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Бібліотекознавство. Книгознавство. Розвиток 
бібліотечної справи 

 
Бідун, А. Структура споживчої цінності книги і функціональні взаємодії її 
компонентів / А. Бідун // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 6. – С. 12–15. 

 Розглянуто структурно-функціональні елементи книги з погляду їх взаємодії, 
смислотвірного та семантичного потенціалу, що формують книжковий контент і 
книгу як благо і цінність. 

 
Васьківська, О. Державницька політика українських та радянського урядів у 
сфері книговидання в роки визвольних змагань / О. Васьківська // Бібліотечний 
вісник. – 2018. – № 5. – С. 28–32 : схеми. 

На основі першоджерел проаналізовано політику українських та радянського урядів у 
сфері книговидання в роки визвольних змагань. Наголошується, що законодавче 
забезпечення і фінансова підтримка видавничої діяльності є незаперечною їх заслугою.  

 
Гулик, І. Принципи меритократії в бібліотеці / І. Гулик // Бібліотечний форум: 
історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 7–8. 

У статті розглянуто основні принципи малопоширеної форми управління – 
меритократії. А також – можливість впровадження нових методів керівництва у 
бібліотечну професію.  

  
Дніпренко, В. Стандартизація у книжковій справі як нормативна база 
менеджменту якості / В. Дніпренко // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 7. – 
С. 7–10. 

Розглянуто чинні стандарти в галузі книжкової справи як нормативну базу 
менеджменту якості.  

  
Дояр, Л. Маловідомий історико-український компонент спецфонду 
Книжкової палати України (1918-1919 рр.) / Л. Дояр // Вісник Книжкової 
палати. – 2018. – № 8. – С. 39–43. 

Розглянуто заборону книгодруків у Радянській Україні, зокрема, про вилучення з 
книгобігу праці з історії України (короткий історичний нарис про гетьманів України), 
що вийшли впродовж 1918-1919 рр. 

  
Дояр, Л. Спецфонд Книжкової палати України (1917-1921 рр.) : заборонені 
книгодруки з історичної галузі / Л. Дояр // Вісник Книжкової палати. – 2018. – 
№ 7. – С. 49–52. 

Розглянуто заборону книгодруків у Радянській Україні. 
 
Зелінська, А. Українська біографічна книга нон-фікшн у розрізі проблемного 
підходу / А. Зелінська // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 7. – С. 15–21. 

Проаналізовано проблеми у сфері біографічної книги нон-фікшн як на українському 
видавничому ринку, так і в теоретичній площині видавничого наукового дискурсу. 
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Ковальчук, Г. Книгознавчі наукові школи Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського : спроба ретроспективного аналізу / Г. Ковальчук // 
Бібліотечний вісник. – 2018. – № 4. – С. 42–50. 

У статті охарактеризовано творчі здобутки лідерів книгознавчих шкіл Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, здійснено історіографічний огляд відповідних 
наукових шкіл бібліотеки за майже 100-річний період її історії. 

 
Козак, С. Преса української діаспори (за публікаціями часопису «Українські 
вісті») / С. Козак // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 9. – С. 39–43. 

На підставі аналізу публікацій часопису «Українські вісті» (1945-2000 рр., Німеччина, 
США) розглянуто тему преси української діаспори за період 1945-2000 рр.  

 
Корнієнко, В. Трансформації, інтелектуальні технології та проблеми 
створення системи вітчизняної реферативної інформації / В. Корнієнко // 
Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 6. – С. 31–35. 

Розглянуто створення   системи вітчизняної реферативної інформації.  
  
Музичко, О. Південноукраїнські історики в енциклопедичному дискурсі 
ХІХ – ХХ ст. / О. Музичко // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 4. – С. 20–27. 

У статті проаналізовано участь вчених-істориків, які мешкали і працювали у 
Південній Україні у ХІХ – на початку ХХ ст., у тогочасних енциклопедичних проектах. 
Встановлено, що головний внесок в енциклопедичну справу зробили одеські автори. 

 
Порало, І. Погляд на нові фахові орієнтири крізь призму сьогодення та 
перспектив / І. Порало // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – 
№ 3. – С. 2–6. 

У статті визначаються ознаки загрози подальшого існування бібліотеки, зокрема її 
ідентичності у зв’язку з масовим розвитком доступних інформаційних технологій, 
спрямованих на збирання, обробку, управління та збереження інформації. У цьому 
контексті актуалізується потреба зміни змісту навчання нового покоління 
бібліотечних фахівців. 

 
Революція Гідності : декілька днів із життя бібліотеки // Бібліотечна 
планета. – 2018. – № 4. – С. 7–10. 

При підготовці цього матеріалу використано нотатки із щоденника заступника 
генерального директора НБУ імені Ярослава Мудрого Галини Кириченко, який вона вела 
під час пам'ятних подій кінця 2013-го - початку 2014 року. 

 
Редька, К. Розвиток інфраструктури інфокомунікацій і становлення 
інформаційного суспільства України / К. Редька // Вісник Книжкової палати. – 
2018. – № 7. – С. 36–39. 

Розглянуто вплив інфокомунікації на розвиток інформаційного (мережевого) 
суспільства України.  

  
Сенченко, М. Зародження центру державної бібліографії в Україні /  
М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 10. – С. 3–9. 
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Соколов, В. Передплатники публічних бібліотек в Україні у середині ХІХ – 
на початку ХХ ст. / В. Соколов // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. –  
С. 15–25. 

Аналізуються семантичні ознаки терміну «передплатник» та особливості його 
використання у бібліотечній діяльності в Україні у середині ХІХ – на початку ХХ ст. 
Охарактеризовано основні історичні чинники формування змісту даного поняття.  

  
Соколов, В. Створення та функціонування музеїв історії бібліотек : 
досягнення та перспективи / В. Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія 
і практика. – 2018. – № 3. – С. 31–44. 

 У статті схарактеризовано досвід, проблеми, перспективи створення, особливості 
функціонування музеїв історії бібліотек (бібліотечної справи); проаналізовано 
специфіку формування та розвиток діяльності віртуальних музеїв історії бібліотек, а 
також значення музею історії бібліотек(и) у розвитку науково-дослідної, 
експозиційно-виставкової та культурно-масової роботи книгозбірні, у збереженні та 
популяризації національної культурної спадщини та у підвищенні іміджу бібліотечної 
діяльності. 

  
Соколов, В. Теорія бібліопсихології М. О. Рубакіна та її інтерпретації /               
В. Соколов // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 4. – С. 28–41. 

У статті охарактеризовано сутність, об’єкт, предмет, основні положення та 
методологічні принципи теорії бібліопсихології М. Рубакіна; проаналізовано її місце і 
роль у формуванні вітчизняного читачезнавства; розкрито основні завдання та 
функції бібліопсихології; наводяться тлумачення змісту бібліопсихології в новітніх 
дослідженнях з бібліотекознавства та книгознавства. 

  
Федотова, О. Музична література в бібліотеках УРСР як об’єкт цензурування 
(1946 – 1952) / О. Федотова // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 4. – С. 15–20. 

У статті аналізується діяльність інститутів цензури з ідеологічного контролю 
музичної літератури в УРСР упродовж 1946-1952 рр. Виокремлено особливості 
обмеження музичних творів під час перевірок бібліотечних фондів. На підставі аналізу 
архівних джерел розкрито механізм заборони друкованих видань.  

  
Шендрик, О. Науково-теоретичні підходи щодо міжнародної співпраці 
публічних бібліотек України : бібліотекознавчий аспект / О. Шендрик // Вісник 
Книжкової палати. – 2018. – № 8. – С. 19–22. 

Здійснено огляд наукових праць щодо міжнародної співпраці публічних бібліотек.  
 
Шульженко, С. Газети Української РСР 1945-1960 років у фонді Державного 
архіву друку Книжкової палати України : аналітичний огляд /  
С. Шульженко // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 12. – С. 37–44. 
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Видатні діячі бібліотечної справи 
 
Кушнаренко, Н. Знана постать в історії бібліотечної науки й освіти України : 
(до 100-річчя від дня народження Є. Тамма) / Н. Кушнаренко, В. Сєдих // 
Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 9. – С. 47–52. 
 
Кушнаренко, Н. Авторитетна вчена, талановита педагог, колега-однодумець : 
(до 75-річчя від дня народження Г. Швецової-Водки) / Н. Кушнаренко,                
А. Соляник // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 10. – С. 51–52. 
  
Сєдих, В. З нагоди ювілею відомого українського фондознавця : (до 80-річчя 
Миколи Павловича Васильченка) / В. Сєдих, А. Соляник // Бібліотечний 
форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 50–54. 

Висвітлюється життєвий і творчий шлях відомого українського фондознавця Миколи 
Павловича Васильченка з нагоди 80-річчя від дня народження. 

 
Чегринець, М. В авангарді бібліотечних інновацій : (до 70-річчя від дня 
народження В. Д. Ракитянської) / М. Чегринець // Бібліотечний форум: історія, 
теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 55–61. 

 Представлено життєвий і професійний шлях директора Харківської державної 
наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, заслуженого працівника культури України, 
кавалера Ордена княгині Ольги III ступеня, голови Харківського обласного відділення 
ВГО «Українська бібліотечна асоціація». 

  

Ювілеї бібліотек 
 
Білоус, В. Освітянській книгозбірні на Поділлі – 105 років / В. Білоус // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 51–52. 

 У статті представлені важливі моменти діяльності Бібліотеки Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у контексті 
історії держави, освіти, університету та бібліотечної справи. Відображені проблеми, 
тенденції та перспективи подальшого розвитку бібліотеки. 

  
Вакульчук, О. Iнтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів 
у формуванні репертуару періодики / О. Вакульчук // Бібліотечний вісник. – 
2018. – № 6. – С. 55–56. 

У рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація.  
100-річчя Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського» пройшов семінар 
«Iнтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні 
репертуару періодики». 

 
Гранчак, Т. Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного 
інформаційного простору / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – 
С. 49–50. 

У рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-
річчя Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського» відбулося засідання 
секції «Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного 
простору». 
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Добко, Т. Довідково-бібліографічні ресурси : формування, використання, 
організація доступу / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – 
С. 57–58. 

У рамках наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя 
Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського» пройшов семінар «Довідково-
бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу».  

 
Іванова, М. Вікова історія Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського : від рукописної спадщини до об’єктів права 
інтелектуальної власності / М. Іванова // Вісник Книжкової палати. – 2018. – 
№ 10. – С. 47–51. 
  
Карпенко, С. Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної 
академії : нова роль та старі традиції (до 60-річчя від дня заснування) /                
С. Карпенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – 
С. 53–55. 

У статті розкрито історію та досвід роботи Наукової бібліотеки Української 
інженерно-педагогічної академії, її роль у формуванні науково-освітнього 
інформаційного простору закладів вищої освіти. 

 
Клименко, О. Наукова бібліотека у цифрову епоху : традиції та інновації /       
О. Клименко, Ю. Калініна-Симончук // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – 
С.  44–46. 

У рамках роботи Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 
100-річчя Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського» відбулося 
засідання секції «Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації». 

 
Ковальчук, Г. Iсторія книжкової культури України : здобутки і перспективи / 
Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 46–48. 

У рамках роботи Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 
100-річчя Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського» відбулось 
засідання секції «Iсторія книжкової культури України: здобутки і перспективи».  

 
Костенко, Л. Наукометрія цифрової науки / Л. Костенко, О. Жабін // 
Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 63–64. 

У рамках наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя 
Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського» відбувся семінар 
«Бібліометричні технології та наукометричні дослідження». 

 
Котлярова, Т. Бібліотечна біографіка : до 100-річчя Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського / Т. Котлярова // Бібліотечний вісник. – 2018. – 
№ 6. – С. 53–54. 

У рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація.  
100-річчя Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського» відбулось 
засідання секції «Бібліотечна біографіка: до 100-річчя Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського». 
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Лобузіна, К. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в 
сучасному веб-середовищі / К. Лобузіна, Л. Коновал // Бібліотечний вісник. – 
2018. – № 6. – С. 51–53. 

У рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-
річчя Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського» відбулося засідання 
секції «Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-
середовищі». 

 
Муха, Л. Збереження бібліотечних фондів : традиції, інновації, перспективи / 
Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 61–63. 

У рамках наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя 
Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського» відбувся семінар 
«Збереження бібліотечних фондів : традиції, інновації, перспективи». 

 
Сокур, О. Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки 
України імені В. I. Вернадського : до 100-річчя бібліотеки / О. Сокур,                  
Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 48–49. 

У рамках Міжнародної Наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація.  
100-річчя Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського» відбулося 
засідання секції «Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки 
України імені В. I. Вернадського : до 100-річчя Бібліотеки». 

 
Старовойт, С. Документальні історико-культурні фонди: традиції та новації 
місць зберігання, формування, використання / С. Старовойт, Т. Коваль // 
Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 59–61. 

У рамках наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя 
Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського» відбувся семінар 
«Документальні історико-культурні фонди: традиції та новації місць зберігання, 
формування, використання».  

 
Шарикова, З. Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. 
Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені 
В. I. Вернадського» / З. Шарикова // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – 
С. 43–44. 

Наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної 
бібліотеки України імені В. I. Вернадського» 

  

Книжкові форуми, ярмарки. Книговидання 
 
Білик, О. Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року 2018» / О. Білик // 
Бібліотечна планета. – 2018. – № 4. – С. 36–37. 

Представлено бібліотеки-переможці конкурсу: Науково-технічну бібліотеку                  
ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Херсонську обласну бібліотеку імені 
Дніпрової Чайки для дітей; Запорізьку обласну універсальну наукову бібліотеку. 
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Білик, О. Національний стенд України на ювілейному 70-му Міжнародному 
Франкфуртському книжковому ярмарку / О. Білик // Бібліотечна планета. – 
2018. – № 4. – С. 37–38. 

Висвітлено перебіг однієї з найбільших подій книжкового ринку, на якій цьогоріч наша 
держава репрезентувала як окремих авторів, так і українсько-німецький журнал 
Gelblay («Жовто-Блакитний») і видавничий проект «Книга-подорож про Україну». 

 
Здановська, В. Вересневий Львів – осередок бібліотечних інновацій і 
актуального досвіду / В. Здановська // Бібліотечна планета. – 2018. – № 4. –     
С. 33–35. 

Висвітлено перебіг IX Львівського міжнародного бібліотечного форуму, темою якого 
було обрано «Бібліотека - творимо свободу». Він відбувся в рамках 25-го 
Міжнародного книжкового ярмарку «Форум видавців у Львові».  

  
Кириленко, О. Бібліотечний форум «Короленківські читання 2018» /                 
О. Кириленко, Л. Прокопенко // Бібліотечна планета. – 2018. – № 4. – С. 30–31. 

Висвітлено перебіг Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські 
читання 2018» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку 
особистості», організаторами якої є Харківська державна наукова бібліотека              
ім. В. Г. Короленка, Харківська державна академія культури та Харківське обласне 
відділення УБА. 

  
Кремньова, О. Діти та книги – без кордонів / О. Кремньова // Бібліотечна 
планета. – 2018. – № 3. – С. 33–34. 

У статті йдеться про перший – «ETNOBOOK – 2017» і другий українсько-литовський 
дитячий фестиваль «ETNOBOOK – 2018». 

 
Мильченко, Л. Висвітлення в національних і зарубіжних ЗМІ стану та 
перспектив книговидання в Україні / Л. Мильченко // Вісник Книжкової 
палати. – 2018. – № 7. – С. 10–15. 

Висвітлено проблеми національного книговидання, заходи уряду України, спрямовані на 
його підтримку й стимулювання, популяризацію книг і читання.  

  
Стрішенець, Н. EURIG2018 : щорічна конференція Європейської групи RDA / 
Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 5. – С. 35–36. 
 
Терлецька, О. Warszawskie Targi Książki 2018 : про фестиваль та участь 
українських видавництв / О. Терлецька // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. – 2018. – № 4. – С. 46. 

У статті висвітлено основну інформацію про книжковий фестиваль Warszawskie Targi 
Książki. Представлено участь у фестивалі польських бібліотек та їхні заходи, а також 
участь українських видавництв. 

  
Хемчан, І. Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції 
розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві» / І. Хемчан // 
Бібліотечний вісник. – 2018. – № 4. – С. 51–52. 
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Бібліотечні асоціації 
 
Богуш, Т. Адвокація у стилі Етно / Т. Богуш // Бібліотечна планета. – 2018. – 
№ 3. – С. 35–37. 

У статті йдеться про VI Всеукраїнську літню школу адвокації для бібліотекарів. 
Організаторами школи виступили секція з адвокації Української бібліотечної 
асоціації та Полтавське обласне відділення УБА. 
 

Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ (IFLA). Заява 
IFLA про фейкові новини / Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та 
установ (IFLA) ; пер. : О. Горпинич, В. Пашкова // Бібліотечна планета. – 
2018. – № 4. – С. 12–14. 

Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ глибоко стурбована 
поширенням такого феномена, як фейкові новини і, зокрема, політичною реакцією на 
нього. З огляду на це IFLA оприлюднила заяву, що містить рекомендації для урядів і 
бібліотек. 

 
Пашкова, В. Бібліотеки – партнери в досягненні сталого розвитку : 
глобальне зібрання в рамках Міжнародної програми з адвокації ІФЛА в 
м. Нью-Йорку / В. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – С. 37–38. 

Мета програми - створення мережі бібліотечних адвокатів, які зможуть розповісти 
про роль бібліотек у сталому розвитку, що сприятиме визнанню бібліотек і 
отриманню ними підтримки. 

  
Прокопенко, Л. Конференція директорів європейських національних 
бібліотек (CENL) : організаційні засади створення та функціонування /            
Л. Прокопенко // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 7–14. 

Висвітлюється діяльність Конференції директорів європейських національних 
бібліотек (CENL). Охарактеризовано її структуру, цілі, візію, місію, ключові 
завдання, пріоритетні напрями роботи. Розглядається внесок CENL у створення 
цифрових бібліотек, зокрема, у реалізацію проекту Європейської бібліотеки (TEL). 

 
Українська бібліотечна асоціація. План дій щодо реалізації програми 
адвокаційної діяльності УБА на 2017-2021 роки «Дієва бібліотека – успішна 
громада» : затверджений Президією УБА, протокол № 8 від 6 грудня  
2017 р. / Українська бібліотечна асоціація ; розроб. : І. Шевченко [та ін.] // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 45–46. 
 

Бібліотеки у правовому полі. Авторське право 
 
Плахтій, А. Інформаційно-комунікаційне забезпечення бібліотеками 
електронного урядування в Україні : термінологічний аналіз / А. Плахтій // 
Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 8. – С. 15–19. 

Здійснено термінологічний аналіз предметної сфери інформаційно-комунікаційного 
забезпечення бібліотеками електронного урядування в Україні. З’ясовано сутність 
понять «електронне урядування», «електронна послуга», «бібліотечна послуга». 
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Розколупа, Н. Установчі документи та локальні акти публічних бібліотек / 
Н. Розколупа // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – С. 17–19. 

Журнал «Бібліотечна планета» публікує відповіді на актуальні запитання, які 
надходять до редакції щодо діяльності публічних бібліотек. 

 

Публічні бібліотеки і реформа децентралізації 
 
Кияниця, Є. Розроблення плану поінформованості регіональних громад про 
новації бібліотеки / Є. Кияниця // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 9. – 
С. 35–39. 

Досліджено PR-діяльність, що спрямована на забезпечення поінформованості 
регіональної громади про новації та послуги у роботі бібліотеки, що відповідають 
запитам користувачів, соціокультурні заходи, спрямовані на заохочення населення до 
читання. 

 
Липак, Г. Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні соціокомунікаційного 
простору територіальних громад / Г. Липак // Бібліотечний вісник. – 2018. – 
№ 5. – С. 8–14. 

Висвітлюються проблеми формування соціокомунікаційного простору окремих міст 
та територіальних громад; наголошується на провідній ролі місцевих бібліотек, 
архівів та музеїв як носіїв соціальної пам’яті громади у формуванні сприятливого, 
інформаційно насиченого, соціокомунікаційного середовища регіонів. 

  
 

Cучасні бібліотеки – тенденції розвитку 
 
Дубова, Ю. Робота регіонального тренінгового центру Луганської ОУНБ 
ім. О. М. Горького за принципом чотирьох «К» / Ю. Дубова, А. Літашова // 
Бібліотечна планета. – 2018. – № 4. – С. 18–21. 

У статті репрезентовано діяльність Регіонального тренінгового центру, покликаного 
згуртувати внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, безробітних містян, 
усіх зацікавлених у набутті додаткових умінь та навичок. Представлено інформацію 
про тренінги. 

 
Дубова, Ю. Роль веб-сайту та соціальних мереж у формуванні оновленого 
іміджу бібліотеки / Ю. Дубова, А. Літашова // Бібліотечний форум: історія, 
теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 9–14. 

У статті проаналізовано роль веб-сайту та соціальних мереж у формуванні сучасного, 
позитивного та привабливого іміджу бібліотеки на прикладі віртуальної роботи 
Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки імені О. М. Горького.  

  
Збанацька, О. Документна евристика в системі управління знаннями /               
О. Збанацька // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 3–6. 

У статті розглядається управління знаннями як явище сучасного світу, визначено його 
основні компоненти. Охарактеризовано процеси і системи організації знання. 
Репрезентовано інформаційно-пошукові системи бібліотек як засоби управління 
знаннями. 
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Левченко, Н. Електронні ресурси бібліотеки в інформаційному забезпеченні 
навчального процесу / Н. Левченко // Вісник Книжкової палати. – 2018. –           
№ 10. – С. 27–30. 

Проаналізовано роль електронних інформаційних ресурсів бібліотек закладів вищої 
освіти в інформаційно-освітньому та академічному просторі.  

 
Макарова, М. Трансформація змісту бібліотечно-інформаційної діяльності в 
умовах глобалізації / М. Макарова // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 12. – 
С. 25–28 : фото. 

Стаття наголошує на унікальні можливості бібліотек у комунікації. 
  
Пашкова, В. Бібліотеки і неформальна безперервна освіта : (у контексті 
забезпечення сталого й збалансованого розвитку суспільства) / В. Пашкова // 
Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – С. 15–19. 

У статті йдеться про різні форми неформальної, безперервної освіти у бібліотеках 
України задля сталого розвитку суспільства. 

  
Половинчак, Ю. Сучасна бібліотека як суб’єкт національного гуманітарного 
простору / Ю. Половинчак // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 9. – С. 13–15. 

Висвітлено роль бібліотек у створенні національного гуманітарного простору як 
середовища, де виробляється та функціонує система ідей, цінностей, ідеалів, міфів, 
стереотипів, образів, що діють на суспільну свідомість.  

  
Попович, О. Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека 
ім. В. Г. Короленка у веб-просторі / О. Попович // Бібліотечний форум: історія, 
теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 15–16. 

 У статті висвітлено досвід Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. В. Г. Короленка з організації доступу до інформації віддалених користувачів 
бібліотечних послуг. 

  
Соцков, О. Способи використання Instagram у бібліотеках / О. Соцков // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 13–16. 

У статті розглянуто способи просування книгозбірень у мобільному додатку 
Instagram, висвітлено тенденції бібліотечного маркетингу, типи контенту, що 
притаманні Instagram. 

 
Федорова М. Роль Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського в активізації 
процесів взаємодії з науковими, культурно-мистецькими та краєзнавчими 
осередками області / М. Федорова // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. – 2018. – № 4. – С. 39–41. 

У статті йдеться про співпрацю протягом 2016-2018 рр. Полтавської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського з архівами і музеями. 
  

Цяпало, Л. «Познайомимось? Центральна міська бібліотека імені  
Лесі Українки м. Львова» / Л. Цяпало, Л. Байбула, О. Іленьків // Бібліотечна 
планета. – 2018. – № 3. – С. 31–33. 
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Методична діяльність бібліотек 
 
Ковальчук, Г. Формування методичного простору в бібліотечному 
середовищі України у пострадянський період / Г. Ковальчук // Бібліотечний 
форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 26–30. 

У статті розглядаються процеси формування методичної діяльності у бібліотечній 
справі України з 1991 р. і дотепер, а саме: створення нової організаційної структури 
методичної служби, трансформації методичних функцій; аналізуються нові тенденції, 
сучасні форми та методи методичної діяльності.  
 

Сафонова, Т. Науково-методична діяльність у бібліотечній сфері : основні 
напрями та тенденції / Т. Сафонова // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 6. – 
С. 28–31. 
   

Бібліотечні фонди: Формування. Облік. Збереження 
Бугаєва, О. Визначні постаті музичної культури України / О. Бугаєва // 
Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 34–42 : фото. 

Дана публікація вперше презентує на сторінках друкованого видання автобіографічні 
документи видатних українських музикантів, учених, громадських діячів – 
О. Т. Дзбанівського і Л. Л. Лісовського, які зробили вагомий внесок у розвиток 
музично-культурного життя України першої третини ХХ ст.  

 
Головащук, А. Каталоги Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського : дивлячись у майбутнє, шануємо минуле / А. Головащук // 
Бібліотечний вісник. – 2018. – № 5. – С. 22–27. 

У статті йдеться про систему каталогів, картотек Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського, особливості функціонування традиційних та 
електронних інформаційно-пошукових систем. Проаналізовано ведення головних 
каталогів бібліотеки: алфавітного, систематичного, електронного, розкрито їх 
значення у сучасній роботі бібліотеки. 

  
Голощук, Р. Інформаційне забезпечення обліку бібліотечного фонду 
районної бібліотеки / Р. Голощук, О. Марковець // Вісник Книжкової палати. – 
2018. – № 6. – С. 35–42. 

Розглянуто проблематику інформаційного забезпечення обліку бібліотечного фонду 
районної бібліотеки за допомогою електронного каталогу.  

  
Левченко, Н. Відкритий електронний архів – важливий чинник 
публікаційної активності науковців / Н. Левченко // Бібліотечний вісник. – 
2018. – № 5. – С. 3–7 : схеми. 

У статті обґрунтовується необхідність подальшого зміцнення ініціативи 
Відкритого доступу для збереження і забезпечення доступності до наукових 
публікацій, результатів досліджень. Характеризується активність закладів вищої 
освіти щодо збільшення представництва університетської науки в глобальному 
просторі наукових комунікацій. 
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Матвєєва, Н. Наукове вивчення фізичного стану документів у фондах 
Одеської національної наукової бібліотеки / Н. Матвєєва // Бібліотечний 
форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 8–12. 

У статті висвітлюється досвід Одеської національної наукової бібліотеки у 
проведенні наукового дослідження фізичного стану бібліотечного фонду та подано 
рекомендації бібліотечним працівникам щодо забезпечення збереження цінних 
документів. 

 
Нелипа, Г. Прижиттєві видання Івана Франка у фондах Національної 
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого / Г. Нелипа // Вісник Книжкової 
палати. – 2018. – № 10. – С. 37–41. 

Подано книгознавчу інформацію щодо прижиттєвих видань Івана Франка. 
Розглянуто низку його творів – виданих в Україні та поза її межами, які 
зберігаються у фондах НБУ імені Ярослава Мудрого. 

  
Пестрецова, Л. Особливості комплектування фонду Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 1991-2000 рр. / Л. Пестрецова, 
І. Шульга, Т. Клочок // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 5. – С. 15–21. 

У статті розкриваються особливості комплектування фонду НБУВ у період         
1991-2000 рр., зумовлені соціально-політичними перетвореннями у країні, змінами 
статусу Бібліотеки і поглибленням її функцій, відсутністю стабільного 
фінансування та пошуком альтернативних джерел комплектування. 

  
Рогальчук, Л. Облік і охорона книжкових пам’яток в Україні / Л. Рогальчук, 
Г. Войнаровська // Бібліотечна планета. – 2018. – № 4. – С. 32. 

Висвітлено перебіг семінару «Актуальні питання охорони книжкових пам’яток», 
організований НБУ імені Ярослава Мудрого. 

 
Рубльова, В. Сектор картографічних видань Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського : сторінки історії / В. Рубльова // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 47–50. 

У статті подається хронологія започаткування і розвитку картографічного фонду 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського до 100-річчя її заснування, 
представлено історичні відомості щодо створення і функціонування відділу 
(сектору) картографічних видань.  

  
Шпаргало, Є. Книжкові видання діаспори як джерело вивчення 
антигетьманського повстання (листопад – грудень 1918 р.) / Є. Шпаргало // 
Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 26–33. 

Проаналізовано видання з фондів відділу зарубіжної україніки Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ВЗУ НБУВ), присвячені 
антигетьманському повстанню у листопаді – грудні 1918 року. 

  

Впровадження Універсальної десяткової класифікації 
 
Ахвердова, М. Особливості створення індексів УДК для документів 
мистецької, музейної та біографічної тематики / М. Ахвердова, Ю. Набхан // 
Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 9. – С. 28–29. – (Школа 
систематизатора). 
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Лобузіна, К. Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і 
УДК в електронному каталозі / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // 
Бібліотечний вісник. – 2018. – № 4. – С. 10–14. 

У статті розглядаються питання удосконалення лінгвістичних засобів наукової 
бібліотеки та засоби адаптації власної класифікаційної системи бібліотеки до УДК. 
Наголошується на важливості формування електронного алфавітно-предметного 
покажчика до бібліотечної класифікації. 

 

Лозан, Л. Особливості класифікації іноземної літератури за міжнародною 
системою УДК / Л. Лозан, С. Лозан // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. – 2018. – № 3. – С. 17–19. 

У статті розглянуто досвід рекласифікації літератури іноземними мовами за 
системою УДК та організація її розміщення у відділі обслуговування бібліотеки 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 

 

Муравйова, В. Методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек з 
упровадження Універсальної десяткової класифікації : (до 100-річчя 
Книжкової палати України імені Івана Федорова) / В. Муравйова // 
Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – С. 19–22. 

У статті йдеться про діяльність Книжкової палати України із впровадження 
Універсальної десяткової класифікації у практику роботи публічних бібліотек. 

  

Муравйова, В. Побудова індексів із загальними та спеціальними 
визначниками у класі «8 Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Література» /       
В. Муравйова, А. Діденко // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 8. –             
С. 23–24. – (Школа систематизатора). 
  

Муравйова, В. Специфіка систематизації видань у класі «82 Література. 
Літературознавство» / В. Муравйова, Ю. Набхан // Вісник Книжкової  
палати. – 2018. – № 12. – С. 35–37. – (Школа систематизатора). 
 

Інформаційно-бібліографічна діяльність. 
Медіаграмотність 

 
Вилегжаніна, Т. Інформаційне забезпечення органів влади : досвід роботи 
бібліотек України / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2018. – № 4. –         
С. 4–6 : портр. 

Метою статті є розгляд алгоритму бібліотека-владі. 
  

Здановська, В. «Вони завжди залишаться в строю, про них народ пісні буде 
співати» / В. Здановська // Бібліотечна планета. – 2018. – № 4. – С. 10–11 : фото. 

Репрезентовано видання, присвячені Революції Гідності. 
 

Клюшніченко, О. Книги України у дзеркалі державної бібліографії : (за 
матеріалами бази даних державної бібліографії «Літопис книг» за 2017 р.) /  
О. Клюшніченко, Л. Очеретяна // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 9. –          
С. 3–10 : схем., табл. 

Наведено результати дослідження бази даних «Літопис книг» за 2017 р. із 
застосуванням бібліометричного методу аналізу за класами Універсальної десяткової 
класифікації.  
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Кононенко, В. Путівник «Бібліотечною планетою» / В. Кононенко // 
Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – С. 14. 

У статті йдеться про систематичний покажчик змісту «Бібліотечна планета» 
(1998 – 2018) Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. 

 
Штих, П. Важливий складник вивчення української еміграційної періодики / 
П. Штих // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 5. – С. 33–34. 

У статті автор аналізує бібліографічний покажчик змісту часопису «Нові дні», 
привертає увагу дослідників, усіх хто виявляє інтерес до життя наших співвітчизників 
за кордоном. Це унікальна праця знаного дослідника української діаспори, журналіста, 
літературознавця Сергія Козака. 

  

Видавнича діяльність бібліотек. Фахова періодика 
 
Башун, О. Нашому журналу – 15 років / О. Башун // Бібліотечний форум: 
історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 2–7. 

У статті представлено етапи розвитку журналу «Бібліотечний форум України» та 
становлення його наступника – журналу «Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика». 

 
Білик, О. «Бібліотечна планета» як явище професійної думки : аспекти 
двадцятирічної діяльності / О. Білик // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – 
С. 6–10 : табл. 

У статті йдеться про діяльність журналу «Бібліотечна планета» на різних етапах 
розвитку. 
  

Вербова, В. Галузеві бібліографічні покажчики з вищої освіти у фонді 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського / В. Вербова // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 9. – 
С. 24–28. 

 Охарактеризовано змістове наповнення бібліографічних покажчиків із проблем вищої 
освіти з фонду ДНПБ України ім. В. Сухомлинського. 

  
Вилегжаніна, Т. Журнал «Бібліотечна планета» як форма фахової взаємодії 
бібліотечної спільноти України / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. –  
2018. – № 3. – С. 4–5 : портр. 

 Стаття присвячена 20-річчю від часу створення науково-виробничого журналу 
«Бібліотечна планета». 
  

Здановська, В. «Бібліотечна планета» та її жителі (за результатами 
анкетування читачів) / В. Здановська // Бібліотечна планета. – 2018. – № 4. – 
С. 12–14. 

На початку 2018 року журнал «Бібліотечна планета» провів анкетування для визначення 
професійних і загальнокультурних інформаційних читацьких потреб, удосконалення на їх 
основі проблемно-тематичної структури журналу. 
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Канюка, О. Аргумент на користь читання і перечитування : (до 20-річчя 
«Бібліотечна планета») / О. Канюка // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – 
С. 10–12. 

У статті йдеться про діяльність журналу «Бібліотечна планета» на різних етапах 
розвитку. 
 

Нові бібліотечні технології. Електронні каталоги 
 
Глоба, Т. «ДніпроКультура» : просвітницький проект та краєзнавча локація 
в соціальних мережах / Т. Глоба // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – С. 26. 

У статті йдеться про портал, започаткований Дніпропетровською ОУНБ. 
  
Зоріна, Н. Відображення сучасної термінології в авторитетному файлі 
«Предметні заголовки» / Н. Зоріна // Вісник Книжкової палати. – 2018. –         
№ 9. – С. 19–24. 

Розглянуто питання створення й застосування авторитетного файлу «Предметні 
заголовки» з питань освіти, педагогіки та психології в електронному каталозі ДНПБ 
України ім. В. Сухомлинського.  

  
Костенко, Л. Цифрова гуманітаристика в бібліотеці : від е-каталогу до 
наукометрії / Л. Костенко, Т. Симоненко, О Жабін // Бібліотечний вісник. – 
2018. – № 4. – С. 3–9. 

Розглянуто особливості становлення цифрової гуманітаристики в світі. Висвітлено 
вплив інформатизації на процеси бібліографування та реферування, формування 
репозиторіїв і проведення наукометричних досліджень. Обґрунтовано потребу 
реферування української наукової екстеріорики. Окреслено напрями розвитку 
цифрової гуманітаристики в бібліотеці  

  
Кулик, О. Ретроконверсія карткового каталогу в електронну форму : (досвід 
роботи ОУНБ ім. Д. І. Чижевського) / О. Кулик // Бібліотечна планета. – 
2018. – № 3. – С. 22–25. 

  

Імідж бібліотек. Реклама в соціальних мережах та блогах 
 
Гула, Р. Інтернет-спільнота як феномен глобального кіберпростору / Р. Гула, 
І. Передерій // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 10. – С. 16–20. 

Розглянуто проблему ролі та місця мережі Інтернет у глобальному інформаційному 
просторі. Проаналізовано значення терміну «інтернет-спільнота».  

  
Попович, О. Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені 
В. Г. Короленка у веб-просторі / О. Попович // Бібліотечний форум: історія, 
теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 15–16. 

 У статті висвітлено досвід Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. В. Г. Короленка з організації доступу до інформації віддалених користувачів. 

  



 
19 

 

Організація бібліотечного простору 
 
Кирій С. Archintegration 2018 – досвід комунікації між бібліотекарями та 
архітекторами / С. Кирій, Т. Румілець // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. – 2018. – № 4. – С. 33–35. 

У публікації пропонується досвід комунікації бібліотекарів Державної наукової 
архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного з архітекторами, 
результатом якої стало проведення воркшопу Archintegration 2018, що мав за мету 
розробити фірмовий стиль та дизайн-проект публічного простору бібліотеки.  

  

Читання: підтримка та розвиток 
 
Кісельова, О. Бібліомарафон «Звучи, рідна мово!» / О. Кісельова // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 19–24. 

У статті висвітлено діяльність бібліотек Кіровоградської області, що спрямована 
на популяризацію української мови та літератури серед юнацтва та молоді в рамках 
обласного бібліомарафону «Звучи, рідна мово!». 

  

Мельник, М. Популяризація книги в контексті інформаційних потреб 
сучасного студента / М. Мельник // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. – 2018. – № 4. – С. 36–38. 

У статті висвітлюється діяльність Бібліотеки Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, що спрямована на популяризацію видань, 
вивчення читацьких уподобань та інтересів, представлено роль книгозбірні у 
формуванні інформаційної культури молоді. 

 

Потуремець, В. Золотокриле слово Олеся Гончара / В. Потуремець // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 25–26. 

У статті акцентується увага бібліотечних працівників на відзначенні бібліотекою 
100-річчя від дня народження Олеся Гончара, а саме – проведенні комплексу заходів, 
об’єднаних в бібліотечні акценти «Непроминальний Олесь Гончар». 

  

Досвід бібліотек з програмно-цільової діяльності 
 
Адаменко, М. Організація в бібліотеці центру освіти для дорослих : від ідеї до 
історій успіху / М. Адаменко // Бібліотечна планета. – 2018. – № 4. – С. 15–18. 

Значну роль у процесі освіти дорослих протягом життя спроможні забезпечити 
бібліотеки. Вони завжди були, є та будуть середовищем для навчання. Тому важливо, 
щоб бібліотекарі навчилися знаходити не загальні, а цілком конкретні освітні ніші для 
власної проектної діяльності. 

  
Грищенко, Т. Глухівська центральна районна бібліотека – місце спілкування, 
відпочинку, творчості / Т. Грищенко // Бібліотечна планета. – 2018. – № 4. –   
С. 21–24. 

Автор розповідає про проекти, успішно реалізовані Глухівською Центральною 
районною бібліотекою. Зокрема йдеться про організацію онлайн консультацій зі 
спеціалістами податкової інспекції, Пенсійного фонду, управління праці та соціального 
захисту населення; курсів для слухачів Університету третього віку; кіноклубу 
«Естет»; шахового турніру «Шахи –гімнастика для розуму»; майстер-класів та ін. 
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Веремієнко, Т. Національний костюм – втілення культурних традицій 
народу / Т. Веремієнко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 
2018. – № 3. – С. 20. 

Стаття висвітлює досвід проектної діяльності бібліотеки та можливі напрямки 
оптимізації співпраці бібліотек з національними товариствами. 

  
Мельник, М. Мистецькі заходи бібліотеки Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, що об’єднують студентську 
молодь / М. Мельник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – 
№ 3. – С. 22–23. 

У статті висвітлюється виховна та культурно-просвітницька діяльність бібліотеки 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, яка сприяє 
міжкультурному спілкуванню молодіжного середовища університету, які є носіями 
різних культур. 

  
Приймак, С. Літній читальний зал : 5 років змін на користь громаді /                    
С. Приймак // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – 
С. 24–25. 

У статті висвітлено досвід Обласної універсальної наукової бібліотеки                               
ім. Д. І. Чижевського із запровадження літнього читального залу просто неба. 
  

Шевченко, О. «Знаю! Дію! Захищаю!»/ О. Шевченко // Бібліотечний форум: 
історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 27–29. 

Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської ОУНБ щодо проведення Всеукраїнського 
проекту «Я маю право!».  

 
Юрчишина, О. Війна пройшлась по їхніх долях / О. Юрчишина // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 30–32. 

У статті висвітлено досвід краєзнавчої роботи Бібліотеки Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова у відтворенні історії університету періоду 
Другої світової війни.  

  

Професійна підготовка. Бібліотечна професія, імідж.  
 
Царенок, Т. Образ бібліотекаря в художній культурі / Т. Царенок // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 62–63. 

У статті здійснено огляд окремих образів бібліотекаря у творах художньої 
літератури, кіно- та анімаційних стрічках. Виявляються основні тенденції створення 
цих образів у вітчизняному та закордонному мистецтві. 

 
Кравчук, Н. Опановуємо… Творимо… Втілюємо / Н. Кравчук // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 42–43. 

У статті представлено результати конкурсу буктрейлерів серед бібліотек 
Вінничини, що сприяв розвитку творчих здібностей та професійному 
самовдосконаленню бібліотекарів. 
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Скаченко, О. The Great Library Week в бібліотеці / О. Скаченко // 
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 44–45. 

У статті висвітлено низку наукових та культурно-просвітницьких заходів, 
проведених у Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і 
мистецтв у рамках The Great Library Week – Великого бібліотечного тижня, 
започаткованого з нагоди Всеукраїнського дня книги і авторського права.  

  

У зарубіжних колег 
 
Богданов, Г. Підготовка бібліотечних кадрів у Німеччині / Г. Богданов // 
Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 8. – С. 43–46. 
  
Мальована, А. Бібліотеки Польщі : досвід для України / А. Мальована // 
Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – С. 27–30. 
 
Мірошниченко, М. Стажування в бібліотеці університету Миколая 
Коперника в Торуні / М. Мірошниченко, Л. Тепікіна // Бібліотечна  
планета. – 2018. – № 4. – С. 24–26. 

Автори діляться враженнями про відвідування одного з найбільших 
університетських центрів Польщі, інформаційно-бібліотечна мережа якого 
складається з головної та 12 факультетських бібліотек. Увагу акцентовано на 
організації бібліотечного обслуговування, функціональному зонуванні бібліотечних 
приміщень, діяльності основних відділів, електронних ресурсах та ін.  

  
Романюк, О. Нотатник з вільнюських бібліотек / О. Романюк // Бібліотечна 
планета. – 2018. – № 4. – С. 27–30. 

У статті описано діяльність публічних бібліотек м. Вільнюс. 
  

Бібліотеки для юнацтва 
 
Драгуновська, Н. Відродження культурної спадщини України через призму 
читання / Н. Драгуновська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 
2018. – № 4. – С. 17–18. 

У статті висвітлюється досвід роботи по відродженню культурної спадщини 
України шляхом популяризації творів українських письменників. Представлено форми 
масової роботи по вихованню патріотизму сучасної молоді. 

 

Бібліотеки для дітей 
 
Чугуй, В. Дитячі бібліотеки України : тенденції розвитку кінця ХХ – початку 
ХХІ століття / В. Чугуй // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 7. – С. 28–31. 
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