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Бібліотеки в інформаційному та соціокультурному просторі України 

 

1. Вилегжаніна Т. Криза читання як одна із проблем українських реалій [Текст] / 

Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2020. — № 1. — С. 4—7. — (Колонка 

головного редактора). 

У статті розглядаються завдання пошуку оптимальних рішень і співпраці щодо розвитку 

суспільно-державного і корпоративного партнерства в царині просування читання; роль, 

можливості й проектна співпраця бібліотек щодо формування книжкової культури й 

фундаментальних навичок читання в умовах суспільних і мережевих трансформацій. 

 

2. Медведєва, В. Роль сучасної бібліотеки в інформаційній підтримці органів державної 

влади в контексті розвитку інформаційного простору [Текст] / В. Медведєва // Вісник 

Книжкової палати. — 2020. — № 3. — С. 13—17. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. 

у кінці ст.  

У статті досліджено особливості інформаційної та аналітичної роботи бібліотечного 

закладу в інформаційній підтримці органів державної влади в умовах інформатизації 

суспільства. Увагу зосереджено на розгляді перспективної форми роботи бібліотечної 

установи, як-от модель інформаційно-аналітичного партнерства з розширенням  її 

діяльності як центру доступу до будь-якої інформації. Приділено увагу виробництву й 

розповсюдженню інформаційних продуктів і послуг, зокрема, правового характеру, що 

сприяє налагодженню співпраці органів державної влади та суспільства. Забезпечуючи їх 

інформаційні потреби, бібліотечні установи переходять на рівень рівноправних партнерів.  

 

3. Національна кампанія з цифрової грамотності [Текст] / підгот. В. Здановська // 

Бібліотечна планета. — 2020. — № 1. — С. 37—38. — (Події. Факти). 

Підписано Меморандум Міністерства цифрової трансформації України та ВГО 

«Українська бібліотечна асоціація» щодо впровадження партнерства в реалізації 

Національної кампанії з цифрової грамотності «Будь на часі». 

 

4. Розколупа, Н. Вплив реформи децентралізації на публічні бібліотеки України [Текст] 

/ Н. Розколупа, Л. Любаренко // Бібліотечна планета. — 2020. — № 1. — С. 7—9. — 

(Публічні бібліотеки і реформа децентралізації). 

У статті розглядаються вплив реформи децентралізації на стан якості надання 

інформаційно-бібліотечних послуг і вирішення проблем публічних бібліотек. 

 

5. Тарлінська, О. Науково-методичний супровід бібліотек новостворених об’єднаних 

територіальних громад: досвід Запоріжжя [Текст] / О. Тарлінська // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 2. — С. 8—9. — (Децентралізація і 

бібліотеки).  

У статті розглядаються питання щодо впливу реформи децентралізації на діяльність 

публічних бібліотек запорізького краю та методичний супровід бібліотечних закладів в 

умовах ОТГ. 

 

Бібліотечна освіта. Конференції. Семінари. Форуми 

 

6. Башун, О. Інша бібліотека – вийти за межі: щорічна конференція Української 

бібліотечної асоціації [Текст] / О. Башун // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2020. — № 2. — С. 35—38. — (Українська бібліотечна асоціація). 

У статті представлено огляд заходів та доповідей щорічної конференції Української 

бібліотечної асоціації, яка відбулася 21-22 листопада 2019 року в м. Київ. 
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7. Березюк, Н. Шляхами пам’яті: перший крок до професії [Текст] / Н. Березюк // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 2. — С. 28—31. — 

(Бібліотечна освіта. Підвищення кваліфікації). — Бібліогр. у кінці ст. 

Стаття-спомин – це спроба повернути з непам’яті сторінку історії одного з найстаріших 

середніх культурно-освітніх закладів України – Харківського технікуму підготовки 

культосвітніх працівників. 

 

Бібліотекознавство. Документознавство. Бібліографічна діяльність 

 

8. Збанацька, О. Предметизування документів з використанням інформаційно-

пошукового тезауруса у форматі UNIMARC [Текст]: поле 606 «Найменування теми 

як предмет» / О. Збанацька // Бібліотечна планета. — 2020. — № 1. — С. 34—37 : іл. — 

(Колонка каталогізатора). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті розглянуто питання методики предметизування документів з представленням 

даних у полі 606 «Найменування теми як предмет» у форматі UNIMARC. 

 

9. Сидорова, К. Впровадження УДК у бібліотеках Луганської області [Текст] / 

К. Сидорова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 2. — С. 

25—27. — (Впровадження УДК в бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті розкрито практичні аспекти впровадження УДК в роботу бібліотек Луганської 

області. 

 

Дослідницька діяльність. Бібліометрика 

 
10. Романчук, В. Українська культурна парадигма на сторінках журналу «Універсум» 

(1993—2018) [Текст] / В. Романчук // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 3. — 

С. 35—42. — (Соціокомунікаційні технології).  

У статті розглянуто культурні процеси в Україні, зафіксовані впродовж 1993-2018 років на 

сторінках журналу політології, економіки, науки та культури «Універсум». Наголошено на 

важливому значенні національної культури для самоорганізації суспільства в новітніх 

умовах державотворення. 

 

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

міст в Україні у ХІХ-на  початку ХХ століття: особливості еволюції губернських 

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

2020. — № 2. — С. 39—46. — (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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12. Шалиганова, А. Від регіональних всеукраїнських Короленківських читань [Текст] / 

А. Шалиганова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 2. — 

С. 2—7.— (Науково-дослідна робота бібліотек). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті викладено історію науково-дослідної роботи з вивчення проблем сучасної 

бібліотечної професії, а також кадрового менеджменту та управління бібліотекою. 

Розкрито шляхи становлення та зміни статусу Короленківських читань 0 регіонального до 

всеукраїнського заходу, а також їх значення у вивченні кадрових питань бібліотеки. 

 
Бібліотечні ресурси. Колекції Інформаційні технології 
 

13. Дубова, Ю. (Не) віртуальний мітап: бібліотека у вимірі інклюзивних інформаційних 

технологій [Текст] / Ю. Дубова // Бібліотечна планета. — 2020. — № 1. — С. 21—22. — 

(З досвіду роботи). — Бібліогр. у кінці ст. 

Щодо впровадження в практику роботи Луганської ОУНБ інформаційних технологій та 

досвід адаптації бібліотек до реалій всеохопної діджиталізації . 

 

14. Матвієнко, О. «ЇТ-бібліотекарі»: пошук шляхів інноваційності, трудової мобільності 

чи зміна ціннісних орієнтирів професії? [Текст] / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник 

Книжкової палати. — 2020. — № 3. — С. 25—30. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. 

у кінці ст.  

Статтю присвячено виявленню тенденцій зміни наукової думки щодо ролі та функцій 

бібліотеки у цифровому суспільстві, а також аналізу міркувань у вітчизняних науковців 

стосовно розвитку ЇТ-технологій у бібліотечній освіті. 

 

15. Павленко, Т. Інтернет-конференція як форма професійної комунікації [Текст] / Т. 

Павленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 2. — С. 32—

34. — (Бібліотечна освіта. Підвищення кваліфікації). — Бібліогр. у кінці ст. 

Розглянуто специфіку формату інтернет-конференції в ході професійної комунікації з 

урахуванням досвіду Наукової бібліотеки Харківського національного медичного 

університету.  

 

16. Смоляр, І. Трансформація бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах 

дистанційного сервісу  [Текст] / І. Смоляр, Л. Туровська // Вісник Книжкової 

палати. — 2020. — № 3. — С. 17—20. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.  

У статті порушено проблеми, з якими стикаються сучасні бібліотекарі під час 

дистанційного обслуговування віддалених читачів. Нагромаджуючи власні електронні 

інформаційні ресурси, формуючи на їх базі цифрові інформаційні продукти (електронні 

каталоги, БД, електронні виставки тощо), чи спроможна бібліотека забезпечити повноту та 

якість бібліотечно-інформаційного обслуговування? 

 

17. Ткаченко, Н. Telegram-бот в библиотеке [Текст] / Н. Ткаченко, Т. Стригун, 

А. Главатый // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 2. — 

С. 10—12. — (Інтернет-технології в бібліотеках). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті розглядається один із нових шляхів доставки інформації користувачам бібліотеки 

через Telegram-бот. Розглядається технологія пошуку за різними критеріями і спосіб 

замовлення документів. Показані можливості та актуальність використання Telegram-бота 

в роботі з користувачами. 
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18. Шевченко, О. Веб-технології на допомогу промоції читання [Текст] / О. Шевченко // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 2. — С. 13—15. — 

(Інтернет-технології в бібліотеках).  

Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки 

імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо використання нових 

інформаційних технологій у просуванні та популяризації читання. 

 
Окремі бібліотеки 

 

19. Бояринова,  О. Осучаснення всіх бібліотек міста за 5 років: виклик чи реальність? 

[Текст] / О. Бояринова // День. — 2020. — 22 черв. — Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/osuchasnennya-vsih-bibliotek-mista-za-5-rokiv-

vyklyk-chy-realnist, вільний. 

Під час 50-ї сесії Запорізької міської ради було схвалено рішення про реорганізацію 

бібліотечних установ. Ідеться зокрема про злиття дитячої і дорослої мереж, а також 

підвищення заробітної плати працівникам – зі збереженням кількості робочих місць.  За 

словами міської адміністрації, кількість дитячих бібліотек не зменшується, а в усіх 

публічних бібліотеках будуть дитячі зали. Бібліотечна мережа в Запоріжжі 

розвиватиметься і у напрямку інклюзії… Також бібліотечна реформа передбачає створення 

електронних каталогів у всіх бібліотеках міста та впровадження єдиного електронного 

квитка…».   

 

20. Волян, Н. Проєкт «Живе краєзнавство» [Текст]: з досвіду роботи Рівненської обласної 

універсальної наукової бібліотеки / Н. Волян // Бібліотечна планета. — 2020. — № 1. — 

С. 14—18 : фот. — (З досвіду роботи). 

З досвіду роботи Рівненської ОУНБ в контексті розвитку сегменту культурного туризму 

міста та краю. 

 

21. Грищенко, Т. 200-річчя Пантелеймона Куліша відзначили в бібліотеках Сумщини 

[Текст] / Т. Грищенко, Т. Плющ // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 

2020. — № 2. — С. 16—20. — (Бібліотечно-бібліографічне обслуговування).  

У статті представлено досвід роботи публічних бібліотек Сумщини щодо відзначення 200-

річчя від дня народження видатного земляка — Пантелеймона Куліша, письменника, 

критика, історика, етнографа, фольклориста, видавця, громадського діяча. 

 

22. Капралюк, О. Організація науково-методичної діяльності Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки [Текст] / О. Капралюк // Вісник Книжкової 

палати.  2020. — № 3. — С. 21—25. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. у кінці ст.  

У статті подано огляд напрямів науково-методичної діяльності ННСГБ НААН України як 

науково-методичного та координаційного центру мережі аграрних книгозбірень. 

 

23. Козак, І. Хмельниччина: Хто багато читає, той перемагає [Електронний ресурс] / 

І. Козак // Голос України.  — 2020. — 25 черв. —  Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/article/332445, вільний. 

Найкращим читачем Хмельницької області стала найактивніша відвідувачка дитячої 

бібліотеки Антонінської ОТГ Софія Загаєвська. Дівчинка перемогла в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія – 2020». Своїм прикладом вона продемонструвала, 

що стати справжнім ерудитом можна і в сільській бібліотеці. Змагання серед юних читачів 

проводилося у режимі онлайн. Переможниця отримає грамоту та нагороду, які чекають на 

неї в обласній бібліотеці для дітей імені Т. Г. Шевченка. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/osuchasnennya-vsih-bibliotek-mista-za-5-rokiv-vyklyk-chy-realnist
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/osuchasnennya-vsih-bibliotek-mista-za-5-rokiv-vyklyk-chy-realnist
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24. Бібліотека для дітей у Голосіївському районі переживає повне оновлення 

[Електронний ресурс] // Вечірній Київ.  — 2020. — 26 черв. —  Режим доступу: 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/biblioteka-dlya-ditey-u-holosiivs-komu-rayoni-

perezhyvaye-povne-onovlennya, вільний. 

У бібліотеці № 15 для дітей ЦБС Голосіївського району м. Києва тривають активні роботи 

з перетворення на сучасний БібліоHUB. Про це повідомила директорка Департаменту 

культури Діана Попова. Разом із начальником Управління культури Голосіївського району 

Інною Сінкевич, представниками ЦБС та архітектором у бібліотеці пройшла виїзна нарада. 

 

25. Миколаївській обласній науковій бібліотеці присвоять ім’я Дмитра Креміня 

[Електронний ресурс] // День.  — 2020. — 2 лип. —  Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/020720-mykolayivskiy-oblasniy-naukovi-biblioteci-prysvoyily-

imya-dmytra-kreminya, вільний.  

Постійна комісія Миколаївської обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї та 

молоді, спорту вирішила підтримати пропозицію присвоїти Миколаївській обласній 

науковій бібліотеці ім’я Дмитра Креміня. 

 

26. Моїсєєва, С.  Що зробила бібліотека зі Старобільська, щоб позбутися комплексів і 

минулого [Електронний ресурс] / Світлана Моісєєва // Читомо. — Київ, 2020. — 

Режим доступу: http://www.chytomo.com/shcho-zrobyla-biblioteka-zi-starobilska-shchob-

pozbutysia-kompleksiv-i-mynuloho, вільний. 

«Первісний статус цієї бібліотеки – публічна книгозбірня з Луганська. Серед місцевих – 

„Горьковка”, себто Луганська обласна універсальна наукова бібліотека імені Максима 

Горького. Зараз „Горьковка” викликає криву посмішку в бібліотекарів Good library. Уже 4 

роки переміщена бібліотека знаходиться у Старобільську. Вона змінила імідж, прибрала з 

офіційної назви Горького, зібрала нову команду і книжковий фонд, приголомшила колег з 

інших бібліотек антилекціями 18+, а ще першою провела тиху радіовечірку в навушниках 

по всій Україні. Саме це зрештою і допомогло їй вижити». Про переродження 

старобільської бібліотеки розповідає директорка Good library С. Моісєєва 

 

27. Рибальченко, В. Бібліотекам Запоріжжя дали мільйон на книжки [Електронний 

ресурс] / В. Рибальченко // Голос України.  — 2020. — 20 черв. —  Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/article/332243, вільний. 
По півмільйона гривень виділили двом центральним бібліотекам Запоріжжя на закупівлю 

літератури для дорослих і дітей відповідно до запиту відвідувачів. Частину коштів 

витратять на придбання спецлітератури для людей з вадами зору. Для цього ведуть 

переговори з харківським видавництвом, що займається поставками книжок зі шрифтом 

Брайля. А поки триває процес, у Центральній дитячій бібліотеці для дітей роблять 

капремонт. Завершити його планують до вересня. Тут з’являться зони для читання та 

майстер-класів, коворкінг-кімната та кінотеатр.  

 

28. Чернов, В. Бібліотеки працюють дистанційно[Електронний ресурс] / В. Чернов // 

Голос України.  — 2020. — 8 квіт. —  Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/112083, вільний. 
У Сумах книгозбірні перейшли на роботу в режимі онлайн. За словами начальника 

управління культури міськради Наталії Цибульської, бібліотекарі реалізують творчі 

задуми на практиці. Відбувається активне спілкування в соціальних мережах, проходять  

постійні консультації, презентації нових видань, конкурси та вікторини. У місті та 

приміських селах, що входять до складу Сумської ОТГ, працює 18 бібліотек.  
 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/biblioteka-dlya-ditey-u-holosiivs-komu-rayoni-perezhyvaye-povne-onovlennya
https://vechirniy.kyiv.ua/news/biblioteka-dlya-ditey-u-holosiivs-komu-rayoni-perezhyvaye-povne-onovlennya
https://day.kyiv.ua/uk/news/020720-mykolayivskiy-oblasniy-naukovi-biblioteci-prysvoyily-imya-dmytra-kreminya
https://day.kyiv.ua/uk/news/020720-mykolayivskiy-oblasniy-naukovi-biblioteci-prysvoyily-imya-dmytra-kreminya
http://www.chytomo.com/shcho-zrobyla-biblioteka-zi-starobilska-shchob-pozbutysia-kompleksiv-i-mynuloho
http://www.chytomo.com/shcho-zrobyla-biblioteka-zi-starobilska-shchob-pozbutysia-kompleksiv-i-mynuloho
http://www.golos.com.ua/article/332243
http://www.golos.com.ua/news/112083
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29. Приймак, С. Наукова робота ОУНБ ім. Д. І. Чижевського з популяризації життя і 

діяльності славетних земляків [Текст] / С. Приймак // Бібліотечна планета. — 2020. — 

№ 1. — С. 12—14 : фот. — (З досвіду роботи). 

З досвіду краєзнавчої, онлайн-проектної та наукової роботи обласної ОУНБ ім. Д. І. 

Чижевського щодо популяризації краєзнавчих ресурсів Кіровоградщини. 

 

30. Ракуленко, Н. Екопросвіта для кожного [Текст] / Н. Ракуленко // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2020. — № 2. — С. 21—24. — (Бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування).  

Стаття знайомить із досвідом роботи Орхуського центру екологічної інформації, що діє 

при відділі документів з економічних, технічних та природничих наук Обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського у м. Кропивницькому. Робота центру 

допомогла налагодити міцні партнерські відносини з різними установами та 

підприємствами, підсилила роль бібліотеки та згуртувала громаду міста навколо р 

 

31. Федорів, Ю. Wiki бібліотека у Львові: перші здобутки [Текст] / Ю. Федорів, 

Л. Цяпало // Бібліотечна планета. — 2020. — № 1. — С. 10—12 : фот. — (З досвіду 

роботи). 

З досвіду роботи оновленої відповідно до сучасних стандартів львівської бібліотеки-філії 

№ 25 міської ЦБС для дорослих. 

 

Бібліотеки Тернопільщини 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 

32. Ковалькова, Т. У бібліотеці — поповнення [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 26 черв. — С. [1]. — (Що у вас?). 

Фонди Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки поповнили нові 

видання — інтерактивні книжки для дітей з ілюстраціями українських художників «Спляча 

красуня» та «Кіт у чоботях» від ТОВ «Нова пошта» в партнерстві з Благодійним фондом 

«Фундації Дарини Жолдак». 

 

33. Оленич, Л. Видавничо-бібліографічний доробок Тернопільської ОУНБ [Текст] / 

Л. Оленич // Бібліотечна планета. — 2020. — № 1. — С. 18—21 : фот. — (З досвіду 

роботи). 

Огляд 50-річної видавничої діяльності Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки. 

 

34. Оленич, Л. Доля і слово [Текст] / Л. Оленич // Вільне життя плюс. — 2020. — 

24 квіт. — С. 3 : фот. — (Неперебутні). 

Про життєвий і творчий шлях Миколи Зерова (1890—1937) — українського поета, 

перекладача, літературознавця, представника «Розстріляного відродження». 

 

35. Осуховська, С. Весело і радісно дивитися на світ [Текст]: до дня народження Миколи 

Дмітруха / С. Осуховська, Т. Давиденко // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 

26 черв. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

Про тернопільського художника, автора 18-ти персональних виставок в Україні та Польщі 

Миколу Дмітруха. Митець працює у галузі станкового живопису та графіки (книжкова 

ілюстрація, плакат, рисунок, дружній шарж, карикатура, екслібрис). 
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36. Пайонк, М. Кохання, що ясніше дня [Текст] / М. Пайонк // Вільне життя плюс. — 

2020. — 26 черв. — С. 6 : фот. — (Щойно з друку). 

Фонд відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної 

наукової бібліотеки поповнило нове видання сучасних тернопільських письменників 

Світлани Львівської та Богдана Мельничука — роман «Темніша за ніч; ясніше за день», що 

вийшов у тернопільському видавництві «Принтер-інформ». 

 

Інші бібліотеки області 
 

37. Англійська...від «тернопільського канадійця»! [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2020. — 10—16 черв. — С. 11 : фот. — (Miks). 

Анонс безкоштовних занять з англійської мови «CriticalThinkingofWordldissues», які 

відбудуться в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді з 6 по 10 липня. Тренер — 

канадець українського походження, нащадок уродженців Тернопільщини Тарас 

Малюжинський (м. Вінніпег, Канада). 

 

38. Хованець, Т. Розкажіть про домашню бібліотеку [Текст] / Т. Хованець // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 24 квіт. — С.[1]. — (Конкурс). 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей оголошує обласний творчий онлайн-конкурс 

«Моя домашня бібліотека», до участі в якому запрошуються діти віком від 5 до 18 років. 

Мета конкурсу — формування і розвиток інтересу до читання, книжкової культури. 

 

39. Швак-Кочубей, Л. Нас об’єднують діти і книжки [Текст] / Л. Швак-Кочубей // Вільне 

життя плюс. — 2020. — 13 трав. — С. 11 — (Сільська бібліотека). 

Про роботу бібліотеки-філії села Романівка Тернопільського району, в якій діють два клуби 

за інтересами: комунікативно-пізнавальний клуб «Всезнайко» для дітей від 10 років та 

літературно-мистецький клуб-кав’ярня «Бібліоман» для дорослих. 

 

Бібліотеки та професійна освіта за рубежем 

 
40. Адаменко, М. Презентація у стилі TED: на яких аспектах зосереджуються бібліотеки 

різних країн? [Текст]: за матеріалами різних джерел / М. Адаменко // Бібліотечна 

планета. — 2020. — № 1. — С. 23—26. — (Зарубіжний досвід). — Бібліогр. у кінці ст. 

Щодо впровадження  в бібліотечну практику публічних бібліотек зарубіжного досвіду 

TEDх – програми місцевих, самостійно організованих заходів громад, що об’єднують 

людей, які прагнуть поділитися досвідом. 

41. Прокопенко, Л. Шкільні та публічні бібліотеки як освітні партнери [Текст]: досвід 

промоції читання в німецьких бібліотеках / Л. Прокопенко, Т. Швачка // Бібліотечна 

планета. — 2020. — № 1. — С. 26—30. — (Зарубіжний досвід). — Бібліогр. у кінці ст. 

У статті здійснено аналіз досвіду німецьких бібліотек щодо промоції читання дітей і 

молоді. 

 

42. Рогальчук, Л. Зарубіжний досвід обліку та каталогізації книжкових пам’яток 

[Текст] / Л. Рогальчук // Бібліотечна планета. — 2020. — № 1. — С. 30—33. — 

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

У статті здійснено аналіз досвіду зарубіжних бібліотек  щодо виявлення, охорони, 

збереження, популяризації історичної культурної спадщини, організації та ведення 

реєстрів обліку книжкових пам’яток. 
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Книгознавство. Видавнича справа. Проблеми читання 

 

43. Бідун, А. Статусні й компетентнісні трансформації сучасного редактора [Текст] / А. 

Бідун // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 3. — С. 9—13. — (Книгознавство. 

Видавнича справа). — Бібліогр. у кінці ст.  

У статті розглянуто аспекти трансформації статусу й компетенцій сучасного редактора, що 

визначають специфіку його роботи з контентом книги на довидавничому, видавничому й 

позавидавничому етапах. 

 

44. «50 відсотків рації» Олександра Бойченка вийдуть у Сербії  [Текст] // Українська 

літературна газета День. — 2020. — 21 черв. — Режим доступу: 

https://litgazeta.com.ua/news/50-vidsotkiv-ratsii-oleksandra-bojchenka-vyjdut-u-serbii, 

вільний. 
У сербському видавництві «Kulturni centar Novog Sada» до листопада 2020 року вийде 

книжка Олександра Бойченка «50 відсотків рації». Над перекладом сербською працюють 

українська славістка, перекладачка Алла Татаренко та сербська перекладачка, україністка 

Мілена Іванович. Переклад і видання книжки у Сербії буде здійснено за підтримки 

програми перекладів від Українського інституту книги TranslateUkraine. Проєкт від 

видавництва «Kulturni centar Novog Sada» серед 57 інших, що перемогли у конкурсі від 

Translate Ukraine. Переможці отримають часткове відшкодування витрат на переклад і 

видання.    

 

45. Романюк, Н. Життя книги після придбання: результати опитування [Текст] / 

Н. Романюк // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 3. — С. 5—9 : іл. — 

(Книгознавство. Видавнича справа).  

У статті оприлюднено результати дослідження особливостей побутування книги після 

того, як вона опиняється в читача. В анкетуванні взяли участь 221 респондент. Активними 

користувачами публічних бібліотек є менш ніж 15 % учасників опитування. Більшість із 

них віддають перевагу читанню в ліжку чи на дивані, ще 70 % читають у дорозі. Майже 

половина респондентів не роблять у книгах жодних поміток, решту може підкреслювати, 

робити закладинки, загинати кутики, писати коментарі. 

 

46. Чадюк, М. Літературна онлайн-резиденція [Текст]: проєкт українського ПЕН у сфері 

українсько-німецької культурної дипломатії / М. Чадюк // День. — 2020. — 19 черв. — 

Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/literaturna-onlayn-

rezydenciya, вільний. 

Одним із дієвих інструментів культурної дипломатії є переклади текстів іноземними 

мовами. Можна чекати, доки закордонний видавець і перекладачі прийдуть до вас купувати 

права, а можна ініціювати діалог самостійно. Другий варіант обрав український ПЕН-клуб, 

заручившись підтримкою громадського об’єднання перекладачів та культурних діячів, які 

мають на меті сприяти культурному обміну між німецькомовним простором та Східною 

Європою, «translit e.V.». Тож 25–31 серпня відбудеться онлайн-резиденція для німецьких 

перекладачів української літератури. Крім того, відбудеться п’ять онлайн-лекцій про 

сучасну літературу та книжковий ринок України, жанр есею та перекладацькі техніки» 

(лекції будуть доступні на сторінках Українського ПЕН у соцмережах). Результатом 

роботи резиденції стане збірка есеїв «Майбутнє, якого ми прагнемо», яку заплановано 

видати українською та німецькою мовами.  

  

https://litgazeta.com.ua/news/50-vidsotkiv-ratsii-oleksandra-bojchenka-vyjdut-u-serbii
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/literaturna-onlayn-rezydenciya
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/literaturna-onlayn-rezydenciya
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47. Семенчук, Г. Місяць авторських читань: як фестиваль-зустріч адаптується у добу 

ізоляції [Електронний ресурс] / Григорій Семенчук // Читомо. — Київ, 2020. — Режим 

доступу: http://www.chytomo.com/misiats-avtorskykh-chytan-iak-festyval-zustrich-

adaptuietsia-u-dobu-izoliatsii вільний. 

Місяць авторських читань у Львові, що прийшов в Україну у 2015-му, а у Брні розпочався 

ще 1999-го, цьогоріч відбудеться в онлайн-форматі. Найбільший транскордонний 

літературний фестиваль Центрально-Східної Європи, який щороку, впродовж липня, 

приймав понад 62 авторів, і в якому Україна від 2016-го року разом з Чехією, Польщею та 

Словаччиною була однією з країн-господарок, концептуально опирався на ідею реальних 

письменницьких мандрівок поміж Брно, Остравою, Кошицями, Вроцлавом і Львовом. Що 

відбувається з таким проєктом у нових посткарантинних умовах, як трансформувався МАЧ 

і чому важливо зберігати такі фестивалі попри на пандемію, розповідає директор Місяцю 

авторських читань у Львові, 

голова Мистецької ради «Діалог», письменник та музикант Г. Семенчук. 

 

48. Дві українські ілюстраторки потрапили до короткого списку World Illustration 

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

http://www.chytomo.com/dvi-ukrainski-iliustratorky-potrapyly-do- korotkoho-spysku-world-

illustration-awards-2020, вільний. 

М. Кінович потрапила до короткого списку у категорію «Книжкові обкладинки». Вона 

оформила українське видання книжки «Атлас, описаний небом» Горана Петровича, яке 

вийшло у «Коморі». Ще однією українською ілюстраторкою, яка потрапила до короткого 

списку премії вже в категорії «Дизайн продукту та упакування», стала Т. Якунова. Вона 

розробила серію ілюстрацій «Be Green» для компанії Green Network Energy. Лауреатів 

премії оголосять восени цього року.  

 

49. Через карантин книжковий фестиваль «Book Space» вперше пройде онлайн 

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

https://ms.detector.media/trendi/post/24933/2020-06-24-cherez-karantin-knizhkovii-

festival-book-space-vpershe-proide-onlain, вільний.  

Цього року через карантинні заходи ІІІ Міжнародний книжковий фестиваль «Book Space» 

вперше відбудеться онлайн. Він пройде 4 і 5 липня. За словами організаторів, тема онлайн-

марафону – «Майбутнє: (анти) утопії» – підходить для ілюстрації всього, що сталося під 

час пандемії коронавірусу,а також для опису її наслідків. У програмі заплановано лекції, 

дискусії, огляди новинок, бесіди з видавцями й авторами.  

 

Ювілеї та ювіляри 

 
50. Бабушкіна, І. Відданість своїй справі: про редактора Ірину Сергіївну Шелестович 

[Текст] / І. Бабушкіна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — 

№ 2. — С. 47. — (Історія книгозбірні в іменах). 

Стаття присвячена Ірині Сергіївні Шелестович, філологу, провідному редактору 

редакційного відділу Одеської національної наукової бібліотеки. Публікація друкується з 

нагоди 50-річчґ редакційного відділу Одеської національної наукової бібліотеки, де І. С. 

Шелестович працює з першого дня його створення. 

 

51. Глибицька, С. Директор бібліотеки — Герой Радянського Союзу [Текст] / 

С. Глибицька // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 2. — 

С. 48—49. — (Історія книгозбірні в іменах). — Бібліогр. у кінці ст. 

Стаття присвячена Дмитру Андрійовичу Ушакову (1919-2011), директору Центральної 

наукової бібліотеки Харківського університету. 

http://www.chytomo.com/misiats-avtorskykh-chytan-iak-festyval-zustrich-adaptuietsia-u-dobu-izoliatsii
http://www.chytomo.com/misiats-avtorskykh-chytan-iak-festyval-zustrich-adaptuietsia-u-dobu-izoliatsii
http://www.chytomo.com/dvi-ukrainski-iliustratorky-potrapyly-do-%20korotkoho-spysku-world-illustration-awards-2020
http://www.chytomo.com/dvi-ukrainski-iliustratorky-potrapyly-do-%20korotkoho-spysku-world-illustration-awards-2020
https://ms.detector.media/trendi/post/24933/2020-06-24-cherez-karantin-knizhkovii-festival-book-space-vpershe-proide-onlain
https://ms.detector.media/trendi/post/24933/2020-06-24-cherez-karantin-knizhkovii-festival-book-space-vpershe-proide-onlain
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52. Кравченко, Л. Наш головний штурман [Текст] / Л. Кравченко // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2020. — № 2. — С. 58—59. — (Вітаємо ювіляра). — 

Бібліогр. у кінці ст. 

У статті представлено професійний шлях ветерана праці, співробітника Харківської 

державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка Лілії Дмитрівни Гонтаренко, з нагоди 

70-річчя від дня її народження та 45-річчя роботи у бібліотеці. 

 

53. Нагорна, Г. Життя, віддане бібліотеці: на спомин Інни Павлівни Степаненко [Текст] / 

Г. Нагорна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 2. — С. 60—

63. — (Пам’ятаємо). — Бібліогр. у кінці ст. 

Стаття присвячена Інні Павлівні Степаненко (12.11.1948-30.10.2018), яка відділа 45-років 

бібліотечній справі, з яких 32 роки беззмінним директором Запорізької обласної 

універсальної наукової бібліотеки й внесла значний вклад у розвиток та розбудову 

книгозбірні. 

 

54. Петренко, Н. Керманич «короленківської» книгозбірні повоєнної доби [Текст] / 

Н. Петренко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 2. — С. 

50—57. — (Історія книгозбірні в іменах). — Бібліогр. у кінці ст. 

Стаття присвячена Григорію Андрійовичу Мірошниченку, військовослужбовцю, 

бібліотекознавцю, партійному та громадському діячу, директору Харківської державної 

наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка у 1949-1969 рр., заслуженому працівнику культури 

УРСР, учаснику Другої світової війни, підполковнику у відставці. Публікується до 190-

річчя заснування Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. 

 

55. Чиж, І. Любові вічної канон [Текст]: до 125-річчя від дня народження Максима 

Рильського / І. Чиж // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 3. — С. 43—45. — 

(Видатні діячі та визначні події).  
 

Інше 

 

56. До ювілею Пантелеймона Куліша [Текст] / підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 

2020. — № 1. — С. 40—41. — (Книжковий всесвіт). — рец. на кн.: Куліш Пантелеймон 

Олександрович: до 200-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / М-во 

культури України, Нац. Б-ка України ім. Я. Мудрого ; упоряд. О. Білик, К. Науменко 

[та ін.]. — Київ, 2019. — 288 с. 

 

57. Лауреати Нобелівської премії в галузі літератури [Текст] / підгот. О. Білик // 

Бібліотечна планета. — 2020. — № 1. — С. 38—39. — (Події. Факти). 

Коротка інформаційна довідка про творчість літературних нобеліантів Ольги Токарчук і П. 

Гандке та видання творів Нобелівських лауреатів з літератури українською мовою. 

 

58. Найшляхетніший жанр детективу [Текст] / підгот. В. Кононенко // Бібліотечна 

планета. — 2020. — № 1. — С. 41—42. — (Книжковий всесвіт). — рец. на кн.: Золоте 

сторіччя детективу : інформ.-бібліогр. покажч. / КЗК «Дніпропетровська ОУНБ ім. 

Первоучителів словянських Кирила і Мефодія» ; упоряд. В. А. Піскун. — Дніпро, 

2019. — 104 с. : іл. 
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59. Сенченко, М. Операції базових ефектів [Текст] / Сенченко, М. // Вісник Книжкової 

палати. — 2020. — № 3. — С. 33—35. — (Соціокомунікаційні технології).  

У статті розглянуто основний технологічний інструмент мережевої війни, залучений до 

виконання «операцій базових ефектів», - «вузли мережі». Це ангажовані осередки 

громадянського суспільства: неурядові організації (НУО), некомерційні організації 

(НКО),Ю фонди, громадські структури, рухи й політичні партії, редакції газет і журналів, 

молодіжні організації, а також корумповані чиновники та правозахисники. 

 

60. Сенченко, М. Спецоперація оргвійни: «Хаотична Україна» [Текст] / Сенченко, М. // 

Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 3. — С. 3—5. — (Колонка головного 

редактора).  

Системний аналіз сучасного стану та прогнозоване майбутнє України в умовах 

організаційної війни. 

 

61. Шевченківська премія — 2020 [Текст] / підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 

2020. — № 1. — С. 39—40. — (Події. Факти). 

Коротка інформаційна довідка про лауреатів Шевченківської премії  2020 року. 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  С. І. Воробель 
 

 

 

 

 

 


