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Бібліографічний покажчик публікацій з проблем 

бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства / 

уклад. : В. О. Мудроха, Н. П. Прокопенко ; відп. ред. 

Л. В. Сніцарчук ; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ 

бібліотекознавства. — Львів, 2019. — Вип. 2. — 36 с. 

Покажчик нових публікацій з проблем бібліотекознав-

ства, бібліографознавства та книгознавства містить анотовані 

аналітичні описи матеріалів з фахових серіальних видань та 

збірників наукових праць: «Вісник Книжкової палати», 

«Бібліотечна планета», «Бібліотечний форум України: історія, 

теорія і практика», «Наукові праці Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського», «Вісник Одеського національ-

ного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, 

книгознавство», які надійшли до відділу бібліотекознавства 

Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. 

Стефаника у 2019 p. Матеріали розміщено за тематичними 

розділами. У кінці випуску подано іменний покажчик авторів. 

Розрахований на наукових працівників у галузі 

бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства, 

співробітників бібліотек, а також викладачів і студентів 

спеціальних навчальних закладів. 

Укладачі:   В. О. Мудроха, Н. П. Прокопенко 

Відповідальний редактор   Л. В. Сніцарчук 

Комп’ютерний набір    С. В. Олексів 
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Бібліотекознавство 

1. Грабар Н., Кухаренко А. Аксіологізація комуніка-

ційної діяльності бібліотек ЗВО в сучасному медіа просторі / 

Наталя Грабар, Анжеліка Кухаренко // Вісник книжкової 

палати. — 2019. — № 9. — С. 19–24. 
У статті розглянуто аксіологічні проблеми комуніка-

ційної діяльності бібліотек закладів вищої освіти (ЗВО) в 

сучасному медіапросторі, що значною мірою зумовлено транс-

формацією ціннісної системи соціуму в умовах інтенсивних 

глобалізацій них процесів. 

2. Ісаєва О., Дорош М., Власова Т. Інтелектуальний 

пошуковий інструментарій знаннєвих ресурсів у порталі 

«Наука України» / Ольга Ісаєва, Марина Дорош, Тетяна 

Власова // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 2. — С. 10–

15. 
У статті розглянуто принципи створення пошукового 

профілю науковця як інформаційного складника порталу «Наука 

України» та його технологічної взаємодії з авторитетними фай-

лами на особу і колектив. 

3. Клюшніченко О. Дослідження тематичної спрямо-

ваності публікацій у науковій періодиці України 2018 року 

за розділами УДК / Олена Клюшніченко // Вісник Книж-

кової палати. — 2019. — № 8. — С. 10–17. 
У даній статті подано інформацію про основні напрями 

розвитку вітчизняної науки і техніки на основі аналізу пуб-

лікацій у журналах та періодичних і продовжуваних збірниках 

за класами УДК. 

4. Копанаєва В. Дуалізм наукометрії / Вікторія Ко-

панаєва // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 5. — 

С. 20–23. 
У статті розглянуто розбіжність концептуальних погля-

дів учених щодо наукометричної діяльності, зумовлених дуаліз-

мом наукометрії. Обгрунтовано один з підходів зазначеного 
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дуалізму — активізація участі бібліотеки у формуванні та роз-

ширенні джерельної бази оцінювання з урахуванням принципів 

Лейденського маніфесту для наукометрії. 

5. Копанєва В. Розвиток когнітивної концепції науко-

вої комунікації / Вікторія Копанєва // Бібліотечний віс-

ник. — 2017. — № 6. — С. 3–9. 
Проаналізовано лінгвістичні та нейрофізіологічні витоки 

когнітивних наук, розкриті у бібліопсихологічній теорії М. Ру-

бакіна. Відзначено виявлену ним неоднозначну відповідність 

між знаннями певної особи й документальною інформацією, 

отриманою в результаті вербалізації цих знань. Обґрунтовано 

необхідність врахування когнітивних аспектів комунікації для 

поглиблення усвідомлення користувачем зовнішньої інформації. 

Вказано на ентропійний характер процесів обміну інформацією 

як між особами, так і соціотехнічними системами. Для змен-

шення інформаційної ентропії в системах наукової комунікації 

запропоновано створювати когнітивно-орієнтовані ресурси. Ре-

комендовано для їх формування в якості джерельної бази 

використовувати дані довідково-бібліографічного апарату біб-

ліотеки. Розглянуто підходи до конвергенції інформаційно-

комунікаційних технологій і когнітивно-орієнтованих ресурсів. 

Розвиток бібліотечної справи і бібліотекознавства 

6. Горбань Ю., Скаченко О. Наукова бібліотека 

КНУКіМ. 55 років у просторі і часі: факти і фігури / Юрій 

Горбань, Олена Скаченко // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2019. — № 4. — С. 54–57. 
У статті висвітлюються основні факти історії та сього-

дення Наукової бібліотеки Київського національного універси-

тету культури і мистецтв з нагоди її 55-річчя. Характеризуються 

інформаційні ресурси, наукова робота, видавнича та проектна 

діяльність, вплив цифрових технологій на розвиток бібліотеки у 

2013–2018 роках. 
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7. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Бібліотека і книга в контексті часу» / підг. Олена Білик // 

Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 35–36. 
Подано інформацію про ХІІ Всеукраїнську науково-

практичну конференцію «Бібліотека і книга в контексті часу». 

Захід відбувся 21–22 травня 2019 р. в Національній бібліотеці 

України імені Ярослава Мудрого за підтримки Міністерства 

культури України. 

8. Литвин С. Х., Добровольська В. В. Науковий жур-

нал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформоло-

гія» у професійному комунікаційному просторі / Сергій 

Харитонович Литвин, Вікторія Василівна Добровольська // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 

2019. — № 1. — С. 16–26. 
У даній статті здійснено тематичний огляд статей, опуб-

лікованих у фаховому журналі. Проаналізовано тематичну скла-

дову публікацій за 15 років, які розкривають основні напрямки 

досліджень, представлених у часописі. 

9. Моісєєва С., Сочинська Я. Українська бібліотечна 

асоціація: регіональний аспект / Світлана Моісєєва, Ярос-

лава Сочинська // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2019. — № 4 . — С. 47–48. 
У статті представлено аналіз діяльності регіональних 

відділень Української бібліотечної асоціації за 2018–2019 рр. та 

їх вплив на розвиток бібліотек України та підвищення 

кваліфікації бібліотекарів. 

10. Прокопенко Л. «Академічна доброчесність: прак-

тичний вимір» для бібліотек (нотатки з конференції) / Лілія 

Прокопенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і прак-

тика. — 2019. — № 4. — С. 43–46. 
У статті охарактеризовано роботу і результати кон-

ференції «Академічна доброчесність: практичний вимір». 

Акцентовано увагу на заходах, які розглядали різні аспекти 

інтеграції бібліотек в академічне середовище і їх долучення до 
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імплементації академічної доброчесності в Україні задля 

сприяння підвищенню якості освітньої та наукової діяльності. 

11. Рубан А. І. Видавнича діяльність університетських 

книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України 

та НАПН України / Рубан Алла Іванівна // Вісник Одеськ-

ого нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавст-

во, книгознавство. — Одеса : ОНУ, 2019. — Т. 24, вип. 1. — 

С. 172–188. 
У статті проаналізовано видання університетських кни-

гозбірень, що входять до складу мережі освітянських бібліотек 

МОН України та НАПН України, видані ними у 2013–2017 рр. 

12. Шейко В., Кушнаренко Н. Фундатор вищої бібліо-

течно-інформаційної та культурологічно-мистецької освіти 

України / Василь Шейко, Наталя Кушнаренко // Вісник 

Книжкової палати. — 2019. — № 8. — С. 37–42. 
У статті висвітлено 90-річну історію та сьогодення 

Харківської державної академії культури. Увагу акцентовано на 

вагомих здобутках освітньої, наукової, управлінської та творчої 

діяльності. 

Законодавчі та нормативно-правові документи 

в галузі бібліотечної справи 

13. Клименко О., Сокур О. Нормативно-правова база 

взаємодії бібліотек Національної академії наук України. 

Історія формування / Оксана Клименко, Олена Сокур // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 4. — С. 12–18. 
У статті висвітлюється історія нормативно-правового 

забезпечення взаємодії бібліотек НАН України від становлення 

бібліотечної мережі до її функціонування як потужного 

наукового інформаційного ресурсу. Розкрито роль Інфор-

маційно-бібліотечної ради та Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського щодо методичного супроводу діяль-

ності бібліотек НАН України. 
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14. Литвинова Л. Модернізація авторського права ЄС 

в епоху цифрових технологій / Лариса Литвинова // Бібліо-

течний вісник. — 2019. — № 2. — С. 3–11. 
У даній статті порушено питання оновлення норм ав-

торського права ЄС в інформаційному суспільстві. Приділено 

увагу статтям Директиви про авторське право на цифровому 

єдиному ринку, які безпосередньо стосуються бібліотек та їхніх 

користувачів в Європі. 

15. Плешакова-Боровинська М. Сучасні нормативні 

вимоги до роботи з управлінською інформацією в елек-

тронному форматі на підприємстві / Марина Плешакова-

Боровинська // Вісник Книжкової палати. — 2019. — 

№ 6. — С. 18–22. 
У статті розглянуто питання роботи з управлінською 

інформацією в електронному форматі відповідно до сучасних 

нормативних вимог, визначено перспективні напрями діяльності 

у сфері електронного документообігу. 

Організація і управління в бібліотечній справі 

16. Жукова В. Сутність антикризового управління біб-

ліотекою / Валерія Жукова // Вісник Книжкової палати. — 

2019. — № 4. — С. 20–23. 
У статті розглянуто аспекти антикризового управління 

бібліотекою, сутність якого полягає у проведенні відповідних 

заходів у разі кризової ситуації та у контролі можливості появи 

її ознак в умовах стабільної діяльності. 

17. Загуменна В. Адвокація як важливий напрям діяль-

ності сучасної бібліотеки / Віра Загуменна // Вісник Книж-

кової палати. — 2019. — № 4. — С. 25–28. 
У статті розкрито сутність бібліотечної адвокації й 

дотичних до неї понять, висвітлено основні підходи до її 

визначення. 
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18. Ковальчук Н. В. Концептуальна модель докумен-

таційного забезпечення управління бібліотекою в сучасних 

умовах у комунікаційній взаємодії / Наталія Володими-

рівна Ковальчук // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. — 2019. — № 2. — С. 55–62. 
У даній статті окреслено концептуальну модель до-

кументаційного забезпечення управління бібліотекою, що 

сприятиме ефективній роботі бібліотечної установи в умовах 

внутрішнього та зовнішнього комутаційних середовищ.  

19. Мацієвська Г. Сучасне осмислення поняття «орга-

нізаційна структура бібліотек» / Ганна Мацієвська // Біб-

ліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — 

№ 3. — С. 14–17. 
Стаття присвячена організаційній культурі як важливому 

інструменту підвищення ефективності діяльності бібліотек. 

Проаналізовано дослідження бібліотекознавців щодо органі-

заційної культури бібліотек та її основних складових. 

20. Туровська Л. Аспекти становлення та розвитку віт-

чизняної бібліотечної статистики / Леся Туровська // Віс-

ник Книжкової палати. — 2019. — № 4. — С. 23–25. 
У статті висвітлено основні етапи розвитку вітчизняної 

бібліотечної статистики; визначено параметри оцінювання 

бібліотечної діяльності; проаналізовано зміни у бібліотечній 

політиці. 

Бібліотечний маркетинг. Бібліотечні кадри. 

21. Бібліотечна адвокація та нова бібліотечна геомет-

рія: точки дотику і вектори розвитку / підг. Світлана Крав-

ченко // Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 32–35. 
У статті описано бібліотечну адвокацію та нову 

бібліотечну геометрію на основі бібліотек кількох міст. Також 

тут подано інформацію про Школу адвокації та Літню школу 

молодих бібліотекарів. 
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22. Гречко Г., Базиленко І. Професіоналізм + креатив-

ність = сучасна бібліотека (професійне навчання персоналу 

в дитячій бібліотеці) / Галина Гречко, Ірина Базиленко // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — 

№ 3. — С. 43–44. 
У статті висвітлено заходи з підвищення кваліфікації, які 

організовує Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Ко-

бера і В. Хоменко м. Миколаєва для своїх філій. Працівники 

центральної бібліотеки використовують інтерактивні методи 

навчання, які вчать мислити нестандартно, працювати в коман-

ді, створювати творчий та інтелектуальний партнерський дух. 

23. Сафонова Т. Формування іміджу сучасного бібліо-

текаря як важливий напрям PR-діяльності бібліотеки / 

Тетяна Сафонова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — 

№ 7. — С. 25–28. 
Статтю присвячено проблемі формування іміджу сучасно-

го бібліотекаря як важливого напряму PR-діяльності бібліотеки. 

24. Шалиганова А. Як не заплутатись у павутині? (он-

лайн-моніторинг професійної інформації) / Алла Шалига-

нова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 

2019. — № 3. — С. 47–49. 
У статті розглядається методика відстеження професій-

ної інформації у мережі Інтернет. Пропонується впровадження 

електронних н’юслеттерів для обміну бібліотечними новинами 

та інформацією між працівниками однієї бібліотеки, підрозді-

лами бібліотек та бібліотеками. 

25. Шевченко О. Освіта для майбутнього / Оксана 

Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практи-

ка. — 2019. — № 4. — С. 20–22. 
У статті висвітлюються шляхи використання науково-

технічного та інформаційного потенціалу Дніпропетровської 

обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів 

слов’янських Кирила і Мефодія для реалізації STEM- проектів 

та профорієнтаційної роботи. 
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Історія бібліотечної справи та бібліотекознавства 

26. Бондарчук О. Б. Педагогічна періодика 1917–1945 рр. 

у контексті сучасних історіографічних досліджень / Ок-

сана Борисівна Боднарчук // Вісник Одеського нац. ун-ту. 

Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознав-

ство. — Одеса : ОНУ, 2019. — Т. 24, вип. 1. — С. 39–46. 
У статті представлено огляд періодичних видань 1917–

1945 рр. з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, які є 

важливим джерелом історичних досліджень у галузі педагогіки, 

освіти, бібліотекознавства. Розкрито видову та тематичну 

спрямованість часописів, що відображає тенденції розвитку 

освіти, науки, культури України у складні історичні періоди. 

Презентовано каталог «Періодичні видання 1917–1945 рр. у 

фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського», укладений фахівцями ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. 

27. Грєбцова І. С. Літературні збірники у діяльності 

одеського «Товариства допомоги літераторам і ученим» 

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Ірена Світозарівна Грєб-

цова // Вісник Одеського нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознав-

ство, бібліографознавство, книгознавство. — Одеса : ОНУ, 

2019. — Т. 24, вип. 1. — С. 47–58. 
У статті, на матеріалах літературних видань, що були 

опубліковані у 1892 р. в Одесі, „Южный сборник в пользу 

пострадавших от неурожая” і „Отлик: в пользу голодающих”, 

нормативно-правової і діловодної документації, архівних доку-

ментів, розглянуто діяльність Одеського товариства допомоги 

літераторам і ученим, роль літературних збірниківу формуванні 

джерел надходження коштів до благодійної організації. 

Комплексний аналіз джерел дозволив дослідити головні віхи у 

діяльності товариства, визначити роль викладачів Новоросій-

ського університету у виданні літературних збірників і розвитку 

добродійного товариства в цілому. 
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28. Добко Т., Дуднік О. Бібліографічні посібники з іс-

торії національно-визвольних змагань українського народу 

1917–1921 рр. (перша половина ХХ ст.) / Тетяна Добко, 

Олександр Дуднік // Бібліотечний вісник. — 2017. — 

№ 6. — С. 29–38. 
У статті охарактеризовано бібліографічні посібники з 

історії національно-визвольних змагань українського народу 

(1917–1921 рр.), видані в Україні, СРСР та за кордоном у першій 

половині XX ст. Акцентується увага на ідеологічних та мето-

дологічних засадах їх укладання, аналізується їх зміст та 

інформаційне наповнення. 

29. Іващенко В. М. Часопис «Новими стежками» в 

регіональній педагогічній періодиці України 1922 року 

(освітній і соціокультурний вимір) / Віра Миколаївна Іва-

щенко // Вісник Одеського нац. ун-ту. Сер.: Бібліотеко-

знавство, бібліографознавство, книгознавство. — Одеса : 

ОНУ, 2019. — Т. 24, вип. 1. — С. 59–69. 
У статті висвітлено проблеми освітнього та соціо-

культурного характеру в контексті регіональних особливостей 

Полтавщини. Встановлено, що проблеми, які розглянуто на 

сторінках часопису, характерні для педагогічних видань дос-

ліджуваного періоду, так як зумовлені соціальною необхідністю 

висвітлення вагомих подій, інтерпретованих в руслі ідеологіч-

ного впливу політичної системи. Особливу увагу зосереджено 

на виявленні етнографічних, краєзнавчих елементів у викла-

данні предметів природничого та математичного спрямування. 

Констатовано важливість регіональних періодичних видань для 

оперативного ознайомлення широкого педагогічного загалу з 

проблемами соціальної та освітньої тематики. 

30. Кобижча Н. І., Стефан І. П. Кафедра організації 

бібліотечних фондів і каталогів у контексті еволюції біб-

ліотечно-інформаційної освіти в КНУКіМ (1976–1994) / 

Наталія Іванівна Кобижча, Іван Петрович Стефан // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 

2019. — № 1. — С. 133–141. 
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У даній статті досліджено історію становлення кафедри 

організації бібліотечних фондів і каталогів КНУКіМ, визначено 

внесок викладачів кафедри у розвиток українського фондо-

знавства та каталогознавства, як складових київської бібліо-

течної науково-освітньої школи. Тут вперше висвітлено історію 

становлення кафедри організації бібліотечних фондів і каталогів 

КНУКіМ. 

31. Коломієць Н. Досвід формування та функціонування 

фонду видань ХІХ ст. ДНСГБ УААН / Наталія Коломієць // 

Вісник книжкової палати. — 2019. — № 9. — С. 39–44. 
У статті проаналізовано аспекти створення та функціо-

нування «Фонду видань, випущених у ХІХ столітті з сільсько-

господарської тематики», як об’єкта національного надбання 

України. Висвітлено досвід ННСГБ НААН щодо застосування 

традиційних і новітніх методик збереження рідкісних пам’яток 

книжкової спадщини сільськогосподарської науки. 

32. Лоштин Н. Книжкові збірки лекторів філософії та 

теології у бібліотеці львівських бернардинців (середина 

XVIII ст.) / Назарій Лоштин // Бібліотечний вісник. — 

2017. — № 6. — С. 23–28. 
У статті проаналізовано кількісне та тематичне напов-

нення збірок книг лекторів генеральних студій, що діяли при 

львівському монастирі св. Андрія. Книги класифіковано за 

декількома тематичними категоріями. Виокремлено головні 

тенденції формування лекторських бібліотек. Аналіз здійснено 

за матеріалами рукописного інвентаря бібліотеки 1747 р. 

33. Новальська Т. В., Бачинська Н. А. Бібліотечно-

інформаційна освіта в КНУКіМ в контексті історії (до 50-

річного ювілею започаткування бібліотечно-інформаційної 

освіти в Київському національному університеті культури і 

мистецтв) / Тетяна Василівна Новальська, Надія Анатолі-

ївна Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. — 2019. — № 1. — С. 124–132. 
У статті досліджено історію, характерні особливості та 

тенденції розвитку бібліотечно-інформаційної освіти в КНУКіМ. 
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Тут комплексно досліджено та висвітлено історію заснування, 

характерні ознаки та тенденції розвитку бібліотечно-інфор-

маційної освіти в КНУКіМ. 

34. Рудько І. Буковинське народне віче на сторінках 

видань (з фондів Чернівецької обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка) / Іванна Рудько // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — 

№ 4. — С. 15–17. 
У статті охарактеризовано джерела інформації про 

визначну історичну подію столітньої давності — Буковинське 

народне віче 3 листопада 1918 року в Чернівцях. 

35. Соколов В. Особливості еволюції публічних біб-

ліотек у губернських містах в Україні у XIX – на початку 

ХХ ст. / Віктор Соколов // Бібліотечний вісник. — 2019. — 

№ 3. — С. 13–24. 
У статті досліджено становлення та розвиток публічних 

бібліотек губернських міст на території України у ХІХ – на 

початку ХХ ст., чинники, умови та основні етапи їхньої ево-

люції. Охарактеризовано головні напрями діяльності губерн-

ських бібліотек як інформаційно-ресурсних центрів збереження 

і суспільного використання друкованих видань, рукописів та 

інших документів, а також як осередків культурно-освітнього 

життя краю. 

36. Соколов В. Створення та розвиток діяльності техніку-

мів і шкіл політосвіти у контексті становлення середньої спе-

ціальної бібліотечної освіти в Україні у 1920-х – 1940-х рр. / 

Віктор Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2019. — № 4. — С. 33–42. 
У статті проаналізовано особливості становлення біб-

ліотечної освіти у 1920-х – 1940-х рр.; досліджено історичні, 

соціально-політичні та культурно-освітні чинники створення та 

розвитку середніх спеціальних навчальних закладів, що 

готували бібліотекарів у зазначений період. 
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37. Соколов В. Теорія бібліопсихології М. Рубакіна в кон-

тексті розвитку читачезнавства в Україні у 1920–1930-х рр. / 

Віктор Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2019. — № 3. — С. 2–13. 
У статті охарактеризовано сутність, основні положення і 

методологічні принципи теорії бібліопсихології М. Рубакіна; 
проаналізовано місце і значення її у формуванні читачезнавства 

в Україні у 1920–1930-х рр., стан вивчення її розвитку, особли-
вості тлумачення її змісту в новітніх дослідженнях з бібліоте-

кознавства; з’ясовано основні історичні фактори, що вплинули 
на розвиток ідей бібліопсихології у вітчизняних дослідженнях 

читача, книги та процесу читання у зазначений період. 

38. Соколов В. Ю. Передплатники публічних бібліотек 

та вартість бібліотечних послуг в Україні в середині XIX 

на початку ХХ ст. / Віктор Юрійович Соколов // Вісник 

Одеського нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство, бібліогра-

фознавство, книгознавство. — Одеса : ОНУ, 2019. — Т. 24, 

вип. 1. — С. 11–38. 
Аналізуються семантичні ознаки терміна «передплат-

ник» та особливості його використання у бібліотечній діяль-
ності в Україні у сер. ХІХ – на поч. ХХ ст. Охарактеризовано 
основні історичні чинники, що вплинули на формування змісту 
даного поняття, зокрема у зв’язку з розвитком діяльності ко-
мерційних бібліотек. Запропоновано визначення терміна «перед-
платник» на основі вивчення специфіки його вживання у пуб-
лічних книгозбірнях. Досліджуються особливості формування 
та тенденції розвитку вартості оплати за користування видан-
нями у публічних книгозбірнях зазначеного періоду. 

39. Шалиганова А. Сторінки діяльності академіка 

М. Ф. Сумцова у Харківській громадській бібліотеці (до 

165-ї річниці від дня народження) / Алла Шалиганова // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — 

№ 4. — С. 49–53. 
Стаття розкриває просвітницьку діяльність Миколи 

Федоровича як фундатора і члена Правління Харківської гро-

мадської бібліотеки. 
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Видатні діячі бібліотечної справи 

40. Дмитрієва О. Павло Мокроус — укладач друкова-

ного каталогу української книги / Олена Дмитрієва // Віс-

ник Книжкової палати. — 2019. — № 8. — С. 43–47. 
У даній статті висвітлено життєвий шлях і внесок в 

українську культуру укладача «Каталогу книжок українською 

мовою Харківської громадської бібліотеки» (1912) П. Мокроуса 

(1884–1938). 

41. Журавльова І., Глибицька С. Бібліотекар першо-

відкривач: до 100-річчя Віри Карапетівни Мазманьянц / 

Ірина Журавльова, Світлана Глибицька // Бібліотечний фо-

рум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 4. — С. 58–59. 
Стаття присвячена сторічному ювілею видатного хар-

ківського бібліографа, бібліотекознавця та книгознавця Віри 

Карапетівни Мазманьянц, яка працювала у Центральній нау-

ковій бібліотеці Харківського державного університету у другій 

половині ХХ сторіччя. 

42. Кірішева О. Душа народу у творчості Степана Ру-

данського / Олена Кірішева // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2019. — № 3. — С. 21–22. 
У статті наводяться цікаві факти з біографії класика 

української літератури, лікаря за фахом Степана Васильовича 

Руданського, чий 185-річний ювілей відзначає творча інтелі-

генція України у 2019 році. 

43. Цибенко І. Бібліотечно-бібліографічна діяльність 

В. Дорошенка в умовах розвитку української національної 

культури / Ірина Цибенко // Вісник Книжкової палати. — 

2019. — № 7. — С. 47–52. 
У статті розглянуто основні напрями творчої діяльності 

В. Дорошенка. Зосереджено увагу на обставинах, що перешко-

джали його вільному творчому розвитку. Відзначено інформа-

ційну та наукову значущість творчого доробку В. Дорошенка 

для розвитку української бібліографії як невід’ємної складової 

частини загальнонаціональної української культури.  
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Міжнародне співробітництво 

44. Вовк Н., Пелещишин А. Концепція створення 

онлайн-платформи для обміну міжнародним досвідом зі 

збереження бібліотечних та архівних фондів / Наталія 

Вовк, Андрій Пелещишин // Вісник Книжкової палати. — 

2019. — № 4. — С. 38–42. 
Розглянуто проблему розроблення навчального веб-ре-

сурсу для спільного доступу фахівців архівної та бібліотечної 

галузей. Запропоновано концепцію створення онлайн-плат-

форми для обміну міжнародним досвідом у галузі збереження 

культурної спадщини держави в архівах і бібліотечних фондах. 

45. Опришко Т. С., Тимофєєва Г. В. Інтернаціоналі-

зація як стратегія розвитку академічних бібліотек / Тетяна 

Сергіївна Опришко, Галина Вікторівна Тимофєєва // Віс-

ник Одеського нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство, бібліо-

графознавство, книгознавство. — Одеса : ОНУ, 2019. — 

Т. 24, вип. 1. — С. 155–171. 
Досліджено основні завдання та напрями інтернаціона-

лізації академічних бібліотек та їх співвідношення із тради-

ційними функціями академічної бібліотеки. Автори зосере-

дилися на аналізі таких напрямів роботи бібліотеки як: розвиток 

бібліотечних сервісів; участь у міжнародних бібліотечних ініціа-

тивах відкритого доступу; забезпечення інформаційних потреб 

іноземних студентів та дослідників; інтеграція наукових публі-

кацій до міжнародного наукового простору. Відзначено досяг-

нення та недоліки академічних бібліотек вітчизняних вишів у 

міжнародній інтеграції. Обґрунтовано необхідність розробки 

базових індикаторів для виміру вхідних та вихідних інфор-

маційних потоків, що проходять через бібліотеку ЗВО. 
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Бібліотечна система України.  

Окремі бібліотеки 

46. Бірюкова І. Одеська національна наукова бібліоте-

ка в гуманітарному просторі країни: до 190-річчя найстарі-

шої публічної книгозбірні держави / Ірина Бірюкова // 

Вісник книжкової палати. — 2019. — № 9. — С. 45–48. 
У даній статті подано інформацію про Одеську національ-

ну наукову бібліотеку. Тут подано опис культурно-просвітниць-

ких, науково-дослідних, видавничих проектів, що спрямовані на 

підтримання держаної гуманітарної політики, популяризацію 

книги і читання в суспільстві. 

47. Вилегжаніна Т. Соціальний тренд публічної бібліо-

теки / Тамара Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 

2019. — № 3. — С. 4–6. 
У статті описані соціальні тренди публічної бібліотеки 

та запропоновано чотирирівневий план необхідних змін у біб-

ліотеках. 

48. Вилегжаніна Т. Фонди публічних бібліотек як час-

тина інформаційного простору країни / Тамара Вилег-

жаніна // Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 4–7.  
У статті визначено поняття бібліотечного фонду, описані 

основні проблеми фондів та подано інформацію про їх ком-

плектування. 

49. Захарченко Л. Педагог-бібліотекар у моєму житті / 

Лілія Захарченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2019. — № 4. — С. 58–59. 
Дана стаття присвячена 20-ти річчю заснування Держав-

ної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухом-

линського. У статті відображено спогади колишньої студентки 

про директора-організатора бібліотеки й викладача Національ-

ного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова — 

Павлу Іванівну Рогову. 
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50. Захарченко М. Бібліотеки об’єднаних територіаль-

них громад Сумщини / Марія Захарченко // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 3. — С. 6–9. 
У статті подано опис бібліотек об’єднаних територіаль-

них громад Сумщини. Висвітлено основні види їхньої діяльності 

та подано інформацію про нововведення.  

51. Колеснікова В. Бібліотека Майдану: шлях до рево-

люційної читальні до бібліотеки Музею Революції Гід-

ності / Вікторія Колеснікова // Бібліотечний вісник. — 

2019. — № 2. — С. 24–32. 
У даній статті Бібліотека Майдану розглядається як 

громадська ініціатива, що виникла у стінах Українського дому 

під час Революції Гідності, як «місце духу», де люди читали, 

думали, дискутували, духовно відновлювалися. Розкривається 

культурно-просвітницька роль Книгозбірні на барикадах.  

52. Колоскова Г. Дніпропетровська ОУНБ як центр 

інтеграції інформаційних ресурсів регіону / Галина Ко-

лоскова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 8. — 

С. 30–37. 
У даній статті розглянуто діяльність Дніпропетровської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів 

слов’янських Кирила та Мефодія (ДОУНБ) як центру інтеграції 

інформаційних ресурсів міста і регіону.  

53. Лісіна С. Бібліотекознавча термінологія у довідко-

вих виданнях / Світлана Лісіна // Бібліотечний вісник. — 

2019. — № 4. — С. 27–33. 
У статті представлено універсальні українські енцикло-

педичні видання, які відображають поняттєво-термінологічний 

апарат бібліотекознавства та суміжних наук. Проаналізовано 

словники та довідники з бібліотекознавства, книгознавства, 

бібліографознавства та системи наукової інформації. Розкрито 

їхні характерні особливості, структуру та принципи пошуку 

матеріалу. 
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54. Мацібора Н. Інформаційний ресурс Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Су-

хомлинського: історія й сучасність / Надія Мацібора // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 4. — С. 34–40. 
Стаття присвячена двадцятій річниці від дня заснування 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського. Висвітлено історію формування інфор-

маційного ресурсу бібліотеки, стан його збереження та пер-

спективи розвитку. 

55. Тітова Н. Публічні бібліотеки Дніпропетровщини: 

вектори організаційно-структурних змін / Надія Тітова // 

Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 7–11. 
У статті подано опис публічних бібліотек Дніпропетров-

щини, описані їх організація і структура. 

56. Фенько Н. Бібліотека в умовах децентралізації: 

діалог у колі однодумців / Наталія Фенько // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 3. — С. 45–

46. 
З ініціативи Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва 

імені Олеся Гончара відбувся виїзний флеш-семінар «Бібліотеки 

ОТГ: умови, виклики та можливості» на базі КЗ «Бібліотека 

Білоцерківської ОГ». 

Бібліотеки зарубіжних країн 

57. Бібліотечна освіта в США: сучасні тренди / підг. 

Валентина Здановська, перекл. Надії Прокопенко // Біб-

ліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 19–22. 
У статті тезисно подано інформацію про основні напрямки 

сучасного розвитку бібліотечно-інформаційної освіти у Сполу-

чених Штатах, узагальнених Р. Е. Рубіним на підставі числен-

них наукових досліджень і поглядів відомих у бібліотечно-

інфомаційній галузі фахівців. 
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58. Відьма А., Кірішева О. Пам'ять про лікарів живе у 

серцях врятованих нині пацієнтів / Аврелія Відьма, Олена 

Кірішева // Бібліотечний форум: історія, теорія і прак-

тика. — 2019. — № 4 . — С. 23–24. 
Статтю присвячено вшануванню пам'яті видатного поль-

ського лікаря — кардіохірурга Збігнева Реліги, ім’я якого 

носить Польська медична бібліотека у Києві, що функціонує на 

базі Національної наукової медичної бібліотеки України. 

59. Елтермане Л. Між культурний діалог — інструмент 

для просування бібліотеки / Лінда Елтермане // Бібліо-

течна планета. — 2019. — № 3. — С. 20–22. 
У даній статті подано інформацію про Академічну біб-

ліотеку Латвійського університету, яка є правонаступницею 

історичної Ризької бібліотеки. 

60. Найцікавіші та найнезвичніші бібліотеки Польщі / 

підг. Білик Олена // Бібліотечна планета. — 2019. — 

№ 3. — С. 23–25. 
У статті подано стислий опис найбільш визначних 

бібліотек Польщі. 

61. Пен Я. Цифрові ресурси провідних академічних 

бібліотек північного Китаю / Янь Пен // Вісник книжкової 

палати. — 2019. — № 9. — С. 49–52. 
Статтю присвячено дослідженню роботи академічних 

бібліотек Північного Китаю у напрямі створення системи дру-

кованих і цифрових ресурсів. 

62. Публічні бібліотеки в США: дослідження думок 

американців / підг. Білик Олена // Бібліотечна планета. — 

2019. — № 2. — С. 22–23. 
У даній статті подано інформацію про публічні бібліо-

теки в США на основі щорічного опитування щодо викорис-

тання публічних бібліотек, проведеним дослідницьким центром 

П’ю. 
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Основні напрями бібліотечної діяльності 

63. Кісельова О. Формування правової культури юних 

користувачів у бібліотеках Кіровоградщини / Олена Кісе-

льова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 

2019. — № 4. — С. 27–28. 
Стаття присвячена діяльності бібліотек Кіровоградської 

області щодо популяризації правових знань та підвищення 

юридичної грамотності юнацтва та молоді в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю 

право!». 

64. Мельник М., Кравцова М. Проект бібліотеки 

«Світ медицини в художньому слові» / Майя Мельник, 

Меланія Кравцова // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2019. — № 4. — С. 29–32. 
У статті представлено роботу бібліотеки з пошуку та 

систематизації інформації про висвітлення медичної тематики 

на сторінках художніх творів. Багаторічні напрацювання спри-

яли створенню проекту «Світ медицини в художньому слові». 

65. Романуха З. Обслуговування користувачів з інва-

лідністю в Рівненській ОУНБ / Зоя Романуха // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 2. — С. 12–14. 
У статті подано інформацію, як Рівненська ОУНБ 

вирішує питання обслуговування користувачів з різними видами 

інвалідності. 

66. Соколов В. Валеологічний супровід бібліотечно-ін-

формаційної діяльності в шкільних бібліотеках / Віктор 

Соколов // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 6. — С. 10–

17. 
Розкрито специфіку культурно-просвітницької роботи 

шкільних бібліотек, спрямованої на розвиток культури здоров’я 

суб’єктів бібліотечно-інформаційної діяльності; проаналізовано 

основні завдання, види, форми і методи валеологічного суп-

роводу бібліотечно-інформаційної діяльності та особливості їх 
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використання в шкільних бібліотеках; наголошується на значенні 

валеологічного супроводу бібліотечно-інформаційної діяльності 

в шкільних бібліотеках в умовах становлення інформаційного 

суспільства та поширення інформаційно-телекомунікаційних 

технологій. 

Формування бібліотечних фондів 

67. Горбань Ю. Бібліотечне фондознавство — куль-

турне надбання нації / Юрій Горбань // Вісник Книжкової 

палати. — 2019. — № 7. — С. 17–19. 

68. Сидоренко Т. В., Фігура А. О. Сучасні підходи до 

збереження фондів у бібліотеках України: історіографія 

дослідження / Тетяна Валеріївна Сидоренко, Альоша Олек-

сандрівна Фігура // Бібліотекознавство. Документознавст-

во. Інформологія. — 2019. — № 2. — С. 6–13. 
У даній статті подано аналіз бібліотечних видань з 

питань збереження документів у бібліотеках України. Вис-

вітлено історіографічний огляд наукових праць вітчизняних 

дослідників, проаналізовано традиційні та сучасні підходи до 

збереження фондів у бібліотеках України. 

Каталогізація. Бібліотечні каталоги і картотеки 

69. Зоріна Н. Авторитетний файл предметних рубрик 

як засіб організації та вдосконалення тематичного пошуку 

в електронному каталозі / Наталія Зоріна // Вісник Книж-

кової палати. — 2019. — № 6. — С. 27–31. 
Висвітлено питання лінгвістичного забезпечення елек-

тронного каталогу та уніфікації в процесі предметизації доку-

ментів. Розкрито значення авторитетного файлу предметних 

рубрик і авторитетного контролю для організації електронного 

каталогу, забезпечення його якості й підвищення ефективності 

тематичного пошуку. 
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70. Лобузіна К., Галицька С. Алфавітно-предметний 

покажчик як лінгвістичний засіб бібліотечно-інформацій-

них технологій / Катерина Лобузіна, Світлана Галицька // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 3. — С. 3–7. 
У статті розглянуто питання формування словника 

алфавітно-предметного покажчика (АПП) в електронному 

каталозі наукової бібліотеки, обґрунтовується доцільність його 

використання у тематичному пошуку за класифікаційною 

ієрархією. З’ясовано, що застосування контрольованого 

словника предметних рубрик АПП сприяє оптимізації 

пошукових процедур. Наголошено на важливості формування 

електронного АПП до бібліотечної класифікації, що 

уможливлює реалізацію предметного доступу до ресурсів 

бібліотечного фонду через онлайновий інтерфейс електронного 

каталогу. 

Стародруки, рідкісні видання. Колекції, архіви 

71. Галькевич Т. Мистецтво кіноплаката в історичній 

ретроспекції / Тетяна Галькевич // Вісник Книжкової 

палати. — 2019. — № 6. — С. 14–16. 
Подано рецензію на видання: Гутник Л. Український 

кіно плакат 1947–1994 рр. з фондів Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. 

72. Солонська Н. «Слово про Закон і Благодать» мит-

рополита Іларіона — пам’ятка книжно-літературної мови 

Київської Русі (до 175-річчя першого видання) / Наталія 

Солонська // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 6. — 

С. 47–52. 
У статті здійснено спробу хронологічної атрибуції 

історії видання «Слова про Закон і Благодать» київського 

митрополита Іларіона залежно від руху книжної традиції від 

покоління до покоління. Наголошено на потребі привернути 

увагу наукових кіл і свідомої громадськості до збереження 

пам’яток книжної культури та мови України. 
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73. Хайло А. Видання фольклорних текстів 1917–1918 

рр. у спецфонді Книжкової палати України: книгознавчий 

аспект / Альоша Хайло // Вісник Книжкової палати. — 

2019. — № 6. — С. 37–43; № 7. — С. 33–40. 
У статті досліджені видання фольклорних текстів 1917–

1918 рр. у спецфонді Книжкової палати України. 

74. Хайло А. Видання фольклористичних праць 1917–

1918 років у спецфонді Книжкової палати України: 

книгознавчий аспект / Альоша Хайло // Вісник книжкової 

палати. — 2019. — № 9. — С. 26–34. 
У дослідженні розглянуто фольклористичні видання 

1917–1918 рр., котрі зберігаються у спецфонді Книжкової 

палати України — не відокремленій частині фонду Державного 

архіву друку 1917–1976 рр., що містить видання, заборонені 

органами цензури. Проаналізовано як суто фольклористичні 

розвідки, так і праці, в яких фольклористика межує з історією, 

літературознавством чи біографічними дослідженнями. 

75. Харитоненко О. «Репресовані» та «реабілітовані» 

підручники з колекції Наукової бібліотеки НПУ імені 

М. П. Драгоманова / О. Харитоненко // Вісник Книжкової 

палати. — 2019. — № 8. — С. 48–52. 
У статті досліджено «репресовані» за радянської доби та 

«реабілітовані» нині підручники української діаспори з колекції 

«Реабілітована література» Наукової бібліотеки НПУ імені 

М. П. Драгоманова. Зосереджено увагу на елементах змісту, 

котрі цензура розцінювала як антирадянську пропаганду. 

76. Якубова Т. Атрибуція книжкових знаків на книгах 

Яна Снядецького (за матеріалами фонду відділу бібліотечних 

зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства 

НБУВ) / Тетяна Якубова // Вісник Книжкової палати. — 

2019. — № 6. — С. 44–47. 
У статті досліджено книги Я. Снядецького із фонду 

відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту 

книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-

надського. 
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Інформаційне обслуговування. Сучасні технології 

в обслуговуванні користувачів 

77. Діденко Л. Використання теорії поколінь у роботі 

бібліотеки закладу вищої освіти / Лариса Діденко // Біб-

ліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — 

№ 3. — С. 34–36. 
Мета статті полягає в ознайомленні бібліотечного загалу 

з характерними особливостями представників покоління Y та 

основними правилами їх обслуговування в бібліотеках закладів 

вищої освіти на прикладі Бібліотеки Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі». 

78. Жалко Т. Й., Лящук Н. В. Віртуальний бібліотеч-

ний простір як середовище соціокультурної комунікації 

(на прикладі бібліотек м. Луцька) / Тетяна Йосипівна Жал-

ко, Наталія Вікторівна Ляшук // Бібліотекознавство. Доку-

ментознавство. Інформологія. — 2019. — № 2. — С. 15–21. 
У даній статті досліджено представництва бібліотек у 

сучасному віртуальному просторі, який сформований для 

задоволення інформаційних потреб користувачів. А також є 

характерною ознакою трансформації існуючої системи бібліо-

течного обслуговування та відповідності діяльності бібліотек 

новим суспільним потребам. 

79. Жукова В. Клієнт-орієнтованість бібліотечно-ін-

формаційного сервісу / Валерія Жукова // Вісник Книж-

кової палати. — 2019. — № 8. — С. 24–28. 
У даній статті висвітлено клієнт-орієнтованість біб-

ліотечно-інформаційного сервісу та його підсистем, головним 

завданням яких є найповніше забезпечення інформаційних 

потреб читача. 

80. Заворотня І. Модернізація шкільної бібліотеки зав-

дяки проектній діяльності / Інесса Заворотня // Бібліотеч-

ний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 4. — 

С. 25–26. 
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У статті представлено досвід щодо кардинальних змін в 

діяльності шкільної бібліотеки, які можливі завдяки ініціативі 

бібліотеки та участі в різноманітних проектах, що дозволяють 

модернізувати та осучаснити книгозбірню. 

81. Ковальчук Н. В. Роль сучасних інформаційних тех-

нологій в організації документування управлінської діяль-

ності бібліотеки / Наталія Володимирівна Ковальчук // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 

2019. — № 1. — С. 96–101. 
У статті описана роль сучасних інформаційних тех-

нологій у системі документування управлінської діяльності 

бібліотеки. Тут систематизовано відомості про застосування 

сучасних інформаційних технологій в організації документу-

вання управлінської діяльності бібліотеки. 

82. Корнієнко В. Корпоративна діяльність бібліотек зі 

створення реферативних ресурсів / Валентина Корнієнко // 

Вісник книжкової палати. — 2019. — № 10. — С. 37–40. 
У статті досліджено тенденції, які супроводжують 

процеси трансформації бібліотек у центри, що надають широкий 

спектр інноваційних послуг із використанням сучасних техно-

логій, сприяючи переходу людства на міжнародний рівень 

взаємодії у сфері інформатизації. 

83. Медведєва В. Стратегічні комунікації в науково-ін-

формаційній діяльності бібліотек / Валентина Медведєва // 

Вісник книжкової палати. — 2019. — № 10. — С. 34–37. 
У статті досліджено роль стратегічних комунікацій у 

науково-інформаційній діяльності бібліотечного закладу. Роз-

глянуто стратегічні напрями розвитку вітчизняних бібліотек. 

84. Мороз А. Створення бібліотечних онлайн-ігор у 

сервісі «Umaigra» / Анна Мороз // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2019. — № 3. — С. 18–20. 
У статті представлено досвід щодо створення біб-

ліотечних онлайн-ігор, як одного зі шляхів просування книги в 

умовах кризи читання, та розглянуто поетапно процес розробки 

гри в онлайн-сервісі «Umaigra». 
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85. Попович О. Тематика інформаційних запитів кори-

стувачів інтернет-центру Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Ко-

роленка: за результатами соціологічного дослідження / 

Олена Попович // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2019. — № 4. — С. 2–5. 
У статті розглядаються дані, отримані при проведенні 

соціологічного дослідження серед користувачів інтернет-центру 

Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка. Висвітлюються інфор-

маційні потреби та тематика інформаційних запитів корис-

тувачів. 

86. Софронова С. У «LesyaHub» вирує життя / Світ-

лана Софронова // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2019. — № 4 . — С. 18–19. 
Представлено молодіжний центр «LesyaHub», який був 

відкритий в Дружківській центральній міській бібліотеці імені 

Лесі Українки. Подано інформацію про те, як даний центр 

функціонує та які є перспективи його розвитку. 

Організація електронних бібліотечних ресурсів 

87. Крещенко Л. Відображення видань з новітньої 

історії України в електронному каталозі Національної біб-

ліотеки України імені В. І. Вернадського / Лола Крещен-

ко // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 3. — С. 8–12. 
У статті розглянуто питання відображення видань з 

новітньої історії України в електронному каталозі наукової 

бібліотеки згідно з новими підходами до періодизації нашої 

недавньої минувшини, запропонованими Інститутом історії 

НАН України та зафіксованими у скороченому варіанті Руб-

рикатора НБУВ і широкими можливостями класифікаційної 

системи. Йдеться також про формування на їх основі більш 

інформативних індексів УДК. Показано, як зміни, внесені до 

скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ, сприяють удоско-

наленню електронного каталогу, допомагають бібліотекарям-

систематизаторам у роботі. 
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88. Міщанин Н. Проблеми формування інтернет-ре-

сурсів бібліотек системи неперервної педагогічної освіти 

України / Наталя Міщанин // Вісник книжкової палати. — 

2019. — № 10. — С. 30—34. 
У даній статті охарактеризовано сучасний стан інтернет-

ресурсів бібліотек мережі, визначено проблеми їх формування 

та напрями вдосконалення. 

89. Плахтій А. Бібліотечні сервіси електронного уряду-

вання: зарубіжний досвід / Альона Плахтій // Бібліотечний 

вісник. — 2019. — № 4. — С. 3–11. 
У статті представлене дослідження зарубіжного досвіду 

бібліотек у сприянні розвитку електронного урядування. Також 

висвітлюються теоретичні та організаційно-функціональні пи-

тання впровадження електронного урядування публічними 

бібліотеками таких країн, як Казахстан, Білорусь, Латвія, Росія, 

Естонія, США. 

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності. 

Інноваційна діяльність 

90. Карплюк Н. «Бібліотечні інновації для громад: 

створюємо майбутнє» / Наталія Карплюк // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 3. — С. 34–35. 
У даній статті подано інформацію про бібліотечні 

інновації для громад на основі Обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені Олега Ольжича Житомирської обласної ради. 

Бібліографознавство 

91. Грудініна Н. Бібліографічний апарат наукової 

публікації як вияв академічної доброчесності / Наталія 

Грудініна // Бібліотечний форум: історія, теорія і прак-

тика. — 2019. — № 4. — С. 6–10. 
У статті на основі аналізу публікацій вітчизняної та 

зарубіжної літератури висвітлено питання, пов’язані з 
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бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень 

використаних джерел до наукових праць. 

92. Ільницька Л. Бібліографія української книги в 

Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині і в еміграції 

(1914–1939): науково-методичні засади створення видав-

ничого проекту та його реалізація / Луїза Ільницька // Біб-

ліотечний вісник. — 2019. — № 2. — С. 16–23. 
У статті висвітлено теоретичні засади і організаційні 

питання створення бібліографії української книги. Обґрунто-

вано актуальність такої бібліографії. Проаналізовано принципи 

укладання бібліографії української книги , яких дотримувалися 

провідні бібліографи. 

93. Клюшніченко О., Очеретяна Л. Книги України в 

дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних 

державної бібліографії «Літопис книг» за 2018 р.) / Олена 

Клюшніченко, Лідія Очеретяна // Вісник Книжкової пала-

ти. — 2019. — № 7. — С. 9–17. 
У статті досліджено тематичний розподіл бази даних за 

2018 р. відповідно до класів УДК, до якої увійшов 19 391 

бібліографічний запис. 

94. Кропочева Н. Бібліографічний складник системи 

інформаційного супроводу наукових досліджень із питань 

національно-патріотичного виховання / Наталія Кропоче-

ва // Вісник книжкової палати. — 2019. — № 10. — С. 47–

52. 
Проаналізовано зміст і структуру науково-допоміжного 

бібліографічного покажчика «Національно-патріотичне вихо-

вання в Україні» (2014–1018 рр.). Розглянуто теоретичні та 

методичні аспекти підготовки бібліографічних видань такого 

типу. 

95. Мошинська К. Започатковано серію «Бібліографія 

вчених Київської Політехніки» / Катерина Мошинська // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — 

№ 4. — С. 11–14.  
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У статті представлено інформацію щодо нової серії 

бібліографічних покажчиків про видатних вчених Київської 

політехніки, окреслено мету і концепцію посібників цієї серії та 

проінформовано про перші три випуски серії. 

96. Політова О. А. Бібліографічні розвідки на сторін-

ках журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія» / Олена Аркадіївна Політова // Бібліотеко-

знавство. Документознавство. Інформологія. — 2019. — 

№ 2. — С. 15–21. 
У даній роботі здійснено стислий огляд наукових статей 

бібліографознавчої проблематики, надрукованих у часописі 

«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» у 

2004–2018 роках. 

97. Шелест Т. С. Тематична спрямованість публікацій 

у бібліотекознавчій періодиці / Тетяна Сергіївна Шелест // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 

2019. — № 2. — С. 37–43. 
У даній статті проаналізовано тематику досліджень, що 

представлені в періодичних виданнях бібліотекознавчого спря-

мування. Тут представлено аналіз тематичної складової публіка-

цій за останні 6 років (з 2012-го до 2017), які розкривають 

основні напрямки досліджень бібліотекознавчої проблематики. 

Книгознавство 

98. Антонюк Т. Книгознавча характеристика видань 

української діаспори та їх роль у консолідації українства / 

Тетяна Антонюк // Бібліотечний вісник. — 2017. — 

№ 6. — С. 18–22. 
У статті досліджуються замасковані видання фонду 

відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Націо-

нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВЗУ ІК 

НБУВ) як один із засобів консолідації українства та боротьби за 

Українську незалежну державу. Вони характеризуються за 

книгознавчими критеріями: шрифти, формат, художнє 
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оформлення, особливості оправи та матеріалів, власницькі 

ознаки примірника. Визначено ознаки їх цінності, показано їх 

непростий шлях до читача. Встановлено, що видавничі фаль-

сифікати як книжкові рідкісні видання потребують детального 

вивчення, встановлення їхніх справжніх авторів, видавництв, 

років та місць видання, а також методики їх традиційного і 

електронного бібліографічного опису. 

99. Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за 

підсумками 2018 року / Світлана Буряк // Вісник Книж-

кової палати. — 2019. — № 3. — С. 9–17. 
У статті проаналізовано стан українського книговидання 

за 2018 рік за асортиментом видавничої продукції. Наведено 

статистичні дані щодо випуску книг і брошур провідними 

вітчизняними видавництвами різної форми власності. 

100. Сенченко О. «М’яка сила» книги / Оксана 

Сенченко // Вісник книжкової палати. — 2019. — № 9. — 

С. 10–18. 
Статтю присвячено проблемі становлення нового нап-

ряму сучасного книгознавства, пов’язаного з дослідженням 

соціально-комунікаційних аспектів «м’якої сили» книги; вив-

чення книги як інструменту організаційних війн, засобу 

поліпшення іміджу країни й удосконалення державної політики 

в книжковій індустрії для протидії деструктивним тенденціям 

сучасного суспільства. 

101. Супронюк О. Дискурс модернізму в книж-

ковій культурі видань Ігоря Костецького: журнал «ХОРС» 

як попередник видавництва «На горі» / Оксана Супронюк // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 3. — С. 25–35. 
Стаття присвячена Ігорю Костецькому (1913–1983) — 

одному з ідеологів і творців українського культурного процесу в 

умовах повоєнної еміграції в Європі. Розкривається його нова-

торська діяльність, пов’язана зі створенням часопису «ХОРС» та 

видавництва «На горі», які покликані були познайомити україн-

ців зі світовою літературою і мистецтвом та зробити українську 

літературу гідною стояти у колі інших світових літератур. 
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