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Анотований бібліографічний покажчик літератури з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства /
уклад. В. О. Мудроха ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; ЛННБУ ім. В. Стефаника, Відділ бібліотекознавства. — Львів, 2010. — Вип. 1. — 44 с.

Анотований бібліографічний покажчик літератури за
2010 рік з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та
книгознавства містить анотовані аналітичні описи матеріалів з
фахових періодичних видань: «Бібліотечний вісник», «Вісник
Книжкової палати», «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии», «Библиотечное дѣло», «Библиотека», «Библиотековедение»,
«Бібліотечний Форум України», «Науково-технічна інформація»,
«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Научные и технические библиотеки», «Библиосфера», «Бібліотечна
планета» та наукових збірників «Наукові праці Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського», «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития», «Вісник Харківської державної академії культури», «Вісник Львівського університету. Серія: книгознавство,
бібліотекознавство та інформаційні технології», які надійшли до
відділу бібліотекознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника у 2010 p.
Матеріали розміщені за розділами УДК; подається іменний покажчик.
Розрахований на наукових працівників у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства співробітників
бібліотеки, а також викладачів і студентів спеціальних навчальних закладів.
Укладач В. О. Мудроха
Відповідальний редактор Л. В. Сніцарчук
Редактор М. Ільницька
Комп’ютерне верстання І. Морозової
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Інформація
1. Бобришева О. Правові засади формування комплексної системи захисту інформації в бібліотеках / Олександра Бобришева // Вісник Книжкової палати. — 2009. —
№ 12. — С. 23–26.
Проаналізовано систему вітчизняних нормативно-правових документів, що становлять основу правового формування комплексної системи захисту інформації сучасних
інформаційно-бібліотечних установ, та на основі цього
аналізу пропонується концепція інформаційної безпеки
окремої бібліотеки або мережі бібліотек.

2. Бондаренко В. Трансформація послуг та ресурсів
бібліотеки в контексті підвищення ефективності її комунікативної функції / Вікторія Бондаренко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. —
К., 2009. — Вип. 23. — С. 315–322.
Проаналізовано процеси якісного перетворення обсягів
інформації, що зростають. Це обумовлено інформатизацією українського суспільства, інтеграцією у світову
спільноту, сучасними потребами інформаційного ринку
України.

3. Горовий В. Бібліотеки як джерело наповнення соціальних інформаційних комунікацій сучасності / Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 6. — С. 34–39.
У контексті розвитку інформатизації в Україні розглядаються особливості становлення сучасної системи соціальних інформаційних комунікацій та процес включення
до цієї системи бібліотечних установ.

4. Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації і
розвиток бібліотечної діяльності / Валерій Горовий // Наукові
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праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — К., 2009. — Вип. 23. — С. 7–25.
Висвітлюється процес еволюції соціальних інформаційних
комунікацій та уявлень про них, аналіз чинників впливу на
цей процес та умов його розгортання.

5. Горовой В. Н. Социальные информационные коммуникации: современный этап развития / Горовой В. Н. //
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — К., 2009. —
Вып. 7. — С. 21–39.
Автор узагальнює сучасні уявлення про соціальні інформаційні комунікації.

6. Міжнародна наукова конференція «Бібліотечноінформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства
знань». Пленарне засідання конференції // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 6. — С. 3–7.
6-7 жовтня 2009 року Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського спільно з Асоціацією бібліотек
України, Інформаційно-бібліотечною Радою НАН України, Радою директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук провела міжнародну наукову
конференцію «Бібліотечно-інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань». У роботі конференції
взяли участь понад 300 науковців. Для оприлюднення було
заявлено 240 доповідей, виступів і повідомлень.

7. Перший Міжнародний форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства»: підсумки роботи /
О. Баркова, О. Пархоменко, В. Матусевич, О. Васильєв //
Бібліотечна планета. — 2009. — № 4. — С. 36–37.
Подається хронологія Першого Міжнародного форуму
«Проблеми розвитку інформаційного суспільства» у
Львові. Описується перелік майстер-класів, презентацій,
практичних заходів, що відбулися.
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8. Степанов В. Ю. Інформаційна культура сучасного інформаційного суспільства / В. Ю. Степанов // Вісник
Харківської державної академії культури. — Х., 2009. —
Вип. 27. — С. 91–97.
Аналізується інформаційна культура як важлива універсальна категорія сучасного інформаційного суспільства.
Визначається необхідність розгортання системи інформаційного утворення в сучасному суспільстві.

9. Степанов В. Ю. Менеджмент інформаційних технологій / В. Ю. Степанов // Вісник Харківської державної
академії культури. — Х., 2009. — Вип. 28. — С. 52–60.
Розглянуто концептуальну модель менеджменту інформаційних технологій, її вплив на державне управління та
державну інформаційну політику.

10. Філіпова Л. Я. Аналітична складова інформаційної діяльності: уточнення сутності, ознак і процесів /
Л. Я. Філіпова, І. В. Захарова // Вісник Харківської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 28. — С. 44–52.
Розглядаються різні аспекти інформаційно-аналітичної
діяльності. Уточняються сутність та ознаки понять
«аналітика» та «інформаційна аналітика».

Бібліотечне законодавство
11. Закон України «Про внесення змін до Закону
України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» // Бібліотечна планета. — 2009. — № 3. — С. 4–6.
Зміни внесено 21 травня 2009 року за № 1388-VI.

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
23.12.2009 № 1579-р «Про схвалення Концепції Державної
цільової національної культурної програми створення єдиної
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інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека–ХХІ» //
Бібліотечна планета. — 2010. — № 1. — С. 1–4.
Подається текст розпорядження за підписом Прем’єрміністра України Ю. Тимошенко та повний текст Концепції.

Друк загалом. Книгознавство
13. Афанасенко О. М. Логістика в системі книгорозповсюдження: оцінка можливостей і перспективи розвитку /
О. М. Афанасенко // Вісник Харківської державної академії
культури. — Х., 2009. — Вип. 28. — С. 106–113.
Висвітлюється актуальність використання логістики у
діяльності системи розповсюдження книги в Україні та
пропонуються напрями впровадження логістичного
інструментарію в її роботу.

14. Булах Т. Д. Можливості зовнішньої реклами в популяризації видавничої продукції та послуг / Т. Д. Булах //
Вісник Харківської державної академії культури. — Х.,
2009. — Вип. 27. — С. 173–180.
Окреслюються головні ознаки та характеристики зовнішньої реклами як засобу популяризації видавничої продукції. Наводяться правила створення та розміщення
зовнішньої реклами.

15. Булах Т. Д. Рекламування видавничої продукції
та послуг засобами транспортної реклами / Т. Д. Булах //
Вісник Харківської державної академії культури. — Х.,
2009. — Вип. 28. — С. 114–123.
Розглядаються сутнісні характеристики та ознаки транспортної реклами та наводяться вимоги до її
створення.
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16. Леонов В. П. Об изучении печатной книги и электронной / Леонов В. П. // Библиотеки национальных академий
наук: проблемы функционирования, тенденции развития. —
К., 2009. — Вып. 7. — С. 256–264.
У запропонованій теорії компромісу автор налаштовує
дослідників на постійне переглядання результатів, які вже
існують, та пошук нових наукових і практичних аргументів зв’язку між друкованою та електронною книгами.

17. Маркова В. А. Апарат книги як засіб поліпшення
її комунікативних можливостей: історико-культурний аспект /
В. А. Маркова // Вісник Харківської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 27. — С. 166–173.
Аналізується історія формування апарату книги як засобу поліпшення її комунікативних можливостей. У статті
книга досліджується як повноправний суб’єкт комунікацій.

18. Маркова В. А. Мистецтво книги: комунікативний аспект / В. А. Маркова // Вісник Харківської державної
академії культури. — Х., 2009. — Вип. 28. — С. 99–106.
Розглядається еволюція художнього оздоблення книги в
комунікативному аспекті.

19. Паливода Ю. Перемовини з автором як ключовий етап співпраці автора та редактора навчальної книги /
Юлія Паливода // Вісник Книжкової палати. — 2010. —
№ 1. — С. 11–14.
Висвітлюються особливості перемовин автора та редактора при створенні видавничого продукту.

20. Соловяненко Д. Цифровий ідентифікатор об’єкта
(DOI): «ISBN суспільства знань» / Денис Соловяненко //
Бібліотечний вісник. — 2009. — № 4. — С. 3–15.
Характеризуються концептуальні засади технологічної
моделі цифрового ідентифікатора об’єкта (DOI) та ви-
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світлюється досвід впровадження технологічної моделі
DOI у різних видавництвах.

Історія книги
21. Качур І. Маргінальні записи як джерело дослідження рецепції французької книги в Галичині у другій
половині XVIII ст. / Ірина Качур // Бібліотечний вісник. —
2009. — № 3. — С. 30–34.
Аналізуються маргінальні записи на французьких стародруках. Маргіналії є унікальним джерелом дослідження
сприйняття тексту читачем, його реакції на прочитане;
надають різноманітні відомості про особливості читацьких смаків різних читацьких груп.

Науково-дослідна робота в галузі
бібліотекознавства
22. Авгуль Л. А. Отражение результатов научно-исследовательской работы ЦНБ НАН Беларуси на страницах печати / Авгуль Л. А. // Библиотеки национальных академий
наук: проблемы функционирования, тенденции развития. —
К., 2009. — Вып. 7. — С. 40–47.
Розглядаються публікації співробітників та видання ЦНБ
імені Я. Коласа НАН Білорусі, які висвітлюють результати наукових досліджень, що проводилися у бібліотеці
з 1965 року до сьогодні. Подається характеристика видань ЦНБ НАН Білорусі.

23. Варганова Г. В. Полипарадигмальность методологических подходов в научных исследованиях / Г. В. Варганова // Библиосфера. — 2009. — № 4. — С. 3–7.
Розглядаються методологічні підходи, які використовуються у бібліотекознавчих дослідженнях: кількісний, якісний та змішаний.

24. Вихрева Г. М. Теория библиотечного отбора: эволюция взглядов / Вихрева Г. М. // Библиотеки национальных
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академий наук: проблемы функционирования, тенденции
развития. — К., 2009. — Вып. 7. — С. 7–20.
За результатами аналізу публікацій вітчизняних та закордонних дослідників розглядається теорія відбору документів до бібліотечних фондів.

25. Глазунова Л. В. Дисертаційні дослідження як
індикатор розвитку бібліографічної науки в Україні на
сучасному етапі / Л. В. Глазунова // Вісник Харківської
державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 28. — С.
86–99.
Досліджується масив дисертацій у галузі бібліографознавства, захищених в Україні протягом 1991–2008 рр., як
один із провідних показників тенденцій розвитку науки.

26. Заморіна Т. Висвітлення питань бібліографії та
бібліотекознавства на сторінках фахової бібліотечної періодики у 2005–2007 роках / Т. Заморіна // Бібліотечна планета. — 2009. — № 3. — С. 25–30.
Вперше аналізуються публікації з питань бібліографії та
бібліотекознавства на сторінках фахової періодики у кількісному, тематичному та хронологічному аспектах.

27. Ковальчук Г. И. Украинские публикации в сборнике «Книга. Исследования и материалы»: к 50-летию издания / Ковальчук Г. И. // Библиотеки национальных академий
наук: проблемы функционирования, тенденции развития. —
К., 2009. — Вып. 7. — С. 347–361.
Аналізуються опубліковані у 90 випусках збірника статті
українських дослідників, їх тематичне спрямування та
вплив на розвиток української книгознавчої науки.

28. Кубряк Е. Н. Проблема «критической массы» диссертационных исследований в библиотековедении / Е. Н. Кубряк // Научные и технические библиотеки. — 2010. — № 3. —
С. 5–16.
10

Подається розширений аналіз дисертацій у галузі бібліотекознавства за 2006–2008 рр., які захищені в Російській
Федерації. Розглядаються кількісні та якісні показники
дисертаційних робіт як відображення ступеня розвитку
бібліотечної науки.

29. Любаренко Л. Науково-дослідна робота Національної парламентської бібліотеки України (1969–2009):
стан і тенденції / Л. Любаренко // Бібліотечна планета. —
2010. — № 1. — С. 9–14.
Висвітлюються основні напрями наукових досліджень як
загальнодержавного рівня, так і локального. Підкреслюється зв’язок цієї діяльності з нагальними потребами
розвитку бібліотечної справи. Наводяться деякі соціологічні дані з науково-дослідної роботи Національної парламентської бібліотеки.

30. Цукерблат Д. М. Удовлетворение информационных потребностей и приверженность потребителей / Цукерблат Д. М. // Библиотеки национальных академий наук:
проблемы функционирования, тенденции развития. — К.,
2009. — Вып. 7. — С. 55–63.
Висвітлюються інформаційні потреби користувачів бібліотек. Аналізуються їх стосунки з працівниками бібліотек.

31. Швецова-Водка Г. М. Історіографічне дослідження документознавства / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. —
№ 4. — С. 44–48.
Репрезентовано монографію В. В. Бездрабко «Документознавство в Україні: інституалізація та сучасний розвиток» (К., 2009).

Веб-сайти бібліотек. Бази даних бібліотек
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32. Гендина Н. И. Официальный веб-сайт: проблемы отражения в открытом информационном пространстве
основных функций библиотеки как социального института /
Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, О. И. Алдохина // Научные и
технические библиотеки. — 2010. — № 2. — С. 5–15.
Подано результати аналізу характеристик веб-сайтів
обласних універсальних наукових бібліотек Російської Федерації.

33. Леонтьев А. А. Веб-сайт Отделения ГПНТБ СО
РАН в Новосибирском Академгородке и его английские страницы / Леонтьев А. А. // Библиотеки национальных академий
наук: проблемы функционирования, тенденции развития. —
К., 2009. — Вып. 7. — С. 122–128.
Розкривається технологія створення англомовних сторінок веб-сайту та засоби навігації сайтом бібліотеки.

34. Степанов В. К. Формирование полнотекстовых
коллекций в Интернете: опыт библиотек России / В. К. Степанов // Научные и технические библиотеки. — 2010. —
№ 2. — С. 15–21.
Досліджуються сайти бібліотек Російської Федерації та
визначаються особливості повнотекстових колекцій, розміщених на них. Аналізуються перспективи розвитку цифрових бібліотек.

35. Шрайберг Я. Л. Состояние открытого доступа
на библиотечно-информационном пространстве России и
СНГ // Я. Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки. — 2009. — № 11. — С. 29–38.
Аналізується стан відкритого доступу до інформаційних
ресурсів у Російській Федерації та в країнах СНД.

Методична робота
36. Луньова І. Науково-методична діяльність Дніпропетровської ОУНБ: нова концепція, аспекти модернізації,
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практичний досвід / Ірина Луньова // Бібліотечний форум
України. — 2009. — № 4. — С. 17–23.
Представлено практичний досвід вирішення організаційних проблем функціонування бібліотек та інноваційні підходи в організації науково-методичної роботи в Дніпропетровській області.

Бібліотечні кадри. Підвищення кваліфікації
37. Cукиасян Э. Р. Новые условия оплаты труда и
непрерывное образование библиотечных работников / Э. Р. Cукиасян // Научные и технические библиотеки. — 2009. —
№ 12. — С. 47–51.
Висвітлюються основні аспекти регулювання заробітної
плати бібліотечних працівників залежно від рівня їх кваліфікації, складності, якості та кількості виконаної роботи.

38. Cукиасян Э. Р. Профессиональное самообразование / Э. Р. Cукиасян // Научные и технические библиотеки. —
2010. — № 1. — С. 68–73.
Розглядається проблема самоосвіти бібліотечних кадрів.

39. Богун Н. У пошуках шляхів покращання іміджу
бібліотекаря (За матеріалами зарубіжної фахової періодики) / Н. Богун // Бібліотечна планета. — 2009. — № 3. —
С. 18–21.
Автор пропонує бібліотечним працівникам, які хочуть
вийти за межі загальноприйнятого стереотипу щодо бібліотекарів, працювати над власними лідерськими якостями, прагнути зайняти вищі посади на своєму підприємстві, чого сьогодні так бракує бібліотекам.

40. Буслаєва Ю. Започаткування підготовки бібліотечних фахівців в Україні: до 90-річчя заснування Бібліотечного семінару в Києві / Юлія Буслаєва // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 11. — С. 36–39.
13

Автор вводить до наукового обігу невідомі раніше факти й
архівні матеріали з історії започаткування курсової
підготовки бібліотечних кадрів в Україні.

41. Веретій Ж. Конфлікти та їхнє розв’язання в процесі бібліотечної взаємодії / Жанна Веретій // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 1. — С. 25–28.
Подається аналіз публікацій, який розкриває різноманітні аспекти професійної діяльності бібліотечних працівників, а саме психологічні проблеми, які виникають між
читачем та бібліотекарем, а також між членами бібліотечного колективу.

42. Коваленко І. П. Система комунікаційних засобів
формування професійної правової культури бібліотечних
фахівців / І. П. Коваленко // Вісник Харківської державної
академії культури. — Х., 2009. — Вип. 28. — С. 158–166.
Розкриваються основні комунікаційні засоби формування
правової культури бібліотечних фахівців.

43. Макеєва І. Форми і методи професійного навчання співробітників бібліотек вищих навчальних закладів /
Ірина Макеєва // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 4. —
С. 37–43.
Розглядаються основні форми і методи професійного навчання працівників бібліотек вищих навчальних закладів у
сучасних умовах.

44. Матвієнко О. В. Документознавча освіта: проблеми та перспективи розвитку практики та наукових досліджень / О. В. Матвієнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 4. — С. 17–22.
Констатуються проблеми та окреслюються перспективи розвитку досліджень документознавчої освіти в
Україні.
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45. Мудроха В. А. Кадровая политика в библиотеке:
основные тенденции и направления развития / Мудроха В. А. //
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — К., 2009. —
Вып. 7. — С. 243–253.
Розглядається єдина система професійного розвитку,
починаючи від процесів формування кадрових ресурсів до
професіоналізації кожного працівника. Означено шляхи
більш ефективного управління персоналом та напрями
його розвитку у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника.

46. Рубан А. Бібліографічне забезпечення безперервної професійної освіти бібліотекарів навчальних закладів /
Алла Рубан // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 2. —
С. 29–30.
Представлено діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у створенні бібліографічних посібників на допомогу професійній
самоосвіті бібліотечним фахівцям навчальних закладів.

47. Соляник А. А. Флагман бібліотечно-інформаційної освіти України / А. А. Соляник // Вісник Харківської державної академії культури. — Х., 2010. — Вип. 27. — С. 74–83.
Висвітлюються історія заснування й основні етапи розвитку факультету бібліотекознавства та інформатики
Харківської державної академії культури — фундатора
вищої бібліотечно-інформаційної освіти в Україні.

48. Стрелкова И. Б Профессиографический анализ
деятельности библиотечного специалиста как основа эффективного управления / И. Б. Стрелкова // Научные и технические библиотеки. — 2010. — № 1. — С. 74–79.
Досліджується
історія
та
сучасний
стан
професіографії. Визначаються терміни, предмет
діяльності, характеристика професіографічних методів.
Автор розробила професіограми окремих керівників,
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фахівців бібліотек вищих навчальних закладів Білорусі та
розглянула можливості їх використання на всіх етапах
управління розвитком персоналу.

49. Філіпова Л. Я. Спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність» у Харківській державній
академії культури: пріоритети навчання та перспективи
розвитку / Л. Я. Філіпова // Вісник Харківської державної
академії культури. — Х., 2010. — Вип. 27. — С. 83–91.
Розглядаються головні напрями спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у Харківській
державній академії культури та перспективи її розвитку.
Аналізується зміст навчального процесу на факультеті,
інформаційна та інформаційно-аналітична діяльність,
перспективні магістерські програми.

50. Шейко В. М. Стратегічні напрями інноваційної
діяльності Харківської державної академії культури /
В. М. Шейко // Вісник Харківської державної академії культури. — Х., 2010. — Вип. 27. — С. 4–16.
Визначаються пріоритети стратегічної інноваційної діяльності Харківської державної академії культури напередодні її вісімдесятиріччя. Висвітлюються її здобутки
як осередку формування інтелектуальної і творчої еліти
культурологічно-мистецького та інформаційного спрямування в Україні.

Бібліотечна стандартизація. Бібліотечна
термінологія
51. Остапчук Ю. Обґрунтування терміна «довідково-бібліографічний апарат бібліотеки» / Юлія Остапчук //
Бібліотечний вісник. — 2009. — № 4. — С. 33–37.
Аналізуються погляди бібліотекознавців та бібліографознавців на визначення термінів «довідково-бібліографічний
апарат», «довідково-пошуковий апарат», «пошуковий апарат». Обґрунтовано термін «довідково-бібліографічний
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апарат бібліотеки» як найбільш придатний для визначення головного інструмента бібліографічної діяльності
бібліотеки.

52. Стрішенець Н. Від управління фондом до управління знаннями / Надія Стрішенець // Бібліотечний вісник. —
2009. — № 2. — С. 19–25.
Розглянуто термін «управління фондом» та проаналізовано його елементи, а саме: розвиток, збереження та
вилучення видань з фонду.

Функції бібліотек. Призначення. Суспільна
корисність
53. Богза Н. Бібліотека сучасного суспільства: формування нової політики, постановка проблем, варіанти розвитку / Надія Богза // Бібліотечний форум України. —
2010. — № 1. — С. 2–4.
Висвітлено досвід бібліотек Миколаївщини щодо їх інноваційного розвитку та акцентовано увагу на сучасних проблемах бібліотечної галузі України.

54. Вилегжаніна Т. Бібліотеки інформаційного суспільства / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2009. —
№ 4. — С. 4–5.
Автор пропонує розгорнути на сторінках часопису громадське обговорення проекту «Бібліотека-ХХІ» — державної цільової науково-технічної програми створення
Національної електронної бібліотеки України.

55. Вилегжаніна Т. Інновації — визначальний фактор
розвитку бібліотек України / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна
планета. — 2009. — № 3. — С. 6–9.
Перераховано інноваційні процеси, за якими реальне майбутнє. Автор наголошує, що саме поєднання бібліотечних традицій та інновацій — це стратегічний напрям
шляху модернізації бібліотечної системи України.
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56. Гусева Е. Н. Инновационное развитие библиотечно-информационной сферы / Е. Н. Гусева // Научные и
технические библиотеки. — 2009. — № 11. — С. 7–15.
Розглянуто підсумки інноваційного розвитку бібліотечноінформаційної сфери у Російській Федерації за останнє десятиріччя. Вказані основні проблеми та напрями розвитку.

57. Дубас Т. Роль бібліотечних закладів у реалізації
програми інформатизації українського суспільства / Тетяна
Дубас // Наукові праці Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського. — К., 2009. — Вип. 23. — С. 44–52.
Висвітлюються перспективи розвитку бібліотечної справи
в Україні. Наголошується на необхідності впровадження
й розвитку в бібліотечних закладах нових електронних
технологій обробки, зберігання та пошуку інформації.

58. Кобєлєв О. Інформаційно-аналітична діяльність
бібліотек як соціокомунікаційний феномен / Олексій Кобєлєв // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 10. — С. 22–25.
Розглядається інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як соціокомунікаційний феномен. Обґрунтовується
погляд на неї як на базовий елемент формування когнітивного потенціалу суспільства.

59. Половинчак Ю. Бібліотечні ресурси як фактор
зміцнення національної свідомості суспільства / Юлія Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського. — К., 2009. — Вип. 23. — С. 53–59.
Аналізується роль бібліотеки у справі зміцнення національної самосвідомості суспільства.

Історія бібліотечної справи. Персоналії
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60. Березок Н. Історик і бібліограф Ольга Дмитрівна
Багалій-Татаринова / Ніна Березок // Бібліотечний форум
України. — 2009. — № 4. — С. 39–44.
Розкрито бібліотечну діяльність Ольги Дмитрівни Багалій, чиє ім’я повертається із забуття.

61. Вальо М. Визнаний фахівець з питань бібліографії та книгознавства Луїза Ільницька / Марія Вальо // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 5. — С. 54–56.
Висвітлюється життєвий шлях та науковий доробок відомого в Україні та за її межами бібліографа, бібліографознавця та книгознавця, завідувача відділу наукової
бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки
України імені В. Стефаника Луїзи Іванівни Ільницької.

62. Василенко О. З історії формування та розвитку
методології бібліотечної статистики / Ольга Василенко //
Бібліотечний вісник. — 2009. — № 3. — С. 24–29.
Висвітлено внесок Харківського товариства поширення
в народі грамотності у формування основ та розвиток
бібліотечної статистики. Розглянуто діяльність Міжбібліотечної статистичної комісії цього Товариства.

63. Дубровіна Л. Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20–30-х роках XX ст. / Любов
Дубровіна // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 2. — С. 3–13.
Висвітлюється бібліотечна діяльність основних наукових центрів, провідних закладів освіти, культури, громадських товариств, видавництв української діаспори у
міжвоєнний період. Розкривається внесок окремих вітчизняних діячів науки і культури у розвиток бібліотек
та пропаганду української книги.

64. Клименко І. Періодичні видання першої половини XIX — початку XX ст. в Україні. Загальний огляд /
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Клименко Ірина // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 4. —
С. 44–48.
Розглядається провідне місце періодичних видань у джерельній базі історії України. Автор окреслила їх специфічні риси: комплексність, синтетичність, оперативність та наявність різних форм подання інформації, що
робить пресу особливим видом історичних джерел.

65. Мотульський Р. Основні етапи становлення і
розвитку бібліотек Білорусі у X–XXI ст. / Р. Мотульський //
Бібліотечна планета. — 2009. — № 3. — С. 13–18.
Висвітлюється історія розвитку бібліотек Білорусі в контексті історичних подій X–XXI ст.

66. Новальська Т. Вчений, організатор, педагог (про
О. Сокальського) / Т. Новальська // Бібліотечна планета. —
2009. — № 4. — С. 30–32.
Подаються біографічні дані, етапи кар’єрного росту, віхи
організаторської та наукової діяльності відомого вітчизняного бібліотекознавця Олексія Степановича Сокальського.

Розширення сфери діяльності бібліотек.
Об’єднання та співробітництво
67. Ісаєнко О. Завдання, головні напрями та модель
корпоративного бібліотечного інформаційного обслуговування / Олександр Ісаєнко // Наукові праці Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — К., 2009. —
Вип. 23. — С. 107–121.
Зроблено огляд праць, в яких аргументовано необхідність
розвитку, визначено особливості функціонування та наведено приклади з практичної роботи бібліотечних корпоративних об’єднань.

68. Кузнєцова М. М. Удосконалення функціонування
краєзнавчих електронних ресурсів з позиції корпоративності
бібліотек України / Кузнєцова М. М. // Вісник Харківської
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державної академії культури. — Х., 2010. — Вип. 28. — С.
139–147.
Розглядається проблема оптимізації корпоративного функціонування системи електронних ресурсів з краєзнавства
публічних бібліотек України. Головна увага приділяється
дослідженню специфіки організаційних перетворень, спрямованих на успішний розвиток в електронному середовищі об’єднаної бібліотеками краєзнавчої інформації.

69. Мар’їна О. Розвиток корпоративних бібліотечних
проектів в Україні / Олена Мар’їна // Вісник Книжкової
палати. — 2010. — № 1. — С. 22–25.
Розкривається досвід становлення бібліотечного корпоративного руху в Україні, проаналізовано функціонування
корпоративних бібліотечних проектів, досліджуються
напрями їх взаємодії.

70. Мар’їна О. Ю. Корпоративні бібліотечні проекти
як засіб формування соціокомунікаційного середовища /
О. Ю. Мар’їна // Вісник Харківської державної академії культури. — Х., 2010. — Вип. 28. — С. 123–131.
Зроблено огляд корпоративних бібліотечних проектів в
Україні, визначено принципи їх об’єднання, проаналізовано
результати діяльності. Програмно-проектну діяльність
розглянуто як засіб формування соціокомунікаційного
середовища.

71. Пашкова В. Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямів розвитку в 2006–2009
роках. / Валентина Пашкова // Вісник Книжкової палати. —
2010. — № 2. — С. 19–25.
Розглядається роль бібліотечних асоціацій у світі. Зокрема, роль Української бібліотечної асоціації в Україні. Перераховано її здобутки та вплив на розвиток української
бібліотечної справи.
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72. Семилет Н. Библиотечное сотрудничество без
границ / Наталья Семилет, Галина Гречко // Бібліотечний
форум України. — 2010. — № 1. — С. 37–38.
Про досвід роботи дитячих бібліотек міста Миколаєва
щодо налагодження бібліотечного міжнародного співробітництва, реалізації спільних проектів і програм.

Бібліотечний маркетинг
73. Гольдина О. Ю. Маркетинговый подход к деятельности библиотеки, службы информации / О. Ю. Гольдина // Научные и технические библиотеки. — 2010. —
№ 3. — С. 46–60.
Досліджується застосування принципів маркетингу у діяльності бібліотеки чи інформаційної служби.

Публічні масові бібліотеки
(державні публічні бібліотеки, обласні
бібліотеки, державні масові бібліотеки)
74. Бабій Л. Наукова бібліотека в сучасному суспільстві / Л. Бабій // Бібліотечна планета. — 2009. — № 3. —
С. 21–23.
Розглядаються такі питання, як місії наукової бібліотеки, напрями реалізації цих місій на прикладі ІваноФранківської Обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. І. Франка. Автор висловлює побажання колегам ділитися своїми напрацюваннями і, можливо, дискутувати з цього приводу.

75. Булахова Г. Входження бібліотечних установ у
сучасний ринок інформації / Галина Булахова // Наукові
праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — К., 2009. — Вип. 23. — С. 97–106.
Присвячено дослідженню питання адаптації наукових бібліотек до ринкових умов, принципів створення організаційно-господарського механізму, здатного забезпечити
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функціонування бібліотек в умовах обмеженого й нестабільного фінансування.

76. Кудлач В. Міська. Державна. Національна: Одеська бібліотека на шляху національного творення / Володимир Кудлач // Бібліотечний форум України. — 2009. —
№ 4. — С. 27–30.
Подано короткий огляд витоків заснування Одеської наукової бібліотеки ім. М. Горького, історії будівлі, в якій вона
розміщена, традиції та сьогодення колективу з нагоди
надання їй статусу наіональної.

77 Онищенко О. Українські бібліотеки у 90-х роках
XX ст.: основні тенденції розвитку та напрями діяльності /
Олексій Онищенко // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 3. —
С. 12–23.
Розглядаються основні тенденції розвитку бібліотечної
справи за часів незалежності України: формування нового бібліотечного законодавства, удосконалення системи
бібліотек, формування нової інфраструктури бібліотечнобібліографічних установ, інформатизація бібліотечної
справи, активізація міжнародного співробітництва, розвиток наукових досліджень тощо.

78. Протопопова Е. Н. Областная научная библиотека в инфраструктуре поддержки науки региона / Е. Н. Протопопова // Научные и технические библиотеки. — 2010. —
№ 3. — С. 60–62.
Розглядається досвід роботи і пріоритети Брянської обласної наукової універсальної бібліотеки.

79. Титова Н. Дніпропетровська ОУНБ: шлях довжиною в 175 років / Надія Титова // Бібліотечний форум
України. — 2009. — № 4. — С. 31–34.
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До 175-річчя Дніпропетровської обласної універсальної
бібліотеки подано основні віхи її розвитку та трансформації.

Публічні бібліотеки, які підтримують
місцеві органи влади
80. Богза Н. Публичные библиотеки Николаевского
региона в процессе трансформации: инновационное видение, профессиональный подход, результаты деятельности /
Надежда Богза // Бібліотечний форум України. — 2009. —
№ 4. — С. 12–4.
Описано досвід співпраці бібліотек з органами місцевого
самоврядування у Миколаївській області, реалізації нової
моделі розвитку обласної універсальної наукової бібліотеки та інноваційного підходу до розвитку сільських бібліотек регіону.

Бібліотеки АН
81. Гудайтис В. А. Национальная библиотека Литвы
им. Мартинаса Мажвидаса: на пороге 90-летия / Гудайтис В. А. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — К., 2009. —
Вып. 7. — С. 274–289.
Розглядається історія Національної бібліотеки Литви
за 90 років її існування, правові акти, що забезпечили її
розвиток як національної відповідно до світової практики, роль бібліотеки у модернізації бібліотечно-інформаційної системи Литви.

82. Захарова Н. Інформаційно-культурологічна діяльність Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР
у 1965–1980 рр. / Наталія Захарова // Бібліотечний вісник.
— 2009. — № 5. — С. 35–43.
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Простежується трансформація культурно-масової роботи ЦНБ АН УРСР (1965–1980) в інформаційно-культурологічну діяльність, яка ґрунтувалася на науковому
вивченні фондів.

83. Леонов В. Участие Библиотеки Российской академии наук в программе «Электронная библиотека научного
наследия РАН» / Валерий Леонов // Бібліотечний вісник. —
2009. — № 5. — С. 20–25.
Висвітлюється досвід Бібліотеки Російської академії наук
у реалізації програми «Электронная библиотека научного наследия РАН», за допомогою якої створюється
нове інформаційне середовище у бібліотеках.

84. Циборовская-Римарович И. О. Сотрудничество
Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского с польскими научными учреждениями в области книговедения и библиотековедения (1993–2008 гг.) / Циборовская-Римарович И. О. // Библиотеки национальных академий
наук: проблемы функционирования, тенденции развития. —
К., 2009. — Вып. 7. — С. 362–370.
Особливу увагу приділено співробітництву НБУВ з Національною бібліотекою Польщі у Варшаві. Підкреслено
важливу роль міжнародних наукових контактів, в тому
числі у сфері історично-книгознавчого вивчення загальної культурної спадщини.

Бібліотеки середніх спеціальних і вищих
навчальних закладів
85. Головацька І. Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування у вищій школі: забезпечення якості й
оперативності / Ірина Головацька // Вісник Книжкової
палати. — 2009. — № 10 — С. 19–21.
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Аналізуються чинники, що впливають на повноту, якість
та оперативність бібліотечно-бібліографічних та інформаційних послуг, які надає сучасна бібліотека вищої школи.

86. Колесникова Т. Інформатизація бібліотек вищої
школи: шляхи еволюції та сучасний стан / Тетяна Колесникова // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 2. — С. 25–28.
Оцінюється стан інформатизації бібліотек вищої школи
Дніпропетровського регіону. Зроблено порівняльний аналіз із бібліотеками вищих навчальних закладів Донецької
та Запорізької областей.

87. Колесникова Т. О. Сучасна бібліотека ВНЗ: моделі розвитку в умовах інформатизації / Т. О. Колесникова //
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. —
2009. — № 4. — С. 57–62.
Розглянуто питання формування нових моделей розвитку
і вдосконалення бібліотек вищих навчальних закладів, наведено перелік моделей бібліотек. Розроблено структуру
моделі інформатизації бібліотеки вищого закладу освіти.

Цифрові, віртуальні, електронні бібліотеки
88. Каленов Н. Электронная библиотека «Научное
наследие России» / Николай Каленов // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 6. — С. 40–42.
Висвітлюються проблеми формування інформаційних фондів електронної бібліотеки «Научное наследие России» та
процедури доступу до них.

89. Ковязина Е. В. Проектирование электронной библиотеки крупного вузовского объединения / Е. В. Ковязина
// Научные и технические библиотеки. — 2010. — № 2. — С.
22–28.
Автор виклала основні принципи та специфіку проектування корпоративної електронної бібліотеки вищих навчальних закладів.
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90. Юхименко Ю.
Формування
електронної
документно-інформаційної бази вищого закладу освіти —
важливий чинник його розвитку / Юлія Юхименко //
Бібліотечний вісник. — 2009. — № 6. — С. 43–47.
Розкрито процес створення сучасної документно–інформаційної навчальної бази та підходи до розроблення електронного посібника для студентів вищих навчальних
закладів. На основі узагальнень та авторських
пропозицій сформульовано висновки та практичні
рекомендації щодо створення і використання електронної
інформаційної бази в освітній галузі.

Взаємини з читачами. Обслуговування
91. Волян Н. Популяризація книги та читання засобами фотомистецтва: фотовиставка «Людина і книга» /
Наталія Волян // Бібліотечний форум України. — 2010. —
№ 1. — С. 27.
Представлено досвід діяльності Рівненської державної
обласної бібліотеки щодо популяризації книги та читання в регіоні, зокрема засобами візуального мистецтва.

92. Дригайло С. В. Створення комфортних умов для
роботи користувачів і співробітників у бібліотеці / С. В. Дригайло // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 4. — С. 63–72.
Розкривається роль і значення створення в бібліотеці комфортних умов для раціональної праці співробітників і користувачів.

93. Захарова Н. Роль виставкової роботи у виконанні Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського інформаційно-культорологічної функції в 1918–
1964 рр. / Наталія Захарова // Наукові праці Національної
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бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — К., 2009. —
Вип. 23. — С. 60–80.
Висвітлюється організація виставкової роботи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в період
становлення й розвитку (1918–1964) та трансформація
цієї діяльності залежно від змін її структури та статусу установи.

94. Ковальчук Г. Використання електронних ресурсів
в обслуговуванні користувачів у публічних бібліотеках /
Галина Ковальчук, Наталія Кучерява // Бібліотечний форум
України. — 2010. — № 1. — С. 13–16.
Проаналізовано досвід формування та використання електронних ресурсів в обслуговуванні користувачів у публічних бібліотеках Східної України.

95. Петрицька В. Комфортність обслуговування очима
користувачів / Валентина Петрицька // Бібліотечний форум
України. — 2010. — № 1. — С. 32–36.
Підсумовуються дані проведених соціологічних досліджень
у Науковій бібліотеці Хмельницького національного університету. На основі цього окреслено перспективні напрями обслуговування користувачів у цій бібліотеці, названо
шляхи вдосконалення інформаційно-бібліотечних технологій.

Комп’ютеризація процесів бібліотечного
обслуговування
96. Вітушко А. Прикладні інформаційно-аналітичні
системи для автоматизації організаційно-управлінської діяльності бібліотек / Антон Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — К.,
2009. — Вип. 23. — С. 323–332.
Досліджено доцільність впровадження інформаційно-аналітичних систем у бібліотечні процеси, конвертації старих
систем у нові та перспективи розвитку.
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97. Власова С. А. Интернет-система обслуживания
читателей из фондов Библиотеки по естественным наукам /
Власова С. А. // Библиотеки национальных академий наук:
проблемы функционирования, тенденции развития. — К.,
2009. — Вып. 7. — С. 191–196.
Окреслюється технологічний шлях формування замовлення документів через електронні та карткові каталоги
БПН РАН.

98. Ворошилов О. Діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотечних установ із забезпечення
запитів користувачів / Олег Ворошилов // Наукові праці
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. —
К., 2009. — Вип. 23. — С. 156–163.
На прикладі діяльності Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України
висвітлюється технологія надання інформації замовникам відповідно до їхніх запитів.

99. Ісаєнко О. О. Розвиток інноваційних технологій
документовидачі з фондів провідних бібліотек України /
О. О. Ісаєнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 4. — С. 49–56.
Подаються результати комплексного дослідження інноваційних технологій інформаційного обслуговування, яке
проводилось у 14 провідних бібліотеках у 2006–2007 рр.

100. Коржик Н. А. Електронний абонемент бібліотеки в умовах упровадження інформаційно-комунікаційних
технологій: методичні засади / Н. А. Коржик // Вісник
Харківської державної академії культури. — Х., 2010. —
Вип. 28. — С. 147–157.
Розглядається бібліотечне обслуговування в сучасному контексті. Підкреслюється актуальність створення електронного абонементу бібліотеки.
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101. Кунанец Н. Э. Автоматизация обслуживания читателей: преимущества и недостатки / Кунанец Н. Э. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — К., 2009. — Вып. 7. —
С. 211–227.
Розглянуто особливості запровадження модуля Циркуляції інтегрованої бібліотечної системи ALEPH фірми
Exlibris у Львівській національній науковій бібліотеці
України імені В. Стефаника.

102. Кунанец Н. Э. Автоматизированная библиотечная система ALEPH: практика внедрения / Н. Э. Кунанец //
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. — 2009. — № 3.
— С. 54–57 ; № 4. — С. 58-61.
Подано коротку характеристику інтегрованої бібліотечної системи ALEPH, переваги та проблемні моменти з
уведенням її в дію в Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника.

Довідково-бібліографічна робота та
інформаційне обслуговування. Інформаційний
сервіс (віртуальна довідка)
103. Березкина Н. Ю. Создание и использование
электронных информационных ресурсов в ЦНБ НАН Беларуси / Березкина Н. Ю., Дрозд О. М. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — К., 2009. — Вып. 7. — С. 136–145.
Розглядаються основні напрями діяльності ЦНБ НАН Білорусі із забезпечення науковців електронними інформаційними ресурсами.

104. Наймушина Ю. Інформаційний центр з питань
культури і мистецтва Національної парламентської бібліо30

теки України: етапи створення / Юлія Наймушина // Вісник
Книжкової палати. — 2010. — № 1. — С. 43–45.
Висвітлюються
основні
етапи
створення
Інформаційного центру з питань культури і мистецтва
Національної парламентської бібліотеки України та
особливості його діяльності на кожному з них.

Краєзнавча робота бібліотек
105. Ковальчук Г. Краєзнавча діяльність публічних
бібліотек Східної України / Галина Ковальчук, Надія Полянська // Бібліотечний форум України. — 2010. — № 1. —
С. 28–31.
Аналізується та узагальнюється досвід краєзнавчої роботи публічних бібліотек Сходу України за останні п’ять
років. Відстежуються якісні зміни, пов’язані з пошуком
нових форм популяризації краєзнавчих знань, синтезом
традицій та інновацій у цій діяльності.

106. Кузнецова М. М. Інформація з краєзнавства на
веб-сайтах обласних бібліотек: аналіз системних елементів /
М. М. Кузнецова // Вісник Харківської державної академії
культури. — Х., 2010. — Вип. 27. — С. 127–138.
Подається аналіз електронних масивів краєзнавчої інформації, які розміщені на веб-сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України.

107. Литвиненко Н. Основні напрями розвитку
краєзнавчої бібліографії Донбасу в 30–60-х роках XX століття / Наталія Литвиненко // Вісник Книжкової палати. —
2010. — № 1. — С. 19–21.
Досліджуються проблеми розвитку краєзнавчої бібліографії Донбасу у 30–60-ті роки минулого століття та
визначаються основні його напрями.
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Каталогізація. Техніка каталогізації
Класифікація та індексація
108. Cукиасян Э. Р. Классификационный (систематический) поиск в эпоху электронных каталогов (статья третья) /
Э. Р. Cукиасян // Научные и технические библиотеки. —
2009. — № 11. — С. 52–58.
Пропонується технологія опису окремого комплексу краєзнавчих документів, що знаходяться у вільному доступі:
спочатку за алфавітом країн, далі — за класифікаційними
індексами.

109. Коханова І. Непропорційність відбиття пошукових образів документів з питань наукового опрацювання
у таблицях УДК / Ірина Коханова // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 10. — С. 10–12.
Досліджується наповнення розділів основної таблиці УДК,
допоміжних таблиць та алфавітно-предметного покажчика стосовно питань наукового опрацювання документів.
Аналізуються пошукові образи документів у вигляді класифікаційних індексів та предметних рубрик з питань
класифікації документів, складання бібліографічного опису,
індексування, анотування й реферування документів.

110. Науменко Л. Особливості формування та використання авторитетного файлу «колективного автора» / Людмила Науменко // Бібліотечний форум України. — 2009. —
№ 4. — С. 4–6.
Акцентується увага на важливості створення у бібліотеках авторитетного файлу «колективного автора» для
уніфікації пошуку відомостей про різні установи, що
дозволяє їх зібрати в одному місці в каталозі та полегшує користувачам пошук.
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111. Сербін О. «Таблиці…» Каллімаха: бібліотечна
систематизація крізь призму класифікації наук / Олег Сербін // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 5. — С. 30–34.
Розглядаються передумови та історія створення «Таблиці…» Каллімаха та подається аналіз їх структури та
класифікаційної основи.

112. Скора Ю. Впровадження національного еталона Універсальної десяткової класифікації: підсумки роботи
за 2009 рік і плани на 2010 рік / Юлія Скора // Вісник
Книжкової палати. — 2009. — № 12. — С. 19–20.
Подаються результати моніторингу застосування Універсальної десяткової класифікації у бібліотеках України,
який здійснював упродовж 2009 року відділ класифікаційних систем Книжкової палати України.

Види каталогів
113. Лобановська І. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / Інна Лобановська, Наталія
Грудініна // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 4. — С. 16–20.
Обґрунтовується необхідність функціонування традиційних карткових каталогів бібліотек, здійснення постійного контролю за якістю систематичних каталогів, їх
удосконалення та підтримання у належному стані у
поєднанні з електронним каталогом.

Комплектування і поповнення фондів
114. Кислюк Л. Удосконалення інформаційних технологій бібліотек вищих навчальних закладів / Любов Кислюк // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 1. — С. 32–35.
На основі аналізу інформаційних технологій комплектування та опрацювання документів пропонуються рекомендації щодо їх вдосконалення.

33

115. Малолєтова Н. Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з науковими
установами та бібліотеками Німеччини. Історія, сучасний
стан, перспективи / Ніна Малолєтова // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 4. — С. 25–32.
Значна увага приділяється характеристиці сучасного стану
книгообміну з науковими установами, бібліотеками Німеччини. Аналізуються його основні принципи та особливості
проведення залежно від соціально-політичної, економічної ситуації в Україні і світі.

116. Нешитой В. В. Статистическое моделирование
библиотечного фонда / В. В. Нешитой // Научные и технические библиотеки. — 2009. — № 12. — С. 36–46.
Розробляються методи розрахунку інформаційної повноти комплектування бібліотечного фонду, а також аналізується його оптимальний об’єм на базі статистичних
даних бібліотеки.

117. Федотова О. П. Организационно-управленческие аспекты взаимодействия библиотек в формировании и
использовании библиотечных ресурсов территории / Федотова О. П. // Библиотеки национальных академий наук:
проблемы функционирования, тенденции развития. — К.,
2009. — Вып. 7. — С. 165–176.
Висвітлюються різні аспекти управлінського впливу на
формування, розвиток та використання системи фондів
бібліотек.

Обов’язковий примірник. Обмін публікаціями
(книгообмін)
118. Малолетова Н. И. Международные книгообменные связи Национальной библиотеки Украины имени
В. И. Вернадского (1918–2008) / Малолетова Н. И., Красий Р. Л. //
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Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — К., 2009. — Вып. 7. —
С. 329–346.
Подано короткий огляд історії міжнародного книгообміну НБУВ за 90 років, характеризуються основні етапи
його розвитку, аналізуються причини змін його показників.

Організація, збереження та захист
бібліотечних фондів
119. Білоус Н. Деякі питання теорії та практики збереження документних ресурсів (на прикладі Книжкової палати України) / Наталія Білоус // Вісник Книжкової палати. —
2010. — № 1. — С. 28–32.
Висвітлюються теоретичні основи та практичні способи збереження документів на різних носіях інформації.
Пропонується комплекс заходів щодо забезпечення збереження документного фонду Державного архіву друку.

120. Коваленко З. С. Реставрация и консервация документов в Национальной библиотеке Беларуси: новый этап
развития / З. С. Коваленко, Т. В. Кузьминич // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. — 2009. — №3. — С.46–49.
Описані якісно нові підходи щодо розміщення документів, режиму їх зберігання, доступу до них читачів, інтенсивності їх використання. Значну увагу приділено роботі
відділу консервації та реставрації бібліотечних документів Національної бібліотеки Білорусі.

121. Коханова І. О. Нагальні проблеми зберігання
документів у контексті захисту та безпеки документних
фондів / І. О. Коханова // Вісник Харківської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 27. — С. 180–186.
Досліджуються закономірності між збереженістю документів та їх матеріальною складовою. Аналізується не-
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гативний вплив статичної електрики, яка утворюється
на етапі створення документів у типографії, а також у
процесі зберігання документів у бібліотеках.

122. Рогова П. Стан і перспективи збереження фонду
в добу цифрових технологій у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського /
Павла Рогова, Надія Мацібора // Вісник Книжкової палати. —
2009. — № 11. — С. 18–21.
Висвітлено стан збереження інформаційного галузевого
ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в сучасних умовах та перспектива розвитку цього напряму з використанням інформаційно-комунікаційних систем, що відбувається в межах
науково-дослідної роботи.

123. Татарчук Л. З досвіду впровадження технології штрихового кодування в Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук /
Людмила Татарчук // Вісник Книжкової палати. — 2009 —
№ 12. — С. 21–23.
Висвітлюються питання впровадження технологій автоматичної ідентифікації або штрихового кодування та
зміни, що відбуваються у технологічних процесах бібліотеки при переході до автоматизованих технологій.

124. Хоперський С. Бібліотечні фонди як специфічний засіб зміни рівня управлінської культури, підвищення
конкурентоспроможності сучасного бізнесу і суспільства в
цілому / Сергій Хоперський // Наукові праці Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — К., 2009. —
Вип. 23. — С. 26–29.
Розглядається роль і місце бібліотечних фондів у системі
взаємодії суспільства, держави, бізнесу у сфері отримання
й поширення знань, функціонування ринку інформаційноаналітичних послуг.

Управління у бібліотеках (менеджмент)
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125. Василенко О. Статистична інформація в бібліотечному маркетингу / Ольга Василенко // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 5. — С. 3–8.
Аналізуються окремі проблеми організації та використання статистичної інформації в період упровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках
України.

126. Давидова І. О. Інноваційна політика бібліотеки
в плановій та ринковій системах господарювання / І. О. Давидова // Вісник Харківської державної академії культури. —
Х., 2009. — Вип. 27. — С. 105–111.
Досліджується мета, роль та механізми формування інноваційної політики бібліотек у різних системах управління.
Інноваційна політика розглядається як підґрунтя для здійснення якісно нових технічних, технологічних, управлінських рішень.

127. Загоруйко И. Управление процессами использования информационных ресурсов в библиотеке высшего
учебного заведения / Ирина Загоруйко, Вера Пыхтина //
Бібліотечний форум України. — 2009. — № 1. — С. 8–12.
Розглядаються питання вдосконалення управління бібліотечними процесами за допомогою інформаційних ресурсів
та ступінь їх впливу на ефективність задоволення інформаційних запитів користувачів бібліотек вищих закладів освіти.

128. Коптяева М. В. Принципы менеджмента качества современной библиотеки: процессный подход / М. В. Коптяева // Научные и технические библиотеки. — 2009. —
№ 12. — С. 27–35.
Розкриті методи та етапи освоєння процесного підходу на
практиці управління великою науковою бібліотекою, а саме
на прикладі Свердловської обласної універсальної наукової
бібліотеки.

129. Мар’їна О. Ю. Організаційно-управлінські комунікації в регіональних бібліотечних системах / О. Ю. Мар’ї37

на // Вісник Харківської державної академії культури. —
Х., 2009. — Вип. 27. — С. 111–118.
Розглядаються питання організаційно-управлінських комунікацій у процесі формування регіональних бібліотечних систем. Викладено основні принципи, механізми управління комунікаційними процесами в цих системах.

130. Романов П. С. Экономическая сущность библиотечных инноваций: взгляды зарубежных библиотековедов /
П. С. Романов // Научные и технические библиотеки. — 2010. —
№ 3. — С. 39–46.
Висвітлюються нові методи і підходи до організації ефективної роботи бібліотеки, які запропонували зарубіжні
бібліотекознавці у зв’язку зі зменшенням об’єму ресурсів,
що надходять до наукових бібліотек.

Організація фондів спеціальних матеріалів та
робота з ними (рукописи, рідкісні книги і т. д.)
131. Боряк Т. Історія колишнього спецфонду Державної наукової архівної бібліотеки як депозитарію бібліотечних
колекцій «Празького архіву» / Тетяна Боряк // Бібліотечний
вісник. — 2009. — № 2. — С. 14–19.
Досліджується історія спецфонду Державної наукової
архівної бібліотеки, а саме бібліотечного сегмента «Празького архіву».

132. Васильченко М. М. Архів як центр соціальної
та наукової комунікації / М. М. Васильченко // Вісник Харківської державної академії культури. — Х., 2009. — Вип. 28. —
С. 67–77.
Розглянуто архів як центр (структуру) соціальної та наукової комунікації, визначено основні напрями функціонування
архівів у соціально-комунікаційному просторі та висвітлено елементи електронної комунікації системи архівних
установ.
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133. Дегтяренко Л. А. Отдел зарубежной украиники
Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского / Дегтяренко Л. А., Супронюк О. К. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования,
тенденции развития. — К., 2009. — Вып. 7. — С. 321–326.
Присвячено історії відділу зарубіжної україніки НБУВ,
проблемам вивчення зарубіжної книги, виданої в діаспорі,
перспективам наукової обробки такого пласту видань.

134. Догадина Т. М. Сохранение книжных памятников: Белгородский вариант // Т. М. Догадина // Научные и
технические библиотеки. — 2009. — № 11. — С. 39–43.
Описано шляхи реалізації комплексного проекту «Книжные памятники Белгородчины» для збереження фондів книжкових пам’яток Бєлгородської області РФ і формування
зведеного електронного каталогу та доступу до нього.

135. Міщук С. Роль одеських учених у колекціонуванні та дослідженні рукописних фондів бібліотек другої
половини XIX — початку XX ст. / Сергій Міщук // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 3. — С. 40–48.
Розкривається історія колекціонування фондів рукописних
книг Одеського товариства історії та старожитностей,
створених за час існування Товариства (1839–1924), основні
етапи розвитку бібліотеки, формування колекцій рукописів, рукописних книг та історичних документів.

136. Понасенко Т. А. Коллекции отдела редкой и ценной книги Новосибирской государственной областной научной библиотеки / Т. А. Понасенко // Библиосфера. — 2009. —
№ 4. — С. 56–60.
Стаття до 80-річчя бібліотеки. Перераховуються колекції відділу рідкісної та цінної книги. Розповідається про
те, як проводиться робота із виданнями колекцій, які
одиниці «спецфонду» є найбільш цінними, унікальними,
особливими.
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137. Савченко І. Видавнича фірма «Леон Ідзіковський» (до 150-річчя заснування) / Ірина Савченко // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 3. — С. 49–58.
Подається історичний огляд діяльності однієї з найстаріших приватних нотовидавничих фірм України та висвітлюється її неоціненний внесок у справу створення, розповсюдження, популяризації та збереження української музики.

138. Сергєєва І. Юдаїка у бібліотеках і архівах пострадянських країн: проблеми збереження та використання / Ірина Сергєєва // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 3. — С. 35–39.
Розглядається історія формування комплексів єврейських
рукописних та друкованих видань у бібліотеках і архівах
пострадянських країн. Досліджується сучасний стан окремих
збірок, система опису, науково-довідковий апарат на фонди.

Організація фондів електронних матеріалів:
електронна книга, електронний журнал,
цифрові носії, електронні ресурси
139. Лопата О. Електронні журнали в сучасній системі бібліотечно-інформаційних послуг / Олена Лопата //
Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 10. — С. 25–28.
Подаються результати маркетингового дослідження використання електронних інформаційних ресурсів, проведеного серед користувачів залів періодичних видань НБУВ
(2007–2008).

140. Трачук Л. Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек / Людмила Трачук // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 3. — С. 6–11.
Характеризуються основні жанри електронних бібліографічних посібників як результатів і засобів бібліографічної діяльності. Аналізується електронна бібліографічна

40

продукція, яка представлена у бібліотечному сегменті
мережі Інтернет.

Бібліотечні приміщення та обладнання
141. Войцехівська Г. Проблеми спорудження бібліотечних будівель в Україні / Г. Войцехівська, І. Войцехівська,
І. Облап // Бібліотечна планета. — 2009. — № 4. — С. 29–30.
Досліджується проблема невідповідності стану бібліотечних приміщень різних галузевих бібліотек в Україні вимогам
нормативних документів, а також побажанням користувачів й бібліотечних працівників.

Бібліографія. Практичний аспект
142. Городко И. П. Научно-вспомогательные ресурсы
ЦНБ НАН Беларуси: развитие системы и интеграционные
тенденции / Городко И. П. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — К., 2009. — Вып. 7. — С. 93–106.
Характеризуються науково-допоміжні ресурси ЦНБ НАН
Білорусі, а саме — науково-методичні і структурні аспекти формування документних та фактографічних баз даних.

143. Ратманова С. Б. Научно-методическое обеспечение подготовки и выпуска библиографических серий:
теория, методика, инновационный опыт // С. Б. Ратманова,
О. Д. Ахметова // Научные и технические библиотеки. —
2009. — № 11. — С. 15–23.
Висвітлено методику документування бібліографічних
серій — інтелектуальної власності ЦНБ Міністерства
освіти й науки Республіки Казахстан. Розглянуто визначення та суть бібліографічної серії; уточнено специфіку
наукової серії.
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144. Черниш Н. До історії українських біобібліографічних словників / Наталія Черниш // Бібліотечний вісник. —
2009. — № 2. — С. 26–30.
Висвітлено теоретичні засади підготовки і видання біобібліографічних
словників.
Показано
розвиток
національної бібліографічної справи у XIX — на початку
XX ст.

145. Швецова-Водка Г. Бібліографічні новинки Національної парламентської бібліотеки України / Галина Швецова-Водка // Бібліотечний форум України. — 2009. — № 4. —
С. 7–11.
Охарактеризовано п’ять бібліографічних видань, які випустила Національна парламентська бібліотека України в першому півріччі 2009 р. Розглянуто спосіб відбору
документів до видань, принципи бібліографічного групування та розташування записів, зразки бібліографічної
характеристики й допоміжні покажчики.
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