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Бібліографічний покажчик літератури за 2013 рік з проб-

лем  бібліотекознавства,  бібліографознавства  та  книгознавства

містить анотовані аналітичні описи матеріалів з фахових періо-

дичних і продовжуваних видань: «Бібліотечний вісник», «Вісник

Книжкової  палати»,  «Библиотековедение»,  «Библиосфера»,

«Бібліотечний Форум України», «Бібліотекознавство. Документо-

знавство.  Інформологія»,  «Бібліотечна  планета»,  «Вісник  Хар-

ківської  державної  академії  культури»  та  ін.,  які  надійшли до

відділу бібліотекознавства Львівської національної наукової біб-

ліотеки України імені В. Стефаника у 2013 p. Матеріали розмі-

щено  за  розділами  УДК.  У  кінці  випуску  подано  алфавітний

покажчик авторів.

Розрахований  на  наукових  працівників  у  галузі  бібліо-

текознавства,  бібліографознавства  та  книгознавства,  співробіт-

ників  бібліотек,  а  також  викладачів  і  студентів  спеціальних

навчальних закладів.

Укладачі: В. О. Мудроха, Д. П. Колтун

Відповідальний редактор Л. В. Сніцарчук

Редактор А. В. Нестеренко

Комп’ютерне верстання Л. Вараніцької
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Інформація

1. Кучерова О. М. Модернізація бібліотек загально-
освітніх закладів у контексті гуманізації та інформатизації
освіти  /  О. М. Кучерова //  Вісник  Харківської  державної
академії культури. — Харків, 2012. — Вип. 37. — С. 85–95.

Викладено тенденції модернізації шкільної бібліотеки в
контексті  інформатизації  зарубіжної  й  вітчизняної  системи
освіти.

2. Литвин С. Х.  Сучасний  стан  наукової  розробки
проблем  документознавства  /  С. Х. Литвин //  Бібліотеко-
знавство.  Документознавство.  Інформологія. —  2012. —
№ 3/4. –– С. 4–9.

Розглянуто напрями наукової розробки проблем докумен-
тознавства. Подано різні погляди науковців на його структуру.

3. Струнгар А. Комунікації в бібліотечному просто-
рі:  синергетичний  аспект  /  Артур  Струнгар //  Вісник
Книжкової палати. — 2013. — № 2. — С. 19–21.

Обґрунтовано значущість комунікативної практики су-
часної бібліотеки, а також вплив інформативних технологій на
розвиток комунікаційної функції інформаційного бібліотечного
середовища.

Друк загалом. Книгознавство

4. Біланич Г. Зародження газетної справи на Закар-
патті  /  Галина  Біланич //  Вісник  Книжкової  палати. —
2013. — № 1. — С. 34–38.

Досліджено історію становлення закарпатської  преси,
проаналізовано проблем, з якими стикалися її засновники, шляхи
їх вирішення.
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5. Лоза Г. Створення друкарні та видавництва Київ-
ського  політехнічного  інституту  (1898–1925)  /  Галина
Лоза //  Вісник  Книжкової  палати. —  2013. —  № 2. —
С. 35–40.

Розглянуто  виникнення  друкарні  та  видавництва  у  ви-
щому технічному навчальному закладі  України.  Систематизо-
вано  етапи  видавничої  діяльності  Київського  політехнічного
інституту як невід’ємної складової підготовки інженерів тех-
нічних спеціальностей.

6. Мисюров Н. Н.  Отечественные литературно-худо-
жественные и филологические журналы: история и совре-
менность  /  Н. Н. Мисюров,  Е. В. Тесля //  Библиосфера. —
2013. — № 1. — С. 70–75.

На прикладі літературно-художніх та філологічних жур-
налів Росії описано загальні тенденції розвитку періодичних ви-
дань. Проаналізовано бібліографічну інформацію, розглянуто пи-
тання трансформації літературних журналів у медіасфері. 

7. Соколов В. Ю. Видання  календарів  та  розвиток
природничо- наукового книгодрукування в Україні у XVIII
столітті /  В. Ю. Соколов // Бібліотекознавство. Документо-
знавство. Інформологія. — 2012. — № 3/4. –– С. 93–101.

Проаналізовано розвиток видання календарів в Україні у
XVIII ст. Охарактеризовано їх зміст, поліграфічне оформлення,
осередки створення та авторські колективи.

8. Швецова-Водка Г. Розвиток теорії книгознавства
у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття /  Галина
Швецова-Водка  //  Вісник  Книжкової  палати. —  2013. —
№ 2. — С. 28–31.

Подано дискусійні  погляди вчених на  структуру  книго-
знавства як комплексну науку про книгу та книжкову справу у
другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. 
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Історія книги

9. Борисенко Н.  З історії  цензурної  заборони книг
Харківської громадської бібліотеки (кінець ХІХ – початок
ХХ  століття)  /  Надія  Борисенко //  Бібліотечний  форум
України. — 2013. — № 1. — С. 47–50.

На прикладі Харківської  громадської бібліотеки подано
історію здійснення контролю за розповсюдженням заборонених
видань.

10. Великая Н. Н.  О роли книги у гребенских каза-
ков-старообрядцев в XVIII – начале XX вв. / Н. Н. Великая
// Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії Украї-
ни. Книга в історії і культурі : міжвуз. зб. наук. праць. —
Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. —
С. 249–254.

Досліджено місце і роль книги у суспільному та приват-
ному житті однієї з соціально-релігійних груп населення Північ-
ного Кавказу. 

11. Гальченко О. М.  Сюжетні середники на україн-
ських оправах другої  половини  XVI –  XVIII ст.:  перспек-
тиви вивчення /  О. М. Гальченко // Історіографічні та дже-
релознавчі проблеми історії України. Книга в історії і куль-
турі : міжвуз. зб. наук. праць. — Дніпропетровськ : Вид-во
Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. — С. 147–160.

Висвітлено сучасний стан, проблеми, труднощі та перс-
пективи подальшого вивчення сюжетних середників на україн-
ських шкіряних оправах другої половини XVI – XVIII ст.

12. Кароєва (Соломонова) Т. Юридична література
у приватних книжкових зібраннях поляків Поділля початку
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ХХ  століття  /  Тетяна  Кароєва  (Соломонова) //  Вісник
Книжкової палати. — 2013. — № 2. —С. 32–35.

На базі фонду відділу рідкісних і цінних видань Вінниць-
кої  обласної  універсальної  наукової  бібліотеки  ім.  К. А. Тімі-
рязєва розкрито зміст збірок юридичних видань та визначено їх
призначення у приватних книжкових зібраннях поляків Поділля.

13. Михайлюк О. В. Книга й читання в житті селян
Наддніпрянської України наприкінці XIX – на початку XX ст. /
О. В. Михайлюк //  Історіографічні  та  джерелознавчі  проб-
леми історії України. Книга в історії і культурі : міжвуз. зб.
наук. праць. — Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац.
ун-ту, 2012. — С. 303–315.

Розглянуто  роль  освіти,  книги,  читання  та  окреслено
особливості сприйняття текстів селянами.

14. Низовий М. А.  Тематично-цільові аспекти укра-
їнського дореволюційного книговидання (1901–1917 рр.) /
М. А. Низовий //  Вісник  Харківської  державної академії
культури. — Харків, 2012. — Вип. 37. — С. 160–171.

Наведено та проаналізовано статистичні  дані  про ви-
пуск української книжки за тематично-цільовими підрозділами.

15. Соловьёв А. А.  Сельские  фабричные библиоте-
ки Владимирской губернии во второй половине  XIX – на-
чале  XX в.  /  А. А. Соловьёв //  Библиосфера. —  2013. —
№ 1. — С. 64–69.

Описано історію формування фабричних бібліотек сіль-
ської  місцевості  Володимирської  губернії.  Розглянуто  основні
статистичні показники діяльності читалень.

16. Федотова О.  До  історичної  практики  заборони
друкованого слова / Оксана Федотова // Вісник Книжкової
палати. — 2013. — № 3. — С. 32–33.
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Висвітлено еволюцію цензури друкованого слова, розгля-
нуто деякі форми сучасного контролю за документами.

17. Шустова Ю. Э. Продажа и распространение книг
типографии Львовского Успенского братства в 20–30-х гг.
XVIII в.  /  Ю. Э. Шустова //  Історіографічні  та  джерело-
знавчі проблеми історії України. Книга в історії і культурі :
міжвуз. зб. наук. праць. — Дніпропетровськ : Вид-во Дніп-
ропетр. нац. ун-ту, 2012. — С. 171–201.

Розглянуто збережені джерела, що засвідчують механіз-
ми торгівлі виданнями друкарні Львівського Успенського брат-
ства упродовж 20–30 років XVIII ст.

18. Ясіновський А. Ю.  Українська  книга  і  друкар-
ство в дослідженнях академіка Ярослава Ісаєвича / А. Ю. Ясі-
новський //  Історіографічні та джерелознавчі  проблеми іс-
торії України. Книга в історії і культурі : міжвуз. зб. наук.
праць. — Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту,
2012. — С. 54–67.

Висвітлено дослідницьку та організаторську діяльність
Ярослава Дмитровича Ісаєвича в галузі історії української книги.

Науково-дослідна робота в галузі
бібліотекознавства

19. Лапина М. С  благодарной памятью  о  К. И. Ру-
бинском /  Милица Лапина, Наталья Семейкина //  Бібліо-
течний форум України. — 2013. — № 1. — С. 51–54.

Опубліковано рецензію на книгу: К. И. Рубинский: библио-
текарь, библиотековед, библиограф (1860–1930) / Н. М. Березюк.
— Харьков : Тимченко, 2010. — 320 с. (Прил.: Репринт. изд. ра-
бот К. И. Рубинского ; фотоматериалы).
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20. Пастушенко О. В. Періодичні видання історико-
бібліографічного, книгознавчого та бібліотекознавчого спря-
мування як об’єкт сучасних досліджень / О. В. Пастушенко
//  Бібліотекознавство.  Документознавство.  Інформологія.
— 2012. — № 2. –– С. 69–73.

Розглянуто зміст дисертаційних досліджень 90-х років
ХХ ст., присвячених періодичним історико-бібліографічним, кни-
гознавчим та бібліотекознавчим виданням України.

21. Постельжук О. Інформаційно-аналітична продук-
ція як результат дослідної робити обласних універсальних
наукових бібліотек України /  Олена Постельжук // Вісник
Книжкової палати. — 2013. — № 2. — С. 14–18.

Проаналізовано тематично-видове спрямування наукових
досліджень  ОУНБ  України,  які  проводилися  упродовж  2010–
2011 років, та охарактеризовано інформаційно-аналітичну про-
дукцію.

22. Устіннікова О. Роль журналів «Киевская стари-
на» та «Україна» у розвитку української персональної біб-
ліографії /  Ольга Устіннікова // Вісник Книжкової палати.
— 2013. — № 3. — С. 34–37.

Проаналізовано  персональні  бібліографічні  посібники,
опубліковані  на  сторінках  часописів  «Киевская  старина»  та
«Україна».  Розглянуто  їх  роль  у  формуванні  інформаційного
ресурсу української бібліографістики.

Веб-сайт бібліотек. База даних бібліотек

23. Вітушко А. Веб-сервіси для підвищення комуні-
кативності  бібліотечних  сайтів  /  Антон  Вітушко,  Артур
Струнгар // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 3. —
С. 23–25.
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Обґрунтовано застосування веб-сервісів на сайтах бібліо-
тек для підвищення ефективності їх інформаційної взаємодії з
користувачами.

24. Швецова-Водка Г.  Обласна  бібліотека  в  Інтер-
нет-просторі /  Галина Швецова-Водка //  Бібліотечний фо-
рум України. — 2013. — № 1. — С. 15–19.

Проаналізовано діяльність Рівненської державної обласної
бібліотеки з організації документних Інтернет-ресурсів, зокрема
веб-сайта РДОБ, «Освітнього навігатора», «Історичної Волині»,
«Бібліотеки творів місцевих авторів», «Першого обласного моло-
діжного форуму». 

Бібліотечні кадри. Підвищення кваліфікації

25. Добко Т. Кадри довідково-бібліографічних служб
у  контексті  вимог  інформаційного  суспільства  /  Тетяна
Добко // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 5. — С. 35–44.

Висвітлено трансформацію кваліфікаційних вимог та про-
фесійних якостей бібліотечних кадрів – співробітників довідко-
во-бібліографічних служб в умовах інформаційного суспільства.

26. Дубова О. Міжнародна академія молодих бібліо-
текарів / Ольга Дубова // Світ дитячих бібліотек. –– 2013. —
№ 1. –– С. 20–21.

Описано враження автора від участі у триденному тре-
нінгу в межах програми «Бібліоміст», який відбувся у Міжна-
родній  академії  молодих  бібліотекарів  у  литовському  місті
Вентспілс.

27. Жукова В. П.  Кадровий ресурс у структурі про-
фесійно-діяльнісного середовища бібліотеки / В. П. Жукова
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//  Вісник  Харківської  державної академії  культури. —
Харків, 2012. — Вип. 37. — С. 96–105.

Розглянуто кадровий ресурс як системотворчий елемент
у структурі професійно-діяльнісного середовища бібліотеки. 

28. Коханова І.  Вузівські  фахові  дисципліни як за-
порука отримання якісної вищої бібліотечної освіти (досвід
ХДАК) /  Ірина Коханова //  Вісник  Книжкової  палати. —
2013. — № 3. — С. 18–20.

Розглянуто змістове наповнення вузьких фахових дисцип-
лін на факультеті бібліотекознавства та інформатики Харків-
ської державної академії культури. 

29. Мазурицкий А. М.  Что  может  спасти  библио-
течное образование? /  А. М. Мазурицкий // Научные и тех-
нические библиотеки. –– 2013. –– № 2. –– С. 39–44.

Окреслено коло питань, пов’язаних з бібліотечною осві-
тою в Росії. Запропоновано низку заходів, необхідних для виве-
дення бібліотечної освіти з кризової ситуації.

30. Марьясова Н.  Эмпатия в личностном развитии
профессионального самоопределения библиотекаря-психо-
лога  /  Наталья  Марьясова // Библиотечное  дƀло. ––
2013. –– № 3. –– С. 27–32.

Розглянуто  такий  психологічний  феномен,  як  емпатія;
підкреслено, що бібліотечний спеціаліст як особистість пови-
нен бути наділений цією якістю.

31. Пилко И. С. Непрерывное библиотечное образо-
вание:  декларации  и  реальность  /  И. С. Пилко //  Библио-
сфера. –– 2013. –– № 1. –– С. 9–12.

Зосереджено увагу на проблемах підготовки кадрів, по-
в’язаних із запровадженням компетентнісного підходу в освіт-
ній сфері та практичній діяльності бібліотек.
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32. Рассадина М. И. Модульный подход к обучению
студентов  технологиям  продвижения  библиотечной
профессии  /  М. И. Рассадина //  Научные  и  технические
библиотеки. –– 2013. –– № 2. –– С. 52–56.

Висвітлено досвід роботи Володимирівського обласного
коледжу культури і мистецтв щодо популяризації бібліотечної
професії  як  необхідної  складової  професійної  підготовки
бібліотечних спеціалістів.

33. Соломко Ю.  Підвищення  кваліфікації  бібліоте-
каря – один із  головних напрямів науково-методичної  ді-
яльності  /  Юлія  Соломко //  Світ  дитячих  бібліотек. ––
2013. –– № 1. –– С. 26–27.

Представлено досвід роботи Миколаївської обласної біб-
ліотеки  для  дітей  ім. В. Лягіна  щодо  системного  підвищення
кваліфікації спеціалістів з різних районів області. 

34. Фоменко И. Г. Модель методов диагностики кад-
рового потенциала библиотеки /  И. Г. Фоменко //  Библио-
сфера. –– 2013. –– № 1. –– С. 43–47.

Обґрунтовано  необхідність  створення  моделі  методів
діагностики  кадрового  потенціалу  бібліотеки.  Запропоновано
класифікацію таких методів.

Бібліотечна стандартизація. 
Бібліотечна термінологія

35. Збанацька О. М. Відображення термінології  до-
кументознавства в інформаційно-пошуковому тезаурусі На-
ціональної парламентської  бібліотеки  України  /  О. М. Зба-
нацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформо-
логія. — 2012. — № 3/4. –– С. 24–31.

13



Розкрито особливості побудови словникових статей для
інформаційно-пошукового  тезауруса  на  терміни:  документо-
знавство,  загальне  документознавство,  документи,  службові
документи, документознавці українські.

36. Тур О. М. Термінологічні пошуки в галузі діло-
водства 20–30-х років ХХ століття /  О. М. Тур //  Бібліоте-
кознавство.  Документознавство.  Інформологія. — 2012. —
№ 3/4. –– С. 37–40.

Проаналізовано низку цитат щодо терміна «діловодство»;
визначення  цього  трміна  було  одним із  найбільш  дискусійних
напрямів досліджень у 1920–1930-х рр. минулого століття.

Функції бібліотек. Призначення. 
Суспільна корисність

37. Дворкина М. Я.  Библиотека: сфера образования,
науки,  культуры,  интеллектуального  и  культурно-досуго-
вого  обслуживания  /  М. Я. Дворкина //  Библиосфера. ––
2013. –– № 1. –– С. 81–82.

Розглянуто причини низької престижності бібліотек та
перспективні можливості її підвищення.

38. Князева Л. В. Моделирование деятельности биб-
лиотек по формированию здорового образа жизни / Л. В. Кня-
зева // Библиосфера. –– 2013. –– № 1. –– С. 52–56.

Представлено моделі діяльності бібліотеки у контексті
формування здорового способу життя, через реалізацію валео-
логічної функції бібліотек та у співпраці з іншими соціальними
інституціями.

39. Кобзаренко А.  Дитячі  бібліотеки  як  культурно-
інформаційні  центри  у  процесі  формування  особистості
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дитини  /  Анастасія  Кобзаренко //  Світ  дитячих
бібліотек. –– 2012. –– № 4/5. –– С. 7–12.

Проаналізовано діяльність бібліотек для дітей за основ-
ними напрямами роботи. 

40. Лещинская В. В.  Экология  и  молодежь:  роль
библиотек в формировании гражданской позиции /  Веро-
ника  Владимировна  Лещинская // Библиотековедение. ––
2013. –– № 1. –– С. 19–24.

Розглянуто  досвід  роботи  бібліотек  для  юнацтва  в
ділянці екологічно-просвітницької діяльності. 

41. Литвин О. Літо з книгою / Ольга Литвин // Світ
дитячих бібліотек. –– 2012. –– № 3. –– С. 29–31.

Висвітлено досвід роботи бібліотек Київщини, які приді-
ляють значну увагу читанню дітей під  час літніх канікул та
організації їх змістовного дозвілля.

42. Ткаченко Т. П. Засади формування системи яко-
сті бібліотеки  /  Т. П. Ткаченко //  Вісник  Харківської  дер-
жавної академії  культури. — Харків,  2012. — Вип. 37. —
С. 120–128.

Наведено методологічні засади формування і впроваджен-
ня системи  менеджменту  якості  бібліотеки  для  створення
моделі операційної та культурної досконалості бібліотеки.

43. Хачатурова Н. Здорова молодь — здорова нація:
валеологічне  виховання /  Наталя  Хачатурова //  Світ
дитячих бібліотек. –– 2012. –– № 3. –– С. 14–15.

Представлено досвід роботи валеологічного центру «Здо-
ровий спосіб життя», метою якого є формування комплексної
системи знань з основ валеології, стимулювання дітей до здо-
рового способу життя.
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44. Хохлова О. Полікультурна  діяльність  дитячих
бібліотек Донеччини / Ольга Хохлова, Наталія Науменко //
Світ дитячих бібліотек. –– 2012. –– № 3. –– С. 26–28.

Представлено форми, методи й напрями роботи дитя-
чих бібліотек щодо виховання толерантного ставлення до куль-
турних надбань різних народів.

Бібліотеки зарубіжжя

45. Бельковец Е. М.  В библиотеках Польши  и Че-
хии:  расширяя границы / Евгений Михайлович Бельковец //
Библиотековедение. — 2013. — № 1. — С. 85–91.

В рамках міжнародного семінару «Перспективи розвит-
ку бібліотек ХХІ ст.» делегація співробітників Російської  дер-
жавної бібліотеки ознайомилася з діяльністю Національної біб-
ліотеки  Польщі,  Бібліотеки  Варшавського  університету, Пуб-
лічної бібліотеки Варшави, Бібліотеки Ягеллонського універси-
тету (Краків), Національної бібліотеки Чехії та Національної
технічної бібліотеки (Прага).

46. Дем’янюк Л.  Публічні  бібліотеки  у  сучасному
Ірані /  Людмила Дем’янюк // Бібліотечний вісник. — 2013.
— № 1. — С. 46–52.

Викладено основні тенденції розвитку публічних бібліо-
тек, процес їх трансформації у потужні соціокультурні, інфор-
маційні центри в сучасному Ірані.

47. Малолєтова Н. Пам’ять нації (до 100-річчя засну-
вання Німецької  національної  бібліотеки)  /  Ніна Малолє-
това // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 5. — С. 47–53.

Висвітлено діяльність Німецької національної бібліоте-
ки (ННБ). Проаналізовано книгообміні зв’язки між ННБ і НБУВ.
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48. Олійник О.  Основні  тенденції  розвитку інфор-
матизації американських бібліотек /  Ольга Олійник // Віс-
ник Книжкової палати. — 2013. — № 2. — С. 48–52.

Визначено  головні  тенденції  розвитку  бібліотек  США.
Проаналізовано етапи їх становлення від приватних колекцій до
електронних бібліотек. 

49. Філіпова Л. Бібліотечні колекції з україністики у
США  /  Людмила  Філіпова,  Марія  Варлагіна //  Вісник
Книжкової палати. — 2013. — № 1. — С. 44–48.

Охарактеризовано сучасний стан бібліотечних колекцій
з україністики в американських бібліотеках та наукових і гро-
мадських інституціях.

Історія бібліотечної справи. Персоналії

50. Канивец Н.  История центральной детской биб-
лиотеки им. А. П. Гайдара в лицах /  Нелли  Канивец // Світ
дитячих бібліотек. –– 2013. –– № 1. — С. 4–6.

Подано короткі відомості про керівництво та діяльність
Центральної дитячої бібліотеки ім. А. П. Гайдара м. Севасто-
поля від початку донині.

51. Кузьмук О. С.  Бібліотека Межигірського  монас-
тиря XVII–XVIII ст.: історія та аналіз книгозбірні / О. С. Кузь-
мук, Н. О. Сінкевич //  Історіографічні  та  джерелознавчі
проблеми історії України. Книга в історії і культурі : між-
вуз. зб. наук. праць. — Дніпропетровськ : Вид-во Дніпро-
петр. нац. ун-ту, 2012. — С. 160–170.

Подано огляд бібліотеки Києво-Межигірського монасти-
ря XVIII ст. Проаналізовано кириличні  та латиничні  книги,  їх
кількість і репертуар.
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52. Лось В. Е. Інвентарі бібліотек Василіанських мо-
настирів у професійній діяльності історика (Правобережна
Україна,  середина  XVIII – початок ХІХ ст.)  /  В. Е. Лось //
Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України.
Книга в історії і культурі : міжвуз. зб. наук. праць. — Дніп-
ропетровськ  :  Вид-во  Дніпропетр.  нац.  ун-ту,  2012. —
С. 202–215.

Зроблено  джерелознавчий аналіз  інвентарів  василіансь-
ких монастирів Правобережної України. Зосереджено увагу на
зовнішніх і внутрішніх показниках інвентарів. Подано мовну ха-
рактеристику книгозбірок, наведено роки та місця видання книг.

53. Лучка Л. М.  Книжкові зібрання громадських та
приватних бібліотек Катеринославської губернії другої по-
ловини ХІХ – початку ХХ ст. /  Л. М. Лучка //  Історіогра-
фічні та джерелознавчі проблеми історії України. Книга в
історії  і  культурі : міжвуз.  зб. наук. праць. —  Дніпропет-
ровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. — С. 315–325.

Розглянуто книжкові зібрання громадських та приватних
бібліотек за їх складом, тематико-типологічними, мовними та
хронологічними ознаками.  Висвітлено кількісні  та якісні  показ-
ники наукових, навчальних та науково-популярних видань.

54. Матвійчук Л. О.  Внесок  Л. І. Гольденберга  у
розвиток  академічної  літературознавчої  біобібліографії
(50–80-і роки ХХ ст.)  /  Л. О. Матвійчук //  Бібліотекознав-
ство.  Документознавство.  Інформологія. —  2012. —
№ 2. –– С. 73–80.

Висвітлено  досягнення  Л. І. Гольденберга  у  формуванні
та  становленні  фундаментальної  методичної  основи
бібліографії. Розглянуто критичні праці вченого й основні вимоги
до біобібліографічного матеріалу та видання покажчиків.
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55. Мельник В. Внесок Ольги Грушевської в розви-
ток  вітчизняної  бібліотечної  справи  /  Віктор  Мельник  //
Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 1. — С. 39–40.

Висвітлено життя і діяльність Ольги Олександрівни Гру-
шевської – літературознавця, організатора бібліотек, громадсь-
кого діяча. Саме завдяки її зусиллям було збережено неконфіско-
ваний архів М. Грушевського.

56. Монякова О. А.  Церковные и светские библио-
теки российской провинции в середине ХІХ в. (на матери-
алах губерний Верхнего Поволжья) / Ольга Альбертовна Мо-
някова // Библиотековедение. — 2013. — № 1. –– С. 94–99.

Висвітлено механізм функціонування та взаємодії світсь-
ких і церковних бібліотек Росії упродовж 1850–1860 рр. Проана-
лізовано їх внесок у формування культурно-освітнього простору.

57. Плитус О. С.  Роль товариства  «Рідна  школа»  у
створенні бібліотечної справи Галичини кінця ХІХ – пер-
шої третини ХХ століття (історичний аспект) /  О. С. Пли-
тус  // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформоло-
гія. — 2012. — № 3/4. –– С. 47–51.

Висвітлено історіографічний аспект наукових досліджень
діяльності Українського педагогічного товариства «Рідна шко-
ла» щодо організації та функціонування бібліотек. Наголошено
на відсутності окремого наукового дослідження, у якому було б
висвітлено роль Українського педагогічного товариства у книж-
ковому русі Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття.

58. Рахно О. Бібліотечна справа в Чернігові у 1917–
1920 рр. (Історична розвідка за матеріалами місцевої преси
до 135-річчя Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка / О. Рах-
но // Бібліотечна планета. — 2013. — № 1. — С. 26–28.

З нагоди 135-річчя Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Королен-
ка  подано  короткий  огляд  діяльності  книгозбірні  упродовж
1917–1920 рр.
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59. Савинова Т. Н.  Библиотеки Оренбургского каза-
чьего войска в 1917–1919 годах / Татьяна Николаевна Сави-
нова // Библиотековедение. — 2013. — № 1. –– С. 100–104.

На основі архівних матеріалів представлено становлен-
ня бібліотеки Оренбурзького козачого війська упродовж 1917–
1919 рр.,  стан  книговидання у  1918 р.  та  напрями діяльності
тодішніх бібліотекарів.

Об’єднання та співробітництво

60. Безпала Г.  Науково-культурне «посольство» Авст-
рії в Україні (до 20-річчя заснування Австрійської бібліо-
теки у НБУВ) /  Галина Безпала // Бібліотечний вісник. —
2012. — № 6. — С. 33–39.

Окреслено передумови створення Австрійської бібліоте-
ки у складі відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв’яз-
ків Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, а
також її діяльність, спрямовану на популяризацію австрійської
літератури.

Бібліотечний маркетинг

61. Головаха С.  Наукова  бібліотека  в  соціальних
мережах / Сергій Головаха // Бібліотечний вісник. — 2013.
— № 1. — С. 29–32.

Розкрито способи представлення установи, організації,
компанії  та  ін.  у  соціальних  мережах  та  їх  впровадження  у
практику роботи наукової бібліотеки.

62. Сидорова А. Г.  Конкурс  буктрейлеров  «Сними
книгу»:  к  вопросу о  новых технологиях  рекламы книг  в
России / А. Г. Сидорова // Библиосфера. — 2013. — № 1. —
С. 83–85.
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Розглянуто особливості проведення конкурсу буктрей-
лерів – коротких рекламних відеороликів, знятих за мотивами
книг. Розкрито їх проблематику, цільову аудиторію, комунікацій-
ну стратегію і практичні дії організаторів проекту та показ-
ники його ефективності.

Бібліотечне законодавство

63. Добко Т. Платні інформаційні послуги у бібліо-
теках  України:  правові  засади  і  практика  /  Т. Добко //
Бібліотечна планета. — 2012. — № 4. — С. 18–22.

Розглянуто низку законодавчих і  нормативних докумен-
тів,  які  визначають  засади  надання  бібліотеками  послуг  на
платній основі.

64. В’язова В. Правове забезпечення діяльності біб-
ліотек  /  Валентина  В’язова // Світ  дитячих  бібліотек. ––
2012. –– № 4/5. –– С. 37–40.

Охарактеризовано  стан  правового  забезпечення  бібліо-
течної діяльності, наведено нещодавно прийняті нормативно-
правові акти загальнодержавного і галузевого значення.

Публічні масові бібліотеки 
(державні публічні бібліотеки,

обласні бібліотеки, державні масові бібліотеки)

65. Ашаренкова Н. Г. Комплектування фондів публіч-
них бібліотек України в нових економічних умовах (90-і рр.
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ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) / Н. Г. Ашаренкова // Бібліотекознав-
ство.  Документознавство.  Інформологія. —  2012. —
№ 2. –– С. 47–57.

Узагальнено тенденції у процесі комплектування фондів
публічних бібліотек, окреслено проблеми і шляхи їх розв’язання.

66. Біла Л. Освітянські бібліотеки у дзеркалі статис-
тики /  Людмила Біла, Анна Копилова // Вісник Книжкової
палати. — 2013. — № 3. — С. 20–23.

Проаналізовано діяльність освітянських бібліотек Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту України та Націо-
нальної академії педагогічних наук України.

67. Вилегжаніна Т. До питання створення довгостро-
кової програми розвитку публічних бібліотек України / Т. Ви-
легжаніна // Бібліотечна планета. — 2013. — № 1. — С. 4–
5.

Наголошено на необхідності створення довгострокової
цільової державної програми розвитку публічних бібліотек. 

68. Зеленська Н. Україномовні видання у фонді від-
ділу рідкісних і цінних документів Комунального закладу
«Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижев-
ського» (м. Кіровоград) / Н. Зеленська // Бібліотечна плане-
та. — 2012. — № 4. — С. 13–15.

Представлено  історію  формування  фондів  україномов-
ними  виданнями  Обласної  універсальної  наукової  бібліотеки
ім. Д. І. Чижевського.

69. Матвієнко В. Криворізькі дитячі бібліотеки: істо-
рія і сьогодення /  Віра Матвієнко //  Світ дитячих бібліо-
тек. –– 2012. –– № 3. –– С. 2–3.

Представлено історію створення, структуру та основні
напрями діяльності центральної дитячої бібліотеки м. Кривий Ріг.

70. Морозова Н.  Інноваційний  поступ  Вінницької
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва продовжується: роки 2007–2012 /
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Н. Морозова // Бібліотечна  планета. —  2013. —  № 1. —
С. 14–16.

Розглянуто  здобутки  Вінницької  обласної  універсальної
наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва упродовж 2007–2012 рр.

71. Постельжук О. Новітні  види  інформаційно-
аналітичної  продукції  обласних  універсальних  наукових
бібліотек  України  /  Олена  Постельжук // Бібліотечний
вісник. — 2013. — № 1. — С. 3–8.

Розглянуто особливості наповнення та функціонального
призначення  нових  видів  інформаційно-аналітичної  продукції
обласних універсальних наукових бібліотек України. 

Бібліотеки АН

72. Юрик И.  Роль белорусских библиотек в интег-
рации отечественной научной периодики в международное
информационное пространство /  Инна Юрик // Бібліотеч-
ний вісник. — 2013. — № 1. — С. 15–19.

Представлено досвід роботи Центральної наукової біб-
ліотеки ім. Я. Коласа НАН Білорусії щодо створення електрон-
ного архіву наукової періодики Національної академії наук Біло-
русії.

Бібліотеки середніх спеціальних і вищих
навчальних закладів

73. Білоус В.  Бібліотеці Вінницького державного пе-
дагогічного університету імені Михайла Коцюбинського –
100 /  Валентина Білоус // Бібліотечний форум України. —
2013. — № 1. — С. 41–43.

З нагоди 100-річчя від часу заснування бібліотеки Вінни-
цького  державного педагогічного університету імені  Михайла
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Коцюбинського висвітлено історію становлення книгозбірні та
основні напрями її діяльності на сучасному етапі розвитку.

74. Білоус В. Лінгвістичне забезпечення – важливий
аспект діяльності  бібліотеки Вінницького державного пе-
дагогічного університету імені Михайла Коцюбинського /
Валентина Білоус // Вісник Книжкової палати. — 2013. —
№ 3. — С. 14–17.

Представлено досвід роботи бібліотеки Вінницького дер-
жавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинсь-
кого щодо методики формування авторитетного файла «Пред-
метні рубрики», вивчення та впровадження методики коорди-
натного індексування.

75. Сімоненко Н. 100 років служіння студентству та
науці /  Наталя Сімоненко // Бібліотечний форум України.
— 2013. — № 1. — С. 44–46.

Представлено історичний шлях розвитку Наукової бібліо-
теки Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухо-
млинського. Окреслено здобутки книгозбірні та основні напрями
діяльності.

76. Шепетуха Л.  Онлайнові  послуги  в  бібліотеці  /
Людмила  Шепетуха //  Бібліотечний  форум  України. —
2013. — № 1. — С. 20–21.

Висвітлено можливості  та переваги онлайнової  інфор-
маційно-довідкової служби «Бібліотечний консультант» бібліо-
теки  вищого  навчального  закладу  Укоопспілки  «Полтавський
університет економіки і торгівлі».

Цифрові, віртуальні, електронні бібліотеки

77. Самохіна Н.  Архівування інформаційних ресур-
сів у системі формування електронної бібліотеки / Наталія
Самохіна // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 5.— С. 27–31.
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Проаналізовано діяльність наукової  електронної
бібліотеки  НБУВ,  особливості  її  формування,  опрацювання  та
обслуговування електронними  документами.  Розкрито
тематичну  спрямованість  інформаційних  ресурсів  наукової
електронної бібліотеки.

Взаємини з читачами. Обслуговування

78. Дригайло С. В.  Мониторинг  информационных
запросов читателей отдела газетных фондов Национальной
библиотеки Украины им. В. И. Вернадского / С. В. Дригайло
// Научные и технические библиотеки.– 2013.– №2.– С. 34-39.

Викладено підсумки моніторингу інформаційних запитів
користувачів  відділу газетних фондів  Національної  бібліотеки
України ім. В. І. Вернадського.

79. Смоляр І. Універсальний підсобний фонд НБУВ
/  Інесса Смоляр,  Леся Туровська //  Вісник Книжкової  па-
лати. — 2013. — № 3. — С. 29–31.

Охарактеризовано досвід роботи НБУВ щодо реоргані-
зації  внутрішньої  структури універсального  підсобного фонду
бібліотеки. Наведено результати локальних маркетингових до-
сліджень з вивчення потреб користувачів.  Окреслено перспек-
тиви подальшого вдосконалення системи бібліотечних послуг.

Довідково-бібліографічна робота та
інформаційне обслуговування

80. Добко Т. Платні довідково-бібліографічні послуги
бібліотек: історія і сучасність /  Тетяна Добко // Бібліотеч-
ний вісник. — 2013. — № 1. — С. 19–28.
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Висвітлено процес еволюції платних довідково-бібліогра-
фічних послуг у Національній бібліотеці України імені В. І. Вер-
надського. Наведено порівняльний аналіз платних послуг 30-х ро-
ків ХХ ст. і сучасної практики.

81. Земська О. Віртуальний – теж наш читач! / Оле-
на Земська //  Світ дитячих бібліотек. –– 2013. –– № 1. ––
С. 11–12.

Розглянуто досвід роботи центральної дитячої бібліоте-
ки ім. А. П. Гайдара у віртуальному просторі, зокрема участь у
проектах  «Віртуальна  довідково-інформаційна  служба  публіч-
них бібліотек», «Великі українці» та віртуальна подорож «Ка-
м’яний літопис Севастополя».

82. Ліпей О. Сучасні тенденції інформаційно-бібліо-
течного обслуговування дітей / Олена Ліпей // Світ дитячих
бібліотек. –– 2012. –– № 4/5. ––С. 21–23.

Висвітлено досвід роботи Кіровоградської обласної біб-
ліотеки для дітей ім. А. П. Гайдара у  сфері  інформаційно-біб-
ліотечного  обслуговування.  Акцентовано  увагу  на  співпраці  з
різними організаціями та установами.

Інформаційний сервіс (віртуальна довідка)

83. Довгань О.  Функціонування  інформації  в  кон-
тексті  діяльності  служби  «Віртуальна  бібліографічна  до-
відка»  —  об’єднаного  проекту  освітянських  бібліотек  /
Олексій  Довгань //  Вісник  Книжкової  палати. — 2013. —
№ 2. — С. 21–24.

Окреслено основні проблеми та особливості функціонуван-
ня діяльності зі створення віртуальних бібліографічних довідок
як одного з джерел надходження інформації до користувача, а
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також перспективи розвитку цього інформаційного каналу як
інноваційного напряму. 

84. Ісаєнко О. Комплексне інформаційне обслугову-
вання  віддалених  користувачів  НБУВ:  концепція,  регла-
ментувальна документація /  Олександр Ісаєнко, Надія Ка-
ліберда //  Вісник  Книжкової  палати. — 2012. — № 11. —
С. 16–20.

Представлено чинні документи та проекти (положення,
правила), які регламентують діяльність Національної бібліоте-
ки  України  імені В. І. Вернадського  у  сфері  інформаційного
обслуговування віддалених користувачів.

85. Маарно Р. Информационное «Бюро забытых ве-
щей» – новая модель библиотечной справочной службы /
Рауха  Маарно // Научные  и  технические  библиотеки. ––
2013. –– № 1. –– С. 94–99.

На основі досвіду роботи мережевої довідкової служби
Міської бібліотеки м. Хельсинкі розглянуто трансформацію до-
відкового обслуговування в публічних бібліотеках: від збережен-
ня інформації до платформи знань. 

Краєзнавча робота бібліотек

86. Гринюк О. «Краю мій, тобі моя любов» / Ольга
Гринюк // Світ дитячих бібліотек. –– 2012. –– №3. –– С.6-7.

Розглянуто  краєзнавчу  діяльність  дитячих  бібліотек
Криворіжжя. 

87. Левчик В.  Краєзнавчий  зміст  в  усіх  напрямах
діяльності Долинської районної бібліотеки для дітей / Віра
Левчик  //  Світ  дитячих  бібліотек. ––  2012. ––  № 4/5. ––
С. 29–30.
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Охарактеризовано  результати  краєзнавчої  роботи  Во-
линської районної бібліотеки для дітей.

Каталогізація. Техніка каталогізації

88. Белов В. А. Ключевые слова в структуре записи
электронного каталога /  В. А. Белов, Л. В. Никанова // Биб-
лиосфера. –– 2013. –– № 1. –– С. 77–80.

Проаналізовано  підходи  до  складання  набору  ключових
слів в електронних каталогах. Запропоновано правила виділення
ключових слів у тексті.

89. Збанацька О.  Інформаційно-пошуковий тезаурус
Національної  парламентської  бібліотеки  України:  період
апробації / О. Збанацька // Бібліотечна планета. — 2013. —
№ 1. — С. 30–32.

Охарактеризовано  особливості,  проблемні  питання  та
статистичні  показники  апробації  Інформаційно-пошукового
тезаурусу  Національної  парламентської  бібліотеки  України
ім. В. І. Вернадського упродовж 2004–2012 років.

Види каталогів

90. Дедик П. Е.  Новые  возможности доступа  к  ре-
сурсам  зарубежных  библиотек:  каталоги  нового
поколения  /  П. Е. Дедик // Научные  и  технические
библиотеки. –– 2013. –– № 2. –– С. 65–84.

Розглянуто появу нового покоління бібліотечних  елект-
ронних каталогів, які з’явились у США в 2006–2009 рр. Охарак-
теризовано особливості таких каталогів та наведено приклади
їх укладання в університетських бібліотеках.
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91. Мілясевич І. Зведений каталог місцевих видань:
проблемні питання методики ведення /  І. Мілясевич // Біб-
ліотечна планета. — 2013. — № 1. — С. 19–23.

Проаналізовано основні проблеми бібліографування видань
у зведеному каталозі місцевих видань. 

Класифікація та індексація

92. Сербін О.  Розвиток  таблиць класифікації НБУВ
як відображення  інноваційної  трансформації  бібліотечно-
інформаційної  діяльності  / Олег  Сербін, Світлана
Галицька // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 6. — С. 15–
19.

Розглянуто розвиток змістовної  та  структурної  скла-
дової таблиць класифікації  НБУВ. Окреслено основні  напрями
динаміки таблиць класифікації в контексті інноваційної діяль-
ності бібліотеки.

Комплектування і поповнення фондів

93. Малолєтова Н.  Централізоване комплектування
зарубіжними  періодичними  виданнями  бібліотек  мережі
НАН України : історичний огляд / Ніна Малолєтова, Олена
Полякова // Бібліотечний вісник. — 2012. — №6. — С.20-30.

Висвітлено основні  етапи  розвитку  та  сучасний стан
централізованого комплектування бібліотек мережі НАН Украї-
ни зарубіжними періодичними виданнями. Визначено критерії від-
бору журналів для забезпечення інформаційних потреб учених.
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Організація, збереження та захист 
бібліотечних фондів

94. Стрілець Н.  Проблеми  архівного  збереження
документів в українських бібліотеках / Наталія Стрілець //
Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 12. — С. 29–31.

Проаналізовано досвід діяльності найбільших українських
бібліотек  щодо  збереження  бібліотечних  ресурсів.  Окреслено
коло проблемних питань на шляху до створення єдиної інфор-
маційної бібліотечної системи.

Управління у бібліотеках (менеджмент)

95. Левченко Н.  Восемь принципов системы мене-
джмента качества /  Нина Левченко //  Бібліотечний форум
України. — 2013. — № 1. — С. 4–6.

Представлено основні принципи системи менеджменту
якості,  подано  рекомендації  щодо  їх  запровадження  у  бібліо-
течну діяльність.

96. Мар’їна О.  Соціально-комунікаційні  технології
як  засіб  управління  бібліотечно-інформаційною  сферою
діяльності / Олена Мар’їна // Вісник Книжкової палати. —
2013. — № 3. — С. 26–28.

Розглянуто соціально-комунікаційні технології як іннова-
ційний ресурс соціального управління. Аргументовано доцільність
їх запровадження як засобу управління бібліотечно-інформацій-
ною сферою діяльності.
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97. Маркова В. Н. Функциональная модель библио-
теки  /  В. Н. Маркова //  Библиосфера. — 2013. — № 1. —
С. 13–19.

Досліджено функції бібліотек на різних етапах культур-
ної  трансформації  суспільства.  Окреслено  основні  підходи до
управління сучасною бібліотекою. Запропоновано функціональну
модель управління бібліотекою відповідно до сучасних умов.

Організація фондів спеціальних матеріалів та
робота з ними (рукописи, рідкісні книги і т. д.)

98. Іващенко В. Зібрання рідкісних і цінних видань
у  фондах  мережі  освітянських  бібліотек:  результати  до-
слідження  /  Віра  Іващенко,  Руслана  Палійчук //  Вісник
Книжкової палати. — 2013. — № 1. — С. 24–27.

Окреслено проблему зберігання бібліотечного фонду, за
результатами проведеного анкетування проаналізовано досвід
роботи  мережі  освітянських  бібліотек.  Порушено  питання
створення  інтегрованого  психолого-педагогічного  інформацій-
ного ресурсу.

Організація фондів електронних матеріалів:
електронна книга, електронний журнал,

цифрові носії, електронні ресурси

99. Лобузіна К. Сучасні підходи до інтеграції елект-
ронних інформаційних ресурсів бібліотек /  Катерина Ло-
бузіна  //  Вісник  Книжкової  палати. —  2012. —  № 12. —
С. 24–28.
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Висвітлено досвід роботи Національної бібліотеки імені
В. І. Вернадського у сфері формування інтегрованих бібліотеч-
но-інформаційних ресурсів. Розглянуто основні підходи до вирі-
шення проблем інтеграції електронних інформаційних ресурсів
бібліотек, зведених каталогів і корпоративної каталогізації.

100. Стрілець Н. О.  Методи  та  технології  архіву-
вання  електронних  бібліотечних  ресурсів  /
Н. О. Стрілець //  Бібліотекознавство.  Документознавство.
Інформологія. — 2012. — № 3/4. –– С. 40–46.

Узагальнено  вітчизняний  та  зарубіжний  досвід  щодо
архівного збереження електронних документів у бібліотеках.

Бібліографія. Практичний аспект

101. Збанацька О.  Управлінські  документи:  мето-
дика описування розпорядчих документів /  Оксана Збана-
цька //  Вісник  Книжкової  палати. —  2012. —  № 12. —
С. 19–23.

Зосереджено увагу на методиці бібліографічного опису-
вання розпорядчих документів, подано типові приклади бібліо-
графічного опису наказів, розпоряджень, постанов.

102. Казакова Н. До питання бібліографічного відо-
браження документного потоку з історії українського кіно
ХХ – поч. ХХІ ст. /  Н. Казакова // Бібліотечна планета. —
2012. — № 4. — С. 8–12.

Наголошено на важливості реєстрації літератури з іс-
торії українського кіно, визначено її хронологічні та географічні
межі. Результатом цього дослідження стане анотований нау-
ково-допоміжний бібліографічний покажчик «Кінематографіч-
на періодика України ХХ–ХХІ ст.».
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103. Лобузіна К.  Інформаційні технології створення
національних бібліографічних ресурсів  /  Катерина Лобу-
зіна // Бібліотечний вісник. — 2013. — № 1. — С. 9–14.

Розглянуто  індивідуальні  підходи  до  організації  бібліо-
графічних баз даних видань різних типів. Проаналізовано засоби
інтеграції  різнорідних бібліографічних ресурсів у єдиний комп-
лекс баз даних національного друкованого репертуару.

104. Промська О. Л. Сучасні метабібліографічні ре-
сурси  України:  всеукраїнський  і  регіональний  рівні  /
О. Л. Промська, Л. В. Глазунова // Вісник Харківської  дер-
жавної академії  культури. — Харків,  2012. — Вип. 37. —
С. 179–188.

Зроблено  огляд  стану  сучасної  української  метабібліо-
графії та окреслено шляхи її подальшого розвитку. Охаракте-
ризовано проект харківських бібліотек «Метабібліографія Хар-
ківщини».
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