунктів Норвегії.  

 

**** 

107. Биллингтон, Дж. Гуманитарные последствия информационной революции 

[Текст] / Дж. Биллингтон // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 11. — С. 94— 

[52]. — (Видатні діячі та визначні події). 
 

108. Сенченко, М. Світлої пам’яті директора Бібліотеки Конгресу США Джеймса 

Біллінгтона (1929-2018) [Текст] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 

2019. — № 11. — С. 47—48 : фот. — (Видатні діячі та визначні події). 
У статті наведено спогади автора про відвідини Бібліотеки Конгресу США та зустріч з її 
директором. 
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Книгознавство. Видавнича справа. Проблеми читання 
 

109. Афонін, О. Мінкульт зараз говорить тільки про читання. А не про книги. Читати 

можна і написи на парканах [Електронний ресурс] / Олександр Афонін // Газета по-

українськи. — 2020. — 26 лют. 

Президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін 

розповідає: «Двадцять три тисячі назв друкованих видань вийшло 2019-го в Україні. Це 
на дві тисячі назв більше, ніж у 2018-му році. Близько 50 мільйонів примірників. 
Насправді зростання не таке велике. Бо торік видано так званої громадсько-політичної 
літератури майже шість мільйонів… Реальне зростання невеличке є, в межах двох 

мільйонів примірників. Разом з «Бібліотечною країною» та київською владою 

запускаємо пілотний проєкт в столичній бібліотеці, на вулиці Оноре де Бальзака… 

Кожен видавець може представити весь асортимент своїх книг. А бібліотекарі приїхати 

і потримати в руках, погортати видання. Будемо намагатись просунути цей проєкт у 

обласні центри.  

 

110. Більшість українців читають детективи, історичні твори і любовні романи 

[Електронний ресурс] // Українська літературна газета. — 2020. — 5 січ. — Режим 

доступу: https://litgazeta.com.ua/news/bilshist-ukraintsiv-chytaiut-detektyvy-istorychni-

tvory-i-liubovni-romany 6, вільний. — Дата ост. пер.: 20.20.2020.  
Результати опитування, проведеного з 7 по 18 листопада 2019 року Research & Branding 

Group. Опитали 1805 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує 
населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за 
винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. 

Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю. 

 

111. Буряк, С. Аналітичний огляд видавничої діяльності країн СНД у 2014-2018 роках 

[Текст] / С. Буряк // Вісник книжкової палати. — 2019. — №  12. —  С. 3—8 : іл. — 

(Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті розглянуто та проаналізовано стан випуску книг і брошур  у країнах СНД за 
2014-2018 рр. подано докладну характеристику книговидання у 2017-2018 роках. 

Визначено кількісні та якісні показники, проведено аналітичний огляд книг і брошур  за 
мовами видання за 2018 рік. 

 

112. В Україні на січень зареєстровано понад 7500 суб’єктів видавничої справи 

[Електронний ресурс] // Детектор медіа. — Київ, 2020. — Режим доступу: 

https://detector.media/infospace/article/173874/2020-01-13-v-ukraini-na-sichen-

zareestrovano-ponad-7500-subektiv-vidavnichoi-spravi-derzhkomteleradio , вільний. — 

Дата ост. пер. 20.03.2020. 

Станом на 3 січня 2020 року до реєстру внесено 7516 суб’єктів видавничої справи. З них 

2078 суб’єктів видавничої справи займається лише видавничою діяльністю, 680 – 

виготовленням видавничої продукції, 432 – розповсюдженням видавничої продукції. 
Решта поєднує 2–3 види діяльності у видавничій справі. Найбільшу кількість видавців та 
розповсюджувачів видавничої продукції зареєстровано в Києві (2979) та у Харківській 

(910), Дніпропетровській (403), Донецькій (386), Львівській (363), Київській (247), 

Одеській (218) областях.  
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113. Джугастрянська, Ю. Чому та навіщо ми читаємо? Паперові чи електронні? 

[Електронний ресурс] / Ю. Джугастрянська // ЛітАкцент. — Київ, 2020. — Режим 

доступу: http://litakcent.com/2020/01/14/chomu-ta-navishho-mi-chitayemo-paperovi-

chi-elektronni, вільний. — Дата ост. пер. 20.01.2020. 

«…Що до електронного читання, тобто зорового сприймання тексту з електронних 

носіїв... Її почали досліджувати ще у 1980-х, а з 1992 року оголосили, що людина гірше 
сприймає та запам’ятовує „електронний” текст. Приблизно відтоді цю тезу почали 

перевіряти й спростовувати, аж доки в 2014 році норвезькі дослідники з університету 

Ставангера експериментальним шляхом довели протилежне: час, рівень розуміння 
тексту й емоційна реакція на прочитане однаковісінькі і для паперу, і для електронного 

носія. Навіть більше: літнім людям було легше читати з яскраво підсвіченого екрану. 

Водночас після 2006-го вчені відстежили раптову зміну в процесі читання: якщо досі 
люди водили очима послідовно з рядка на рядок, то тепер читання стало F-подібним. 

Читач буквально прочитував ліву частину тексту і… доуявляв написане праворуч. 

Швидкість читання зростала, а розуміння – погіршувалося. Такий процес триває досі. У 

паперових книжок такої проблеми немає саме завдяки тому, що їх можна помацати, 

понюхати, послинити, загнути кутика чи олівцем або ручкою написати примітку. 
Всупереч технологічним досягненням – оце і є справді інтуїтивний інтерфейс, адже 
тактильні відчуття активізують наш мозок і буквально „заземлюють” читачів. Так 

виникає певна психологічна дистанція між читачем і прочитаним, яка допомагає 
абстрагуватися й осмислити інформацію. Натомість читачі з електронних носіїв 
відволікаються на гіперлінки та почуваються ніби телепортованими в книжкову 

дійсність. У них виникає тактильний дисонанс (haptic dissonance): у міру прочитання 
книжки фізичні відчуття не змінюються, проте їм важче орієнтуватися в тексті, а з іншого 

боку, читачі дужче захоплюються сюжетом під час прочитання, але й швидше його 

забувають. Однак електронні книжки мають беззастережну перевагу – доступність. Їх не 
лише легко брати в подорож, вони також менше коштують і їх можна придбати в будь-
якій точці земної кулі, де є інтернет». Автор робить огляд вітчизняних і закордонних 

розробок, аналізує їхні плюси та мінуси.  

 

114. До 150-річчя з дня народження Лесі Українки Український інститут книги планує 

видати багатотомник її творів [Електронний ресурс] // Українська літературна 

газета. — 2020. — 28 лют. — Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news/do-150-

richchia-z-dnia-narodzhennia-lesi-ukrainky-ukrainskyj-instytut-knyhy-planuie-vydaty-

bahatotomnyk-ii-tvoriv, вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 
З нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки Український інститут книги планує 
запустити амбітний проєкт видання повного зібрання її творів. «Це проєкт  «14 томів до 

Лесиного ювілею». Хоча поки що невідомо, скільки їх будеточно. Йдеться про наукове 
видання повного зібрання творів.  
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115. Каракоз, О. Трансформація української книги: від витоків до сьогодення [Текст] / 

О. Каракоз // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 11. — С. 6—10 : таб. — 

(Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
Визначено та досліджено основні переломні етапи, що вплинули на зміст і характер 

української книги: з’ясовано її місце в суспільстві. У хронологічній послідовності 
окреслено найбільш значущі для національної книги періоди розвитку – від появи 

першодруків І. Федорова до сьогодення. Проаналізовано історичні умови, на тлі яких 

відбувалося становлення вітчизняного книгодрукування; розглянуто жанрові 
особливості видань у певний хронологічний проміжок. Доведено, що трансформація 
української книги впродовж тривалого періоду її існування часто відбувалася за 
несприятливих умов. Кожен етап вплинув на зміст і форму книжкової діяльності, проте, 
попри складні часи та кризові періоди, вітчизняна книга залишається самобутнім 

культурним явищем, що перебуває в постійній динаміці та відповідає вимогам 

сучасності. 
 

116. Крайнікова, Т. Концептуальні ознаки економічної книги як особливого різновиду 

літератури нон-фікшн [Текст] / Т. Крайнікова // Вісник Книжкової палати. — 

2019. — № 11. — С. 10—14. — (Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у 

кінці ст. 
Дослідження присвячено концептуальним ознакам книг економічної тематики як 

особливого різновиду літератури нон-фікшн. Розроблено авторську дефініцію, згідно з 
якою економічна книга є, по-перше, різновидом книжкових видань, що спеціалізований 

на проблематиці господарювання та бізнес-комунікацій; по-друге – конкретним 

неперіодичним друкованим чи електронним виданням із проблематики господарювання 
та бізнес-комунікацій, що належить до певного виду видань за характером інформації. 
Класифікуючи економічну книгу, автор виокремлює такі різновиди: наукова економічна 
книга, навчальна економічна книга, довідкова економічна книга, ділова книга, 
мотиваційна книга. 

 

117. Кущ, П. Конкурс імені наймолодшого бібліотекаря [Електронний ресурс] / П. Кущ // 

Урядовий кур’єр. — 2020. —  10 січ. — Режим доступу: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/konkurs-imeni-najmolodshogo-bibliotekarya, 

вільний. — Дата ост. пер. 20.01.2020. 
У Донецькій області розпочався Всеукраїнський інклюзивний літературний конкурс для 
дітей та юнацтва імені Дмитра Ружевича. Цей творчий захід організували для 
вшанування пам’яті колишнього наймолодшого в Україні директора приватної 
бібліотеки. Важка хвороба прикувала хлопчика до інвалідного візка, та він, попри все, 
вів дуже активний спосіб життя. У 2015 році став збирати книжки, і завдяки проєкту 

«Дмитрикова пошта» до бібліотеки села Сергіївка Слов’янського району, яку очолив на 
громадських засадах, надійшла велика кількість книжок з усіх куточків України. У 

грудні 2018-го Дмитро Ружевич помер 15-річним. Організація і проведення конкурсу має 
за мету популяризувати українську книжку, чим займався юний збирач, і формувати у 

суспільстві толерантне ставлення до осіб з інвалідністю. Хоч на конкурс приймають 
оповідання на тему інклюзії, вони мають бути не про хворобу чи інвалідність, а про 

особистість, здатну подолати важкі випробування.  
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118. Література й добробут. Чому більшість українців не читає книжок  [Електронний 

ресурс]: 74% українських читачів віддають перевагу друкованим книжкам // Новое 

время. — 2020. —  10 січ. — Режим доступу: https://style.nv.ua/ukr/kultura/yak-pov-

yazani-kilkist-prochitanih-na-rik-knig-i-riven-zhittya-50063307.html, вільний. — Дата 

ост. пер.: 20.20.2020. 
Минулого року більшість українців практично взагалі не читали книжок. Про це свідчить 
останнє дослідження компанії Research&Branding Group. Опитування показує, що до 

числа людей, які більш або менш регулярно читають книжки, зараховують себе трошки 

більше 40% громадян. При цьому схильність українців до читання книжок залежить від 

статі, віку, рівня освіти та регіону. Опитування проводилося в період від 7 до 18 

листопада 2019 року серед понад 1800 респондентів у всій Україні за винятком 

окупованих Росією територій. У розвитку культури читання книжок одну з головних 

ролей грають батьки. Адже нині діти все менше беруться за літературу. Якщо у 

найближчі кілька років ситуація не зміниться, тоді в Україні домінуватиме споживання 
так званого фаст-контенту, тобто дописів у соціальних мережах. Одна з головних 

проблем це те, що громадяни не мають розуміння, навіщо читати та що це їм дасть.  
 

119. Оксана Забужко про час, у якому живемо, і про українські реалії [Електронний 

ресурс] / В. Бедзір // Українська літературна газета. — 2020. — 28 лют. — Режим 

доступу: https://litgazeta.com.ua/news/oksana-zabuzhko-pro-chas-u-iakomu-zhyvemo-i-

pro-ukrainski-realii , вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 

Інтерв’ю з письменницею, поетесою, есеїсткою Оксаною Забужко. Зокрема, цікавим 

було дізнатися  бачення Оксани Забужко щодо можливостей саморозвитку, 

самовиховання сучасної людини. Великою мірою якість життя визначається саме цим: 

доступністю інформаційних, освітніх і культурних ресурсів на всіх без винятку рівнях 

соціальної структури суспільства. Бібліотеки можуть перетворюватися на щось інше. Їх 

можуть переукомплектовувати, видозмінювати. Тобто має бути система сучасних 

бібліотек, тих, які є центрами громадського життя…».  

 

120. Серед світових бестселерів за версією The New York Times – збірка Оксани Забужко 

[Електронний ресурс] // Українська літературна газета. — 2020. — 15 січ. — Режим 

доступу: https://litgazeta.com.ua/news/sered-svitovykh-bestseleriv-za-versiieiu-the-new-

york-times-zbirka-oksany-zabuzhko, вільний. — Дата ост. пер. 20.03.2020. 

The New York Times проанонсувала найочікуваніші книжкові новинки 2020 року. До 

переліку увійшла збірка оповідань «Your Ad Could Go Here» української письменниці 
Оксани Забужко. Збірка буде в продажу з 28 квітня за підтримки американського 

видавництва Amazon Crossing. Загалом до рейтингу увійшло 77 книг – представлено 

роботи авторів з Африки, Азії, Європи, Латинської Америки, Близького Сходу та 
Океанії.  

 

121. Татарінова, Л. Деякі тенденції розвитку книгодрукування у провідних країнах світу 

[Текст] / Л. Татарінова // Вісник книжкової палати. — 2019. — №  12. —  С. 9— 16 : 

таб. — (Книгознавство. Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті досліджено динаміку світового книговидання та визначено країни-лідери, 

проаналізовано чинники підвищення конкурентоспроможності видавництв на світовому 

ринку, виявлено напрями розвитку вітчизняного книговидання, розглянуто питання 
щодо спільних проблем. 
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122. Улюблений формат [Електронний ресурс]: 74% українських читачів віддають 

перевагу друкованим книжкам // День. — 2020. —  9 січ. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/ulyublenyy-format, вільний. — Дата ост. 

пер.: 20.20.2020. 
Як свідчать результати листопадового соціологічного опитування від Research & 

Branding Group, більшість українських читачів (74%) віддають перевагу друкованим 

книгам. Електронні книги читає 21% опитаних, і всього 4% слухає аудіокниги. 80% 

українців у віці від 40 років і старше віддають перевагу читанню друкованих книг. 
Молодші від 40 років частіше використовують електронні книги (приблизно 35% проти 

15%).Електронним книгам віддають перевагу читачі з вищою освітою (відповідно, 28% 

проти приблизно 15%). Ті, хто отримали середню та середню спеціальну освіту частіше 
читають паперові книги (відповідно, 79% і 81% проти 66%).У регіональному розрізі 
друкованим книгам найчастіше надають перевагу на Західній Україні (83%), а 
найрідше — у Південному і Східному регіонах (відповідно, 71% і 66%). На сьогодні 
найбільш популярними літературними жанрами серед читачів України є детективи 

(41%), історичні твори (36%) і любовні романи (27%). Опитування проводили з 7 по 18 

листопада 2019 року. Опитали 1805 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка 
репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном 

проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, 

АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю.  

 

123. Устіннікова, О. Книжкова графіка В. Єрмілова у фонді Державного архіву друку 

[Текст] / О. Устіннікова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 12. — С. 29—35 : 

фот. — (З архіву Книжкової палати України). — Бібліогр. у кінці ст. 
Статтю присвячено двом унікальним книгам 1920 р., розфарбованим вручну і виданим 

українським художником-авангардистом В. Єрміловим. 

 

124. Якубович, М. Голоси зі Сходу [Електронний ресурс]: Топ-10 книжок, які варто 

перекласти з арабської на українську у 2020 році)/ М. Якубович // Тиждень. — 

2020. — 10 січ. — Режим доступу: https://tyzhden.ua/Culture/239356, вільний. — Дата 

ост. пер.: 20.20.2020. 

Топ цьогорічного продажу в Єгипті – «Утопія» Ахмада Халіда Тауфіка (1962–2018),  

«Адже ти Бог! Подорож на сьоме небо» проповідника Алі ібн Джабера аль-Фіфі. Серію 

романів продовжує ліванський письменник Мухаммад Абу Самра з книжкою «Жінки без 
сліду». Номінований на «Арабського Букера», роман розповідає про бейрутську 

вірменку, яка шукає щастя спочатку в США, потім у Франції. Лауреатом Міжнародної 
премії за арабську художню літературу 2019 року стала книжка «Холод ночі» ліванки 

Гуди Баракят. 2019-го … нагороду Шейха Зайєда отримала книжка марокканського 

автора Бенсаляма Хімміша «Его: між буттям і творчістю». У списках «Арабського 

Букера» згадується книжка алжирського письменника аль-Хабіба ас-Сайїха «Я і Хаїм». 

Нарешті, не можна забути про Адоніса (Алі Есбара), що нині мешкає у Франції. Його 

найновіша книжка «Єрусалимський концерт», яка викликала чимало дискусій, але з 
літературного погляду стала просто бездоганним зразком сучасної арабської поезії. 
Шкода, що серед десятків мов, на які перекладено щось із доробку великого автора 
сучасності, досі немає жодного вірша українською».  
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Ювілеї та ювіляри 
 

125. Петренко, Н. Її виховав і навчив колектив [Текст] / В. Петренко // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 53—59 : фот. — (Історія 

книгозбірні в іменах). — Бібліогр. у кінці ст. 

Стаття присвячена Ніні Хомівні Семененко, бібліотекознавцю, директору Харківської 
державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка у 1970–1985 рр., заслуженому 

працівнику культури УРСР, учаснику Другої світової війни. Публікується з нагоди 100-

річчя від дня народження Н. Х. Семененко та 190-річчя від часу заснування Харківської 
державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. 

 

126. Прохорова, В. Засновник патентного відділу Харківської державної наукової 
бібліотеки ім. В. Г. Короленка [Текст]  (до 100-річчя від дня народження Інни 

Сергіївни Гончарової (1919–1993) / В. Прохорова // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 60—63. — (Історія книгозбірні в іменах). — 

Бібліогр. у кінці ст. 

Висвітлено трудовий шлях І. С. Гончарової та її значну роль у становленні та розвитку 
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Укладач:  С. І. Воробель 

 

 

 

 

 

 


