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Анотований  бібліографічний  покажчик літератури
за 2010 рік з проблем бібліотекознавства, бібліографознав-
ства та книгознавства містить анотовані аналітичні описи
матеріалів  з  фахових  періодичних  видань:  «Бібліотечний
вісник», «Вісник Книжкової палати», «Библиотека», «Биб-
лиотековедение», «Бібліотечний Форум України», «Бібліо-
текознавство.  Документознавство.  Інформологія»,  «Науч-
ные и технические библиотеки», «Бібліотечна планета» та
наукових збірників «Наукові праці Національної бібліотеки
України  імені  В. І. Вернадського»,  «Библиотеки  на-
циональных академий наук: проблемы функционирования,
тенденции развития», «Вісник Харківської державної ака-
демії  культури»,  «Сучасныя  інформацыйныя  тэхналогіі  і
сацыяльная  значнасць  бібліятэк»,  «Библиотечное  дело —
XXI век»,  які  надійшли  до  відділу  бібліотекознавства
Львівської національної наукової бібліотеки України імені
В. Стефаника у 2010 pp.

Матеріали  розміщені  за  розділами  УДК.  В  кінці
випуску подається алфавітний покажчик авторів.

Розрахований  на  наукових  працівників  у  галузі
бібліотекознавства,  бібліографознавства  та  книгознавства
співробітників  бібліотеки,  а  також викладачів  і  студентів
спеціальних навчальних закладів.

Укладачі: В. О. Мудроха, О. О. Греськів

Відповідальний редактор Л. В. Сніцарчук

Редактор М. О. Пономаренко
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Інформація

1. Автономова Н. Інформаційні продукти та послуги
як результат виробничої діяльності бібліотек / Наталія Авто-
номова // Наукові праці Національної бібліотеки України іме-
ні В. І. Вернадського.— К., 2009.— Вип. 25.— С. 253–260.

Проаналізовано особливості бібліотечного виробництва:
етапи створення інформаційного продукту і його тран-
сформацію  в  інформаційно–аналітичний.  Розглянуто
бібліотеку  як  складний виробничий  комплекс із  загаль-
ними тенденціями бібліотечного обслуговування.

2. Бондаренко В. Технологія створення і специфіка
використання інформаційно-аналітичного продукту в кон-
тексті запитів сучасних замовників / Вікторія Бондаренко //
Наукові  праці  Національної  бібліотеки  України  імені
В. І. Вернадського.— К., 2009.— Вип. 25.— С. 305–314.

Аналізуються  особливості,  технологія  створення  та
специфіка  інформаційно–аналітичного  продукту.  На
прикладі  діяльності  відділу  політологічного  аналізу
Служби інформаційно-аналітичного забезпечення  орга-
нів державної влади, що виготовляє інформаційно–ана-
літичну та аналітично–прогнозну продукцію, розгляда-
ються основні напрями і тенденції удосконалення діяль-
ності інформаційно–аналітичних структур бібліотеки в
контексті запитів сучасних споживачів.

3. Вишневська І. Міжнародний  форум  у  Львові
проаналізував проблеми розвитку інформаційного суспіль-
ства / Ірина Вишневська // Наукові праці Національної біб-
ліотеки  України  імені  В. І. Вернадського.—  К.,  2009.—
Вип. 25.— С. 315–327.

Опубліковано тези та висновки, взяті із виступів учас-
ників VI Міжнародної науково–практичної  конференції
«INFORMATIO-2009: Електронні інформаційні ресурси:
створення, використання, доступ» та XII Міжнародної
науково-практичної конференції Укр. НТІ «Побудова інфор-
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маційного  суспільства:  ресурси  та  технології»  в  рамках
Міжнародного форуму «Проблеми розвитку суспільства».

4. Вітушко Н. Проблеми інтелектуальної  власності
в Інтернет у контексті інформаційно-аналітичної діяльності
бібліотек /  Наталія Вітушко //  Наукові праці  Національної
бібліотеки  України  імені  В. І. Вернадського.—  К.,  2009.—
Вип. 25.— С. 187–195.

Досліджено питання взаємодії двох систем — системи
права  на  інтелектуальну  власність  і  системи  розпов-
сюдження інформації  в Інтернеті.  Про потребу ство-
рення на міжнародному рівні і в Україні, зокрема, нор-
мативних документів, які б реалізували право людини на
інформацію  і  при  цьому  не  перешкоджали  б  захисту
інтелектуальної власності.

5. Горова С. Проблеми розвитку бібліотечної сфери
в  контексті  інформатизації  /  Світлана Горова  //  Наукові
праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського.— К., 2009.— Вип. 25.— С. 178–183.

Окреслено  проблеми,  пов’язані  з  виходом бібліотечних
установ на вітчизняний інформаційний ринок: оцифру-
вання інформаційних ресурсів, створення власних інфор-
маційно-аналітичних  ресурсів.  Наголошено  на  активі-
зації кооперативних зв’язків між бібліотеками та необ-
хідності підготовки сучасних бібліотечних кадрів.

6. Горовий В.  Бібліотеки як сучасні центри україн-
ської  інформатизації  /  Валерій Горовий  //  Наукові  праці
Національної  бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
— К., 2009.— Вип. 25.— С. 23–35.

Висвітлено актуальні проблеми інформатизації в Украї-
ні  та  значення  бібліотечних  установ  у  вдосконаленні
використання інформаційних ресурсів в інтересах націо-
нального розвитку.

7. Колегаева С. Д. Информационные услуги  обще-
доступных библиотек: современные и будущие тенденции /
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Светлана Дмитриевна Колегаева  //  Библиотечное  дело  —
XXI век:  научно-практический сборник.—  М.,  2009.—
Вып. 2(18).— С. 159–176.

У статті диверсифіковано та класифіковано інформацій-
ні  послуги,  проаналізовано  стан  і  перспективи  їх
розвитку,  визначено  фактори  розвитку  нових
інформаційних послуг.

8. Пальчук В. Інформаційно–аналітична  структура
сучасної  бібліотеки /  Валентина Пальчук //  Наукові праці
Національної  бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
— К., 2009.— Вип. 25.— С. 116–124.

Висвітлено  принципи  організації  інформаційно–аналі-
тичної  роботи  в  бібліотеках.  На  прикладі  створення
Служби інформаційно–аналітичного забезпечення орга-
нів державної влади відділом інформаційно–аналітично-
го забезпечення законодавчої, виконавчої і судової влади
НБУВ  ім. В. І. Вернадського,  вивчення  завдань  цієї
структури, напрямів її роботи та аналізу її здобутків,
показано яким чином можна структуризувати масиви
інформації  (знань)  іншими  бібліотеками  і  перетворю-
вати їх на аналітичні дослідження суспільного значення.

9. Покровська Г. Форми і  методи  введення  в  сус-
пільний  обіг  наукових  знань  інформаційно-аналітичними
структурами / Галина Покровська // Наукові праці Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.— К.,
2009.— Вип. 25.— С. 137–145.

Про інформаційно–аналітичні  структури  наукових біб-
ліотек,  які  якраз  і  є  спеціалізованими  структурами  з
вивчення інформації, її обробки та аналізу і виконують
сьогодні роль посередника між масивами інформації та
користувачами.

10. Порхун О. Організація баз даних для комплекс-
ної  автоматизованої  обробки інформації  в  інформаційно-
аналітичних підрозділах бібліотек / Олена Порхун //  Нау-
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кові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського.— К., 2009.— Вип. 25.— С. 285–289.

У публікації розглянуто питання проектування інформа-
ційних систем баз даних, подано основні вимоги до їх роз-
робки та ефективного функціонування. Як приклад розгля-
дається розроблена у Службі інформаційно-аналітично-
го забезпечення автоматична система для збереження,
редагування та пошуку спеціалізованої інформації.

11. Соколова І. Електронні  ресурси  в  інформацій-
ному супроводі наукової діяльності / Ірина Соколова // Нау-
кові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського.— К., 2009.— Вип. 25.— С. 146–154.

Про роль бібліотек у створенні національного бібліотеч-
ного ресурсу та його інтеграції у світовий інформацій-
ний простір. Наведено результати аналізу електронного
ресурсу Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського, особливостей розвитку електронного ресурсу
в Україні і світі.

12. Хлань В. Формування моделі користувача в інте-
лектуальній  інформаційній  системі  /  Віктор Хлань,  Антон
Вітушко //  Наукові праці  Національної  бібліотеки України
імені В. І. Вернадського.— К., 2009.— Вип. 25.— С. 161–172.

Проаналізовано процес формування моделі користувача
в  інтелектуальній  інформаційній  системі.  Досліджено
тему інтелектуалізації інформаційного пошуку шляхом
створення методів адаптування до інформаційних пот-
реб аналітика на базі цієї моделі.

13. Хоперський С. Особливості сучасного введення
в суспільний обіг наукової інформації (на прикладі аналізу
досвіду Бібліотеки Конгресу США) / Сергій Хоперський //
Наукові  праці  Національної  бібліотеки  України  імені
В. І. Вернадського.— К., 2009.— Вип. 25.— С. 11–22.
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У статті розглянуто схеми введення в суспільну практи-
ку  результатів  новітніх  наукових розробок на прикладі
Бібліотеки Конгресу США і її Дослідницької служби. 

Друк загалом. Книгознавство

14. Бужбецька А.  Маркетингові стратегії та україн-
ське книговидання / Анастасія Бужбецька // Вісник Книж-
кової палати.— 2010.— № 5.— С. 18–19.

Подано основні завдання та етапи розвитку стратегіч-
ного маркетингу. Проаналізовано українські видавницт-
ва з точки зору використання ними маркетингової полі-
тики та запропоновано маркетингові заходи для кожної
групи видавництв.

15. Дубас Т. Інформаційний ринок і видавнича діяль-
ність наукових  бібліотек  /  Тетяна Дубас  //  Наукові  праці
Національної  бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
— К., 2009.— Вип. 25.— С. 76–86.

Розглянуто  видавничу  діяльність  наукових  бібліотек:
перспективи її розвитку та місце у процесі інформати-
зації сучасного суспільства.

16. Маркова В. А.  Книга і виклики нової  комуніка-
тивної реальності / В. А. Маркова // Вісник Харківської дер-
жавної академії культури.— Х., 2009.— Вип. 29.— С. 120–129.

Проаналізовано  поняття  «інформаційне  суспільство»,
«масова  культура»,  «постмодернізм»  у  контексті  їх
впливу на розвиток книжкової комунікації.

17. Паливода Ю. В.  Видавнича ідея як  організацій-
ний фактор співпраці автора та редактора / Ю. В. Паливода //
Вісник  Харківської  державної  академії  культури.—  Х.,
2009.— Вип. 29.— С. 129–136.

Окреслено  підходи  до  осмислення  видавничої  ідеї  як
основи творчого діалогу між автором та редактором.
Розглянуто видавничу ідею як фактор, що глибинно орга-
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нізовує їх  співпрацю.  Охарактеризовані  вміння,  навики
та знання, які повинні мати редактор та автор, розгля-
нуто  помилки,  які  трапляються  під  час  опрацювання
видавничої ідеї.  
18. Регідайло Н. Способи друку та їхнє використан-

ня / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати.— 2010.—
№ 4.— С. 19–21.

Про три основні види друкарських форм, які використо-
вуються у поліграфічному виробництві: офсетний, висо-
кий і глибокий друк.

19. Фідельська А.  Аналіз дотримання нормативних
документів щодо оформлення вихідних відомостей у непе-
ріодичних  виданнях  за  2009  рік  /  Аліса  Фідельська //
Вісник Книжкової палати.— 2010.— № 3.— С. 9–14.

Подано результати аналізу, проведеного співробітниками
відділу державної стандартизації Книжкової палати Ук-
раїни, про дотримання видавництвами і видавничими орга-
нізаціями положень нормативних документів в момент
оформлення вихідних відомостей майбутнього видання. 

20. Халікян Н. Інноваційні технології книговидання
і  книгорозповсюдження  в  умовах  економічної  кризи  з
використанням веб–технологій / Наталія Халікян // Вісник
Книжкової палати.— 2010.— № 4.— С. 15–17.

Подано  аналіз  стану  одного  із  сегментів  книжкового
ринку,  а  саме  —  наукових  та  навчальних  видань  для
вищої  школи.  Розглянуто  шляхи  розвитку  даного
сегмента. 

21. Хювенен Ю. Аналіз дотримання редакціями дру-
кованих ЗМІ  нормативних  документів  щодо  оформлення
вихідних відомостей у періодичних (крім газет) і продов-
жуваних виданнях за 2009 рік /  Юлія Хювенен //  Вісник
Книжкової палати.— 2010.— № 5.— С. 16–18.

Висвітлено проблему правильності оформлення вихідних
відомостей майбутніх видань,  у зв’язку з різким збіль-
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шенням різноманітної продукції на ринку преси та від-
повідним збільшенням порушень положень нормативних
документів  щодо  наведення  й  розміщення  елементів
вихідних відомостей у виданнях.

Науково-дослідна робота в галузі
бібліотекознавства

22. Борисов В.  Культура читання — культура само-
стійної  дослідницької  діяльності  /  Володимир Борисов  //
Бібліотечний вісник.— 2010.— № 2.— С. 26–29.

Про проблему читання і читацької поведінки, ґрунтую-
чись на результатах аналізу низки соціологічних дослі-
джень:  «Інформаційні  потреби  та  інформаційна куль-
тура студентства вишів Ташкента», «Бібліотека і со-
ціальні проблеми читачів», «Національна бібліотека —
погляд у майбутнє» тощо. 

23. Кобелев А. Н.  Диагностика  работы  библиотек:
информационно-аналитический компонент / А. Н. Кобелев //
Научные и технические библиотеки.— 2010.— № 4.– С. 18-27.

Про визначення місця інформаційної аналітики в струк-
турі бібліотечної діяльності, розкриття суті та еволю-
ції поняття «організаційна діагностика» та виявлення
можливостей використання цього поняття для оціню-
вання діяльності бібліотек. 

24. Кубряк Е. Н. Количественный анализ научно-ис-
следовательской  активности  универсальных  научных
библиотек  России  /  Елена  Николаевна  Кубряк,  Галина
Анатольевна Райкова // Библиотековедение.— 2009.— № 6.
— С. 17–23.

Опубліковано висновки кількісного дослідження науково-
дослідної роботи 66 регіональних універсальних наукових
бібліотек  Росії  (75%  всієї  мережі).  Виявлено  нерівні
можливості регіональних бібліотек щодо вмотивовано-
сті  їх  адміністрацій  до  науково–дослідницької  роботи
та  відповідного  фінансування.  Отримані  результати
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можуть бути використанні при плануванні дослідниць-
кої роботи у бібліотеках.

25. Романов П. С. Концепции стоимости библиотеч-
но-информационных услуг в зарубежном библиотековеде-
нии: анализ, тенденции, взаимосвязи / Петр Сергеевич Ро-
манов // Библиотековедение.— 2009.— № 6.— С. 29–32.

Подано різні погляди на створення оптимальної моделі
вартості бібліотечної послуги. Розглянуто основні під-
ходи зарубіжних бібліотекознавців  до оцінки ефектив-
ності бібліотечної діяльності та пов’язані з цим питан-
ня вартості бібліотечної послуги.

26. Стародубова Н. З. Управление качеством библио-
течных фондов:  аксиологический аспект /  Нина Захаровна
Стародубова // Библиотечное дело — XXI век: научно–прак-
тический сборник.— М., 2009.— Вып. 2(18).— С. 140–159.

Описано світові тенденції переходу від простого управ-
ління фондами бібліотек до методу управління їх зміс-
том.  Розглянуто  різні  підходи  у  визначенні  критеріїв
цінності документа: актуальність, суспільне значення,
визнання експертним суспільством та інше.

27. Чавкунькина О. И Возможности  семиотичес-
кого  подхода  в  изучении  бибилиотечного  фонда  /  Ольга
Ивановна  Чавкунькина  //  Библиотековедение.—  2010.—
№ 2.— С. 21–25.

Подана спроба дослідження бібліотечного фонду в куль-
турологічному контексті. Фонд бібліотеки  розглядаєть-
ся як колективна пам'ять людства, представлена як скла-
дна знакова  система,  що  є  частиною  більш  складної
системи — метасистеми культури.

28. Шилов В. В. О критериях и показателях  эконо-
мической эффективности библиотечных фондов / В. В. Ши-
лов // Научные и технические библиотеки.— 2010.— № 4.
— С. 28–40.
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Запропоновано модель коефіцієнта ефективності робо-
ти бібліотеки. На прикладі статистичних даних низки
публічних  бібліотек  Російської  Федерації  наводиться
алгоритм  розрахунку  коефіцієнта  ефективності  і  як
результат розрахунків — показник загальної економічної
ефективності діяльності бібліотек.

Веб-сайт бібліотек. База даних бібліотек

29. Ганзикова Г. Сайт — лицо учреждения / Галина
Ганзикова // Библиотека.— 2010.— № 2.— С. 47–52.

Розглянуто  критерії  оцінки  сайтів  бібліотек  та
запропоновано шляхи їх вдосконалення.

30. Дорофеєва О. Удосконалення доступу  до галу-
зевого веб–ресурсу / Ольга Дорофеєва // Бібліотечний віс-
ник.— 2010.— № 1.— С. 3–9.

Обґрунтовано  заходи  щодо  вдосконалення  доступу  до
спеціального (галузевого) веб–ресурсу, призначеного для
вузької  цільової  аудиторії.  Розроблено  теоретичні  та
практичні пропозиції на прикладі реферативної бази да-
них, які розміщуються на порталі Державної науково–
педагогічної бібліотеки України ім. В. Сухомлинського.

31. Станкевич О.  Українське книгознавство у мере-
жевих ресурсах  вітчизняного  бібліотечного  веб–сегмента
Інтернету  /  Олена  Станкевич  //  Бібліотечний  вісник.—
2010.— № 1.— С. 14–21.

Подано характеристику основних складових елементів
автоматизованої інформаційно–документної системи з
історії українського книгознавства XIX – першої полови-
ни XX ст. на основі проведеного контент–моніторингу.

32. Чуприна Л. Бібліотечний  сайт:  електронні
розрахунки  за  платні  послуги  в  контексті  маркетингової
стратегії  /  Леонід Чуприна  //  Наукові  праці  Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського.— К., 2009.—
Вип. 25.— С. 58–66.
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На прикладі сайту Національної бібліотеки України іме-
ні В. І. Вернадського досліджується актуальність проб-
леми поєднання комерційного та некомерційного марке-
тингу  у  сфері  бібліотечного  сервісу,  розглянуто мож-
ливі способи електронних розрахунків за такі послуги.

Методична робота

33. Василенко О.  Визначальний етап розвитку біб-
ліотечної статистики України (друга половина XIX – поча-
ток  XX ст.)  /  Ольга  Василенко //  Бібліотечний  вісник.—
2010.— № 1.— С. 22–31.

Розглянуто процес становлення бібліотечної статисти-
ки  у  складі  соціальної  статистики:  від  описово-пізна-
вальної  —  до  галузі  науково–практичної  діяльності.
Проаналізовано  формування  бібліотечної  статистики
України  у  другій  половині  XIX — на початку  XX ст.).
Розкрито творчий внесок у вітчизняне бібліотекознав-
ство та  бібліографознавство низки  відомих  фахівців  з
питань статистики. 

34. Вірьовка Т.  Трансформація  методичної  діяльно-
сті відповідно до потреб користувачів бібліотек Миколаївсь-
кого регіону / Т. Вірьовка // Бібліотечна планета.— 2010.—
№ 2.— С. 23–24.

Розкрито основні напрями  методичної роботи центра-
лізованої бібліотечної системи Миколаївського регіону.

35. Гусева Е. Н. Успешное инновационное развитие:
научно-методические подходы / Евгения Николаевна Гусе-
ва // Библиотечное дело — XXI век: научно-практический
сборник.— М., 2009.— Вып. 2(18).— С. 35–52.

Розкрито суть поняття «інноваційний розвиток», окрес-
лено класи інновацій,  різновиди інновацій у бібліотечній
діяльності.  Проаналізовано кадровий аспект управління
інноваціями.
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36. Тешабаєва У. Організаційно–методична діяльність
Національної  бібліотеки Узбекистану імені  Алішера Навої  /
Уміда Тешабаєва // Бібліотечний вісник.– 2010.– № 2.– С. 29-30.

Розкрито провідні напрями організаційно–методичної дія-
льності Національної  бібліотеки Узбекистану імені  Алі-
шера  Навої:  забезпечення  нормативними  документами
інформаційно–бібліотечних закладів, проведення заходів з
підвищення кваліфікації бібліотечних працівників тощо.

Бібліотечні кадри. Підвищення кваліфікації

37. Езова С. А.  Виды  библиотечного  общения  /
С. А. Езова // Научные и технические библиотеки.— 2010.
— № 6.— С. 54–61.

Описано  теорію  бібліотечного  спілкування  як  один  з
видів  спілкування,  визначених  психологією,  з  накладан-
ням на них специфіки бібліотечної діяльності. Виділено
різноманіття видів бібліотечного спілкування залежно
від різних логічних аргументів, на які опирається автор.

38. Езова С.  Кодекс  в  контексте этики  /  Светлана
Езова // Библиотека.— 2010.— № 2.— С. 36–38.

Висвітлено систему взаємовідносин між бібліотечними
працівниками  та  читачами,  яка  регламентується
Кодексом професійної етики російського бібліотекаря.

39. Иночкин В. В. Методика оценки социально-пси-
хологического климата в коллективе библиотеки / В. В. Иноч-
кин // Научные и технические библиотеки.— 2010.— № 6.—
С. 62–69.

Подано дефініцію поняття «соціально–психологічний клі-
мат». Розглянуто соціально–психологічні фактори керу-
вання колективом бібліотеки, методику аналізу характе-
ристик  та  якості  соціально–психологічного  клімату  в
бібліотеці.
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40. Клюев В. К.  Профессиональные
управленческие  компетенции  и  их  формирование  в
процессе  обучения  бакалавра  библиотечно–
информационной деятельности / В. К. Клюев // Научные и
технические библиотеки.— 2010.— № 6.— С. 44–53.

Досліджується  зміст  профільних  учбових  дисциплін,
суть  залікової  роботи  та  очікувані  результати  від  їх
вивчення, що забезпечують кваліфікацію майбутніх ба-
калаврів бібліотечно–інформаційної діяльності у систе-
мі вищої освіти Російської Федерації. Наголошується на
практичній  компоненті  управлінської  підготовки  бака-
лаврів у сучасних умовах діяльності бібліотек.

41. Макаренко Т. С. Мотивация  и  стимулирование
трудовой деятельности персонала библиотеки / Татьяна Серге-
евна Макаренко // Библиотечное дело – XXI век: научно–прак-
тический сборник.— М., 2009.— Вып. 2(18).— С. 107–140.

Розкрито систему мотивацій персоналу бібліотеки, види
стимулювання трудової діяльності бібліотекарів на прик-
ладі соціологічних досліджень колективів різних бібліотек
Російської Федерації. Виведено науково-практичні поради
щодо менеджменту бібліотечних кадрів.

42. Матвеева Е. И.  Повышение  квалификации
сотрудников  библиотек  вузов  /  Матвеева Е. И.  //  Сучасныя
інформацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк:
зб.навук. прац / Нац. б–ка Беларусі.— Мн., 2004.— С. 152–
156.

Проаналізовано систему підвищення кваліфікації співро-
бітників бібліотек вищих навчальних закладів республіки
Білорусь, запропоновано нові шляхи перепідготовки біб-
ліотечних кадрів та підвищення їх кваліфікації.

43. Стрелкова И. Б.  Возможности  и  перспективы
использования технологий дистанционного обучения в сис-
теме  повышения  квалификации  библиотечных  кадров  рес-
публики Беларусь / Стрелкова И. Б. // Сучасныя інформацый-
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ныя тэхналогіі  і  сацыяльная значнасць бібліятэк:  зб. навук.
прац / Нац. б–ка Беларусі.— Мн., 2004.— С. 150–152.

Розкрито нові  напрями діяльності  у  галузі  підвищення
кваліфікації  бібліотечних  кадрів.  Висвітлено  переваги
дистанційного навчання як складової частини системи
підвищення кваліфікації.

44. Трушина И. А Российская библиотечная ассоциа-
ция готовит проект новой редакции «Кодекса  профессио-
нальной этики  российского библиотекаря» /  И. А. Труши-
на // Библиотековедение.— 2010.— № 2.— С. 26.

Про розробку нового кодексу професійної етики російсь-
кого бібліотекаря, нова редакція якого була винесена на
обговорення круглого столу «Спілкування та професійна
етика бібліотекаря» в 2009 році. 

45. Чучукалова Р. А.  Информационная  компетент-
ность библиотекаря в системе информационного простран-
ства  Сибирского  федерального  университета /  Р. А. Чучу-
калова  //  Научные  и  технические  библиотеки.—  2010.—
№ 4.— С. 58–62.

Висвітлено досвід Сибірського федерального університе-
ту в розробленні програми підвищення кваліфікації  пра-
цівників. Описано ті методи, якими вони користувались, і
результати, які було отримано у підсумку.

Бібліотечна стандартизація. Бібліотечна
термінологія

46. Добровольська В. В.  Вітчизняний стандарт  як
база  формування  розвитку  системи  керування
документацією  в  Україні  /  В. В. Добровольська  //
Бібліотекознавство.  Документознавство.  Інформологія.—
2010.— № 1.— С. 18–24.
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Подано  комплексний  аналіз  національного  стандарту
ДСТУ 4423–2005  «Інформація  та  документація.  Керу-
вання документаційними процесами», підготованого на
основі міжнародного стандарту ISO 15489-2001 «Інфор-
мація та документація. Керування документацією».

47. Стрішенець Н. Поняття  предметних  рубрик  в
американському бібліотекознавстві / Н. Стрішенець // Біб-
ліотечна планета.— 2010.— № 2.— С. 12–16.

Розкрито обсяги та зміст поняття «предметна рубри-
ка»  за найновішими американськими фаховими джере-
лами. Особливу увагу приділено Списку предметних руб-
рик Бібліотеки Конгресу США як найбільш повному та
вичерпному зібранню.

48. Цивін М. Н.  Термінологічні проблеми вивчення
дисципліни «Електронний документообіг» / М. Н. Цивін //
Бібліотекознавство.  Документознавство.  Інформологія.—
2010.— № 1.— С. 7–11.

Розглянуто проблеми тлумачення та сутність англомов-
них термінів, які використовуються у системі електрон-
ного документообігу. Наголошено на необхідності  адап-
тації вітчизняних фахівців з документознавства та доку-
ментаційного забезпечення до назв систем електронного
документообігу, загальноприйнятих у вітчизняній теорії
та практиці термінів і їхніх визначень. 

Функції бібліотек. Призначення.
Суспільна корисність

49. Іванова Н. Г. Роль сучасних бібліотек у розвитку
демократизації  українського  суспільства  /  Н. Г. Іванова //
Бібліотекознавство.  Документознавство.  Інформологія.—
2010.— № 1.— С. 42–45.

Висвітлено шляхи реалізації пріоритетних напрямів дія-
льності сучасних книгозбірень із удосконалення обслуго-
вування користувачів електронною правовою інформаці-
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єю. Окреслено проблему пошуку нових форм і методів ін-
формування користувачів в сфері правового інформуван-
ня та розвитку сервісних функцій електронних катало-
гів правової інформації.

50. Павленко А. Розвиток аналітичної діяльності біб-
ліотек у контексті запитів постіндустріального суспільства /
Андрій Павленко //  Наукові  праці  Національної  бібліотеки
України імені  В. І. Вернадського.— К.,  2009.— Вип.  25.—
С. 173–177.

Розкрито роль бібліотечних установ як важливих  доку-
ментно–інформаційних та аналітичних центрів на прик-
ладі  діяльності  Служби інформаційно–аналітичного за-
безпечення органів державної влади, що діє в комплексі
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Історія бібліотечної справи. Персоналії

51. Акилина М. И.  Видный  теоретик и  организатор
библиотечного  дела.  К  70-летию  Ю. А. Гриханова /
М. И. Акилина,  Е. И. Ратникова,  Н. З. Стародубова  //
Библиотековедение.— 2009.— № 6.— С. 73–76.

Висвітлено життя і діяльність вченого–бібліотекознав-
ця Ю. Гриханова, подано список основних праць вченого
та перелік праць про нього.

52. Ахунджанов Е.  Книжкова  культура  Узбекиста-
ну:  найважливіші  тенденції  розвитку  та  соціокультурні
особливості / Еркін Ахунджанов // Бібліотечний вісник.—
2010.— № 2.— С. 10–21.

Подано  особливості  розвитку  книжкової  культури
Узбекистану  у  різні  історичні  періоди,  особливу  увагу
приділено заснуванню та діяльності узбецьких бібліотек
різних типів. 

53. Дзюбан Р. Втрати культурних цінностей з II від-
ділу  Staatsbibliotek Lemberg у 1944 р.  /  Роман Дзюбан //
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника /
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НАН  України.  ЛНБ  ім. В. Стефаника.—  Львів,  2008.—
Вип. 1 (16).— С. 379–398.

Висвітлено організаційну структуру бібліотек під час ні-
мецької окупації західноукраїнських земель після включен-
ня Галичини до складу Генеральної  губернії.  Розглянуто
долю  транспортів  зі  збірками  II  відділу  Staatsbibliotek
Lemberg, вивезеними до Кракова у березні–квітні 1944 року.

54. Дударева Е. Б. Истоки внутрибиблиотечного обу-
чения персонала в 1920-1930 гг. / Е. Б. Дударева // Научные
и технические библиотеки.— 2010.— № 4.— С. 83–93.

Про  історію  виникнення  Вищих  бібліотечних  курсів
(ВБК) при кабінеті бібліотекознавства (КБ) Бібліотеки
Румянцевського музею. 
55. Казакова Н.  Книгознавець,  публіцист,  історик

(До 115–річчя від дня народження Л. Биковського) / Н. Ка-
закова // Бібліотечна планета.— 2010.— № 2.— С. 16–19.

Висвітлено основні періоди життя і діяльності книго-
знавця,  бібліографа,  історика та  публіциста Л. Биков-
ського і наукові дослідження його творчого доробку. 

56. Ковальчук Л.  Сторінки  історії  розповідають…
Відновлення  публічних  бібліотек  м.  Києва  у  післявоєнні
роки / Л. Ковальчук, І. Громовенко // Бібліотечна планета.—
2010.— № 2.— С. 20–22.

Розкрито  долю  публічних  бібліотек  м.  Києва  після
фашистської окупації. Наведено низку документів щодо
відновлення діяльності цих книгозбірень.

57. М. C. Слободянику — 60 // Бібліотечний вісник.
— 2010.— № 1.— С. 59–60.

Подано життєвий шлях та науковий доробок відомого
українського бібліотекознавця та документознавця Ми-
хайла Семеновича Слободяника з нагоди його 60–річчя.

58. Матвеев М.  Девиз  журнала остается
неизменным: служить  всему  профессиональному
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сообществу / Михаил Матвеев // Библиотека.— 2010.— №
2.— С. 22–25.

З  нагоди  100–річчя  з  моменту  виходу  в  світ  першого
російського  професійного  бібліотечного  періодичного
часопису  «Библиотека»,  про  історію  діяльності  його
засновника — «Общества библиотековедения».

59. Новальська Т. В.  Олексій Степанович  Сокаль-
ський — перший ректор Київського державного інституту
культури  /  Т. В. Новальська  //  Бібліотекознавство.  Доку-
ментознавство. Інформологія.— 2010.— № 1.— С. 34–41.

Опубліковано  інтерв’ю  з  одними  із  перших  викладачів
Київського національного університету культури і мис-
тецтв  Л. П. Одинокою та  Ж. Б. Долею,  які  поділилися
своїми спогадами про першого ректора цього навчаль-
ного закладу.

60. Сеник Я.  До історії заснування бібліотеки  Ста-
ниславівської капітули (публікація архівного документа від-
ділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефа-
ника НАН України) / Ярослав Сеник // Записки Львівської
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника /НАН України. ЛНБ
ім. В. Стефаника.— Львів, 2008.— Вип. 1(16).— С. 354-368.

Розглянуто розпорядження–дарчу Андрея Шептицького,
Митрополита Галицького і Архієпископа Львівського, від
12 квітня 1901 р., про передачу ним власної книгозбірні
Станиславівській капітулі.

Розширення сфери діяльності бібліотек.
Об’єднання та співробітництво

61. Лапо П. М. Роль Белорусской библиотечной  ас-
социации в повышении имиджа библиотеки как социально-
го института / Лапо П. М. // Сучасныя інформацыйныя тэх-
налогіі  і  сацыяльная  значнасць  бібліятэк:  зб.навук.  прац /
Нац. б–ка Беларусі.— Мн., 2004.— С. 20–23.
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Розкрито взаємозв’язок професійної бібліотечної асоці-
ації  та  бібліотеки  як  соціального  інституту.  Висвіт-
лено  здобутки  та  шляхи  розвитку  Білоруської  бібліо-
течної асоціації.
62. Рахматуллаєв М.  Розвиток інформаційних тех-

нологій у бібліотеках Узбекистану. Реформи та їх  резуль-
тати / Марат Рахматуллаєв // Бібліотечний вісник.— 2010.—
№ 2.— С. 22–25.

Описано модель бібліотеки республіки, розглянуто проб-
леми  впровадження  новітніх  інформаційно–бібліотеч-
них технологій,  формування інформаційно–бібліотечної
інфраструктури,  створення  електронних  каталогів,
підготовки та перепідготовки бібліотечних фахівців.

63. Шишкин Д. В. Нормативно-правовые документы
для организации функционирования СЭК / Шишкин Д. В. //
Сучасныя  інформацыйныя  тэхналогіі  і  сацыяльная  знач-
насць  бібліятэк:  зб. навук.  прац  /  Нац.  б–ка  Беларусі.—
Мн., 2004.— С. 128–133.

Запропоновано модель зведеного електронного каталогу,
висвітлено  його  основні  завдання  та  організаційну
структуру. Визначено функції  бібліотек  учасників  сис-
теми та розподілено обов’язки між ними.

64. Юхновец Т. С.  Координация как форма взаимо-
действия деятельности библиотек в области формирования
информационных ресурсов / Юхновец Т. С. // Сучасныя ін-
формацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк:
зб.навук. прац / Нац. б–ка Беларусі.— Мн., 2004.— С.66–69.

Запропоновано  нову  форму  координації  формування
електтронних  інформаційних  ресурсів  —  консорціуми
(довготривалі або  постійні  об’єднання  бібліотек),
головна мета яких розширення репертуару електронних
документів.
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Публічні масові бібліотеки
(державні публічні бібліотеки, обласні

бібліотеки, державні масові бібліотеки)

65. Пономаренко Л. Стратегічні напрями оглядово-
аналітичної  діяльності  в  ДНПБ  України  ім. В. О. Сухом-
линського  /  Лариса Пономаренко //  Наукові  праці  Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.— К.,
2009.— Вип. 25.— С. 36–46.

Про комплекс теоретичних, науково-методичних і орга-
нізаційних заходів науково–дослідної роботи Державної
науково–педагогічної  бібліотеки  України  ім. В. О. Сухо-
млинського.

66. Умаров А. Національна  бібліотека  Узбекистану
імені Алішера Навої: сторінки історії і сучасний стан / Абса-
лом Умаров // Бібліотечний вісник.— 2010.— № 2.— С. 3–9.

Розкрито основні  етапи розвитку  Національної  бібліо-
теки  Узбекистану  імені  Алішера  Навої,  особливості
формування фондів, провідні напрями діяльності сучас-
ної бібліотеки, показано місце і роль найбільшої книго-
збірні  центральноазіатського  регіону  в  розвитку  куль-
тури, науки та освіти.

Бібліотеки АН

67. Березкина Н. Информационное обеспечение нау-
ки Беларуси: от рукописей к электронной библиотеке / На-
талья Березкина  // Бібліотечний вісник.— 2010.— № 1.—
С. 49–52.

З нагоди 85–річчя Центральної наукової бібліотеки імені
Я. Коласа Національної академії наук Білорусі у статті
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подано короткий огляд документних фондів та найбільш
цінних зібрань та колекцій. Висвітлено основні напрями
діяльності сучасної бібліотеки.
68. Захарова Н. Культурно-просвітницька діяльність

Національної  бібліотеки України імені В. І. Вернадського:
основні етапи розвитку / Наталія Захарова // Наукові праці
Національної  бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
— К., 2009.— Вип. 25.— С. 101–107.

Визначено основні  етапи  розвитку  культурно–просвіт-
ницької діяльності Національної бібліотеки України іме-
ні В. І. Вернадського за 90 років.

69. Кусий Л. Відділ спецфондів Львівської наукової
бібліотеки АН УРСР (1945–1953) / Леся Кусий // Записки
Львівської  наукової  бібліотеки  ім.  В. Стефаника  /  НАН
України.  ЛНБ  ім.  В. Стефаника.—  Львів,  2008.—  Вип. 1
(16).— С. 399–425.

На основі документальних матеріалів, що зберігаються у
ЛННБ ім. В. Стефаника та у Державному архіві Львів-
ської області, досліджено діяльність відділу спецфондів
Львівської наукової бібліотеки АН УРСР, спрямовану на
забезпечення  ідеологічного  контролю  за  станом фонду
бібліотеки.

70. Леонов В. П.  Библиотека Академии наук:  опыт
биографии / В. П. Леонов // Научные и технические библио-
теки.— 2010.— № 4.— С. 73–82.

Про  деякі  етапи  формування  та  розвитку  Бібліотеки
Академії наук та значний вплив бібліотеки на розвиток
суспільства XVIII–XX ст.

71. Смык О. Основные направления пропаганды ин-
формационных ресурсов ЦНБ НАН Беларуси / Ольга Смык //
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського.— К., 2009.— Вип. 24.— С. 96–103.

На досвіді роботи Центральної наукової бібліотеки НАН
Білорусі  розглядаються  заходи,  які  заохочують  більшу
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кількість  користувачів  звертатись  до  бібліотеки,
ефективніше використовувати її інформаційні ресурси. 

72. Танатар Н. Імідж Національної бібліотеки Украї-
ни імені В. І. Вернадського у пресі / Ніла Танатар // Наукові
праці  Національної  бібліотеки  України  імені  В. І. Вер-
надського.— К., 2009.— Вип. 24.— С. 104–113.

Опубліковано результати контент–моніторингу друко-
ваних та електронних видань газетної періодики впро-
довж 2008 р. на тему «Імідж Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського у пресі», подано кількісні
та якісні характеристики досліджуваних матеріалів.

Бібліотеки середніх спеціальних і вищих
навчальних закладів

73. Красикова Е. Г. Библиотека современного вуза:
информационные ожидания и особенности информацион-
ного поведения пользователей / Е. Г. Красикова // Научные
и технические библиотеки.— 2010.— № 6.— С. 26–37.

Подано  результати  соціологічного  дослідження  2008-
2009  років,  об’єктом якого  стали  групи  користувачів
Вітебського  національного  університету  ім. П. М. Ма-
шерова.

74. Ратникова Е. И. Образовательная  деятельность
вузовских библиотек в условиях развития новых информа-
ционно-коммуникационных технологий /  Елена Ивановна
Ратникова // Библиотечное дело — XXI век: научно-прак-
тический сборник.— М., 2009.— Вып. 2(18).— С. 52–68.

Визначено основні тенденції освітньої діяльності вузівсь-
ких бібліотек на сучасному етапі: функціонування бібліо-
теки як базової ланки інформаційно-освітнього просто-
ру вищого навчального закладу, формування електронної
бібліотеки та відкрите дистанційне навчання.
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Цифрові, віртуальні, електронні бібліотеки

75. Исмагилова А. Х. Оценка качества электронных
библиотек  /  А. Х. Исмагилова  //  Научные  и  технические
библиотеки.— 2010.— № 5.— С. 60–66.

Розглянуто  окремі  міжнародні  проекти  та  викладено
критерії,  яким  повинен  відповідати  якісний  веб-сайт
загалом та бібліотек зокрема. 

76. Леонов В. Наглядная  классификация для элект-
ронных библиотек / Вячеслав Леонов // Наукові праці  На-
ціональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.— К.,
2009.— Вип. 24.— С. 7–16.

Запропоновано схему для створення електронної бібліо-
теки, в структурі якої лежить наочна бібліотечна кла-
сифікація (НБК), що базується на розробленій автором
класифікації — «карті науки».

77. Перебоев О.  Построение  и  функционирование
электронной библиотеки «Elib.tomsk.ru» / Олег Перебоев //
Библиотека. — 2010. — № 2. — С. 26–28.

Розкрито досвід роботи з електронними документами
співробітників Томської обласної бібліотеки ім. А. С. Пуш-
кина (Росія).

78. Цветкова А. Л. Электронная библиотека на осно-
ве информационной среды образовательного учреждения /
А. Л. Цветкова  //  Научные  и  технические  библиотеки.—
2010.— № 5.— С. 67–75.

Електронну  бібліотеку  розглянуто  як  основу  інформа-
ційного  середовища  освітнього  закладу  та  необхідну
складову освітнього процесу. Наведено поради організа-
торам  системи  освіти  та  бібліотечним  працівникам
щодо організації дієвого інформаційного середовища.
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Взаємини з читачами. Обслуговування

79. Красильникова И. Ю. Критерии качества и из-
мерения услуг межбиблиотечного абонемента  и доставки
документов / И. Ю. Красильникова // Научные и техничес-
кие библиотеки.— 2010.— № 5.— С. 31–40.

Розглядаються питання, пов’язані з обліком, ефективні-
стю послуг міжбібліотечного абонементу та доставки
документів. Пропонуються базові розробки показників,
індикаторів,  шкали  вимірювання  критеріїв  якості  та
стандартизації діяльності міжбібліотечного абонемен-
та та доставки документів у Росії.

80. Лопата О.  Практика  використання електронних
інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліо-
теки / Олена Лопата // Вісник Книжкової палати.— 2010.—
№ 4.— С. 25–29.

81. Лопата О.  Практика використання електронних
інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліо-
теки / Олена Лопата // Вісник Книжкової палати.— 2010.—
№ 5.— С. 35–39.

Висвітлено створення сучасного програмного комплексу,
який уможливлює інтенсифікацію обслуговування корис-
тувачів на основі мережних технологій та підвищення
якості надання послуг. 

82. Макушинская Ю. Н.  Правовая база библиотеч-
ного обслуживания:  современное  состояние  /  Макушинс-
кая Ю. Н. // Сучасныя інформацыйныя тэхналогіі і сацыяль-
ная значнасць бібліятэк: зб. навук. прац / Нац. б–ка Белару-
сі.— Мн., 2004.— С. 31–34.
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Розглянуто низку правових питань, які виникають у про-
цесі інформаційного обслуговування користувачів бібліо-
тек та запропоновано шляхи їх вирішення.

83. Чупріна В. Організація МБА як інтегрованої час-
тини обслуговування користувачів НБУВ / Вікторія Чупріна //
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського.— К., 2009.— Вип. 24.— С. 44–55.

Визначено  шляхи  переходу від  традиційного  обслугову-
вання користувачів за міжбібліотечним абонементом і
міжнародним міжбібліотечним абонементом до дистан-
ційного обслуговування віддалених користувачів за умов
відповідного  технологічного  забезпечення  у
Національній бібліотеці України імені В. Вернадського.

Комп’ютеризація процесів бібліотечного
обслуговування

84. Беліна Л. Комп’ютерні технології як невід’ємна
складова інформаційно-бібліотечного обслуговування корис-
тувачів наукової бібліотеки / Людмила Беліна, Юрій  Голу-
бєв, Людмила Коновал // Наукові праці Національної бібліо-
теки України імені В. І. Вернадського.— К.,  2009.— Вип.
24.— С. 117–126.

Охарактеризовано  сучасну  технологію  обслуговування
користувачів  у  Національній  бібліотеці  України  імені
В. І. Вернадського  з  використанням  новітніх  інформа-
ційних технологій. Виявлено її переваги порівняно з тра-
диційними технологіями.

85. Кунанець Н. Е.  Упровадження  автоматизованої
бібліотечної системи «ALEPH» у Львівській національній
науковій бібліотеці  України ім. В. Стефаника /  Н. Е. Куна-
нець // Бібліотекознавство. Документознавство.  Інформоло-
гія.— 2010.— № 1.— С. 25–33.
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Окреслено  основні  етапи  та  специфічні  особливості
впровадження  автоматизованої  бібліотечної  системи
«ALEPH» у Львівській національній науковій бібліотеці
України ім. В. Стефаника.  Досліджено автоматизацію
процесів обслуговування користувачів бібліотеки. 
86. Нестеренок Н. В. Электронные технологии в спра-

вочно–библиографической работе РНТБ: специфика и перс-
пективы / Нестеренок Н. В. // Сучасныя інформацыйныя тэх-
налогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк: зб. навук. прац /
Нац. б–ка Беларусі.— Мн., 2004.— С. 101–103.

Про створення та ведення бібліографічних баз даних у
республіканській  науково–технічній бібліотеці  Білорусі.
Наведено низку назв баз даних та описано їх структуру.

87. Яковенко О. Становлення та  розвиток системи
інформаційного  забезпечення  користувачів  Національної
бібліотеки  України  імені  В. І. Вернадського /  Олена  Яко-
венко  //  Наукові  праці  Національної  бібліотеки  України
імені В. І. Вернадського.— К., 2009.— Вип. 24.— С. 56–83.

Подано основні  етапи створення системи інформацій-
ного забезпечення користувачів Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського як самостійної системи,
розглянуто її  як  підсистему  соціальної  інституції,  що
має власні ресурси, методику, організацію, технологію.

Довідково–бібліографічна робота та
інформаційне обслуговування. Інформаційний

сервіс (віртуальна довідка)

88. Березкина Н. Ю. Информационно–библиотеч-
ное обеспечение науки Беларуси:  история и современное
состояние / Березкина Н. Ю. // Сучасныя інформацыйныя тэх-
налогіі і  сацыяльная значнасць бібліятэк: зб. навук. прац /
Нац. б–ка Беларусі.— Мн., 2004.— С. 78–84.

Висвітлено основні напрями діяльності бібліотек щодо
покращення інформаційного забезпечення науковців Біло-
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русі: формування інформаційних ресурсів, впровадження
новітніх  бібліотечних  технологій  та  сучасних  форм
інформаційно–бібліотечного обслуговування.

89. Добко Т. Забезпечення  інформаційних  запитів
користувачів довідково-бібліографічними ресурсами / Тетя-
на Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського.— К., 2009.— Вип. 25.— С. 67–75.

Про тенденції розвитку інтеграції довідково–бібліогра-
фічного  обслуговування  та  інформаційно–бібліографіч-
ної  діяльності,  необхідність  кооперації  та  співпраці
бібліотек України у напрямі формування національного
довідково-бібліографічного ресурсу.

90. Муравицкая Р. А. Электронная  доставка  доку-
ментов  в  БелСХБ:  возможности  и  проблемы  /  Муравиц-
кая Р. А. // Сучасныя інформацыйныя тэхналогіі і сацыяль-
ная значнасць бібліятэк: зб. навук. прац / Нац. б–ка Белару-
сі.— Мн., 2004.— С. 118–120.

Поетапно розкрито технологію електронної  доставки
документів користувачам, яку здійснює Білоруська сіль-
ськогосподарська бібліотека. 

91. Нещерет М. Ю. Виртуальная справочная служба
Российской государственной библиотеки: предварительные
итоги работы / Мария Юрьевна Нещерет // Библиотекове-
дение.— 2010.— № 1.— С. 45–48.

Відображено принципи роботи віртуальної довідкової служ-
би Російської державної бібліотеки. Віртуальна довідкова
служба  забезпечує  оперативність,  повноту  та  високу
якість інформації віддаленим користувачам бібліотеки.

Каталогізація. Техніка каталогізації

92. Ильина С. В. Проблемы создания национальных
баз данных авторитетных записей / Ильина С. В. // Сучасныя

30



інформацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк:
зб.навук. прац / Нац. б–ка Беларусі.— Мн., 2004.— С.133–135.

Подано характеристику проекту зі створення націона-
льних  баз  даних  авторитетних  записів,  виконавцем
якого є Національна бібліотека Білорусі.

Класифікація та індексація

93. Вилегжаніна М. До питання упорядкування нор-
мативно-правових актів  /  Мар’яна  Вилегжаніна  //  Вісник
Книжкової палати.— 2010.— № 5.— С. 30–33.

Розглянуто систематизацію нормативно–правових актів
як діяльність з упорядкування та вдосконалення цих доку-
ментів.

94. Скарук Г. А Комплексное  использование  линг-
вистических средств тематического поиска в электронном
каталоге / Галина Анатольевена Скарук // Библиотековеде-
ние.— 2010.— № 2.— С. 34–40.

Подано аналіз особливостей індексації та пошуку доку-
ментів  в  електронному  каталозі  Державної  публічної
науково–технічної бібліотеки СВ РАН.

95. Сукиасян Э. Р. Классификационная система ар-
хивного назначения.  Общие черты и существенные отли-
чия от библиотечных систем / Э. Р. Сукиасян / Научные и
технические библиотеки.— 2010.— № 6.— С. 70–77.

Проаналізовано сучасну класифікаційну систему архівних
документів,  призначену для архівних фондів  Російської
Федерації. Вказано кілька проблемних моментів цієї кла-
сифікації, наведено причини неможливості використання
єдиної системи класифікації для архівних та бібліотеч-
них фондів.

96. Сукиасян Э. Р. Междисциплинарное и общена-
учное знание: классификационный анализ. Подходы к фор-
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мированию  структуры  и  содержания  нового  отдела  ББК
(статья вторая) / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические
библиотеки.— 2010.— № 4.— С. 49–57.

Розглядаються спірні питання щодо структури та зміс-
ту нового відділу ББК 1 «Міждисциплінарні та загаль-
нонаукові знання». 

Комплектування і поповнення фондів

97. Дучинский В. П. Комплектование фондов РНТБ
в автоматизированном режиме на базе АИС «БИТ — 2000» /
Дучинский В. П. //  Сучасныя інформацыйныя тэхналогіі  і
сацыяльная значнасць бібліятэк: зб. навук. прац / Нац. б-ка
Беларусі.— Мн., 2004.— С. 111–112.

Описано  основні  характеристики  модуля  комплекту-
вання «Формування та облік фондів» автоматизованої
інформаційної системи «БИТ — 2000».

98. Одереева А. В. База данных «Дары» Президент-
ской библиотеки республики Беларусь /  Одереева А. В.  //
Сучасныя  інформацыйныя  тэхналогіі  і  сацыяльная  знач-
насць  бібліятэк:  зб. навук.  прац  /  Нац.  б–ка  Беларусі.—
Мн., 2004.— С. 115–117.

Висвітлено  провідний  напрям  роботи  Президентської
бібліотеки  республіки  Білорусь  —  створення  інформа-
ційного  ресурсу,  бази  даних  «Дари»,  подано  її  основні
характеристики.

99. Шамрова Н. П. Создание и ведение БД сериаль-
ных  изданий  от  подписки  до  выдачи  /  Шамрова Н. П.  //
Сучасныя  інформацыйныя  тэхналогіі  і  сацыяльная  знач-
насць бібліятэк: зб.навук. прац / Нац. б-ка Беларусі.— Мн.,
2004.— С. 113–115.
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Висвітлено  шлях  серійного  видання  у  Президентській
бібліотеці  республіки  Білорусь  з  моменту  оформлення
підписки видання — до видачі його користувачеві. 

Організація, збереження та захист
бібліотечних фондів

100. Астапенко Т. Управління фондами: наукове під-
ґрунтя,  критерії  ефективності,  практичні  аспекти  (досвід
Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова) / Тетяна Астапенко //
Вісник Книжкової палати.— 2010.— № 5.— С. 24–27.

На досвіді Миколаївської обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. О. Гмирьова розкрито зв'язок між ефек-
тивністю реалізації всіх напрямів управління фондами в
бібліотеці та ступенем забезпечення користувачів наяв-
ними інформаційними ресурсами та послугами.

101. Коханова І. О.  Поцифрування  і  мікрофільму-
вання як засоби зберігання документів  /  І. О. Коханова //
Вісник  Харківської  державної  академії  культури.—  Х.,
2009.— Вип. 29.— С. 85–92.

Розкрито сутність основних технологічних засобів збе-
реження документів, їх оцифрування й мікрофільмуван-
ня, висвітлено переваги та недоліки цих процесів. Окрес-
лено можливий алгоритм оцифрування певної частини
документного фонду книгозбірні.

102. Мамінова І.  Нові інформаційні технології збе-
реження  національної  культурної  спадщини  Республіки
Узбекистан  /  Ірина  Мамінова  //  Бібліотечний  вісник.—
2010.— № 2.— С. 31–33.

На  досвіді  Національної  бібліотеки  Узбекистану  імені
Алішера  Навої,  розкрито  питання  збереження  і
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консервації рукописних  матеріалів,  друкованих  видань
та архівних документів.

Управління у бібліотеках (менеджмент)

103. Алейник М. Г. Библиотека как социальный инс-
титут на рынке информации: постановка проблемы / Алей-
ник М. Г. // Сучасныя інформацыйныя тэхналогіі і сацыяль-
ная значнасць бібліятэк: зб. навук. прац / Нац. б-ка Белару-
сі.— Мн., 2004.— С. 47–50.

Розглянуто алгоритм виходу бібліотеки на ринок інфор-
мації, запропоновано низку маркетингових заходів. 

104. Виходець О. М. Про культуру спілкування в ор-
ганізації / О. М. Виходець // Вісник Харківської державної
академії культури.— Х., 2009.— Вип. 29.— С. 183–188.

Розглянуто фактори  впливу на продуктивність спілку-
вання в організації та наведено рекомендації щодо шля-
хів їх реалізації.

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

105. Березовський О. Використання  автоматизова-
них документно-інформаційних систем в інституті  архіво-
знавства НБУВ (проблеми та перспективи) / Олег Березовсь-
кий // Наукові праці Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського.— К., 2009.— Вип. 24.— С. 139–144.

Висвітлено окремі аспекти практичного використання
автоматизованих  документно-інформаційних систем в
архівних установах (на прикладі електронних баз даних
Інституту архівознавства).  Подано сучасний стан та
перспективи цього питання.

106. Бобришева І.  Українські нотні видання вокаль-
них творів 1924–1930 рр.: поповнення національного бібліо-
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графічного репертуару Птухи / Ірина Бобришева // Наукові
праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського.— К., 2009.— Вип. 24.— С. 182–188.

Проаналізовано нещодавно виявлені нотні видання, запро-
понована можлива типологія цих документів, подана їх
коротка характеристика. 

107. Іваннікова М. Шляхи  введення  у  науковий
обіг інформаційних ресурсів  відділу бібліотечних зібрань
та  історичних  колекцій  Національної  бібліотеки  України
імені В. І. Вернадського / Марія Іваннікова // Наукові праці
Національної  бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
— К., 2009.— Вип. 24.— С. 154–164.

На прикладі відділу бібліотечних зібрань та історичних
колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського розкрито технологію створення інформацій-
ного ресурсу як одного із засобів надання інформації про
склад колекцій та зібрань цієї книгозбірні.

108. Корчемна І.  База  даних  «Електронна  справа
рукописного фонду ІР НБУВ» / Ірина Корчемна // Вісник
Книжкової палати.— 2010.— № 3.— С. 41–44.

Репрезентовано базу даних «Електронна справа рукопис-
ного фонду»  з  розширеними пошуковими можливостя-
ми, яка відображає комплекс документального забезпе-
чення процесу комплектування й обліку на всіх стадіях
«руху  рукописів»  під  час  опрацювання,  зберігання  та
використання.

109. Лобузіна К. Створення  електронних  колекцій
книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені
В. І. Вернадського  (на  прикладі  почаївських  стародруків) /
Катерина Лобузіна,  Галина Ковальчук,  Наталія Заболотна //
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського.— К., 2009.— Вип. 24.— С. 145–153.

На прикладі почаївських стародруків, які зберігаються у
Національній бібліотеці  України імені  В. І. Вернадсько-
го, розглянуто програмні засоби і основні  технологічні
етапи створення електронних версій видань та можли-
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вість надання їх користувачам у локальному режимі або
онлайн. 

110. Лось В. До проблеми актуального стану збере-
женості  архівних  документів  з  історії  Греко-Уніатської
Церкви на Правобережній Україні / Валентина Лось // Нау-
кові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського.— К., 2009.— Вип. 24.— С. 189–195.

Про сучасний стан збереженості архівних документів з
історії  Греко–Католицької  Церкви.  Особливу  увагу  за
акцентовано  на  церковних  книгах,  а  також на  інших
малодосліджених документах церковного походження.

111. Порохницька Н. Формування електронних ре-
сурсів на документи архівного фонду академіка М. В. Пту-
хи / Наталія Порохницька // Наукові праці Національної біб-
ліотеки  України  імені  В. І. Вернадського.—  К.,  2009.—
Вип. 24.— С. 165–171.

У статті описано процес формування електронних ре-
сурсів  на  документи  архівного  фонду  академіка  НАН
України Михайла Васильовича Птухи і висвітлено проб-
леми, які виникли у зв’язку із цим процесом. 

112. Стрілець Н. О.  Особливості  зберігання  елект-
ронних документів в архівних фондах / Н. О. Стрілець // Віс-
ник Харківської державної академії культури.— Х., 2009.—
Вип. 29.— С. 97–105.

Розглянуто  проблему  зберігання  електронних  докумен-
тів в архівних фондах. Висвітлено деякі методологічні,
технічні, організаційні та нормативно–правові особливо-
сті створення архівів електронних документів та авто-
матизації діяльності традиційних архівних фондів. 

113. Яременко Л. Документні ресурси архівного фон-
ду НАН України в Інтернет-середовищі: можливості вико-
ристання та трансформації / Лідія Яременко // Наукові пра-
ці  Національної  бібліотеки  України  імені  В. І. Вернадсь-
кого.— К., 2009.— Вип. 24.— С. 127–138.
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Проаналізовано створення, залучення, використання ар-
хівних  і  електронних  документів  на  офіційних  сайтах
НАН України та її науково–дослідних установ, що забез-
печує широкий і швидкий доступ користувачів до доку-
ментальних пам’яток національної науки, незалежно від
місця їх зберігання. Окреслено проблеми, головні завдання
та перспективи  входження архівної спадщини українсь-
кої науки до електронного інформаційного простору.

Організація фондів електронних матеріалів:
електронна книга, електронний журнал,

цифрові носії, електронні ресурси

114. Туровська Л. Електронні документи як чинник
оперативного обслуговування  /  Леся  Туровська  //  Вісник
Книжкової палати.— 2010.— № 5.— С. 33–34.

Порушено проблему входження новітніх інформаційних
технологій  у  бібліотечну  практику.  На  прикладі  зару-
біжних  та  вітчизняних  книгозбірень  розглянуто комп-
лексний підхід у поєднанні друкованих та електронних
документів як елементів єдиного процесу бібліотечно-
інформаційного забезпечення.

Бібліотечні приміщення та обладнання

115. Назаркевич Л.  Сучасні  процеси сканування й
одночасного мікрофільмування, збереження та оперативно-
го доступу до документованої інформації / Любов Назарке-
вич // Вісник Книжкової палати.— 2010.— № 3.— С. 15-16.

На  основі  аналітичного  огляду  технічної  літератури,
матеріалів виставок, прайсів, інтернет-ресурсів запро-
поновано алгоритм процесів електронно-мікрографічної
технології довгострокового збереження документів.

Бібліографія. Практичний аспект
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116. Березкіна В. Бібліографічні джерела зарубіжної
україніки / Валентина Березкіна // Наукові праці Національ-
ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.— К., 2009.—
Вип. 24.— С. 35–43.

Описано процес створення українського бібліографічно-
го репертуару, укладання науково-допоміжного покаж-
чика  «Бібліографічні  джерела  зарубіжної  україніки».
Паралельно досліджуються джерела української бібліо-
графії, бібліографії зарубіжної україніки.

117. Иванова Е. В.  Государственная  библиографи-
ческая информация Беларуси в электронной среде / Ивано-
ва Е. В. // Сучасныя інформацыйныя тэхналогіі і сацыяльная
значнасць бібліятэк: зб.навук. прац / Нац. б-ка Беларусі.—
Мн., 2004.— С. 123–128.

Про впровадження  новітніх  мережевих  інформаційних
технологій Національною книжковою палатою республіки
Білорусь, а саме — створення автоматизованої системи
державної  бібліографічної  інформації  щодо  друкованих
видань країни та надання доступу до неї користувачам. 

118. Попик В. Традиції і новаторство в сучасній віт-
чизняній біографістиці / Володимир Попик // Наукові праці
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.—
К., 2009.— Вип. 24.— С. 251–264.

Питання збереження і  розвитку української  біографіс-
тики, зокрема, довідкової біографістики, досліджено її
сучасний стан при переході від книжкової до електрон-
ної системи зберігання наукової інформації.

119. Промська  О. Перші кроки української метабіб-
ліографії / Олександра Промська // Бібліотечний вісник.—
2010.— № 1.— С. 32–36.

Про перші спроби українських і російських бібліографів у
галузі української метабібліографії. Подано характерис-
тики бібліографічних покажчиків І. Левицького, Я. Голо-
вацького, А. Яновського, П. Сімоні, С. Єфремова, І. Кали-
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новича та інших, наукові праці яких створили підґрунтя
для розвитку метабібліографії в Україні.

120. Шатрова М.  Випуск  ретроспективних  бібліо-
графічних  видань  з  образотворчого  мистецтва  в  Україні
(1996–2005 рр.) / Марина Шатрова // Бібліотечний вісник.—
2010.— № 1.— С. 37–43.

Проаналізовано  ретроспективні  бібліографічні  покаж-
чики за 1996–2005 рр. з образотворчого мистецтва.

121. Шкаріна В. Вивчення  проблематики  довідко-
во–бібліографічного апарату бібліотеки у XX ст. / Віталіна
Шкаріна // Наукові праці Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського.— К., 2009.— Вип. 25.— С. 261–272.

Історія походження і формування поняття «довідково-
бібліографічний  апарат  бібліотеки»,  визначено  його
структуру,  функції  та  розуміння  як  цілісної  системи
згорнутої інформації про наявні документи.

39



Іменний покажчик

Автономова Н. 1
Акилина М. И. 51
Алейник М. Г. 103
Астапенко Т. 100
Ахунджанов Е. 52

Беліна Л. 84
Березкина Н. 67
Березкина Н. Ю. 88
Березкіна В. 116
Березовський О. 105
Бобришева І. 106
Бондаренко В. 2
Борисов В. 22
Бужбецька А. 14

Василенко О. 33
Вилегжаніна М. 93
Виходець О. М. 104
Вишневська І. 3
Вірьовка Т. 34
Вітушко А. 12
Вітушко Н. 4

Ганзикова Г. 29
Голубєв Ю. 84
Горова С. 5
Горовий В. 6
Громовенко І. 56
Гусева Е. Н. 35

Дзюбан Р. 53
Добко Т. 89
Добровольська В. В. 46

Дорофеєва О. 30
Дубас Т. 15
Дударева Е. Б. 54
Дучинский В. П. 97

Езова С. А. 37, 38

Заболотна Н. 109
Захарова Н. 68

Иванова Е. В. 117
Ильина С. В. 92
Иночкин В. В. 39
Исмагилова А. Х. 75

Іваннікова М. 107
Іванова Н. Г. 49

Казакова Н. 55
Клюев В. К. 40
Кобелев А. Н. 23
Ковальчук Г. 109
Ковальчук Л. 56
Колегаева С. Д. 7
Коновал Л. 84
Корчемна І. 108
Коханова І. О. 101
Красикова Е. Г. 73
Красильникова И. Ю. 79
Кубряк Е. Н. 24
Кунанець Н. Е. 85
Кусий Л. 69

Лапо П. М. 61
Леонов В. 76
Леонов В. П. 70



Лобузіна К. 109
Лопата О. 80, 81
Лось В. 110

Макаренко Т. С. 41
Макушинская Ю. Н. 82
Мамінова І. 102
Маркова В. А. 16
Матвеев М. 58
Матвеева Е. И. 42
Муравицкая Р. А. 90

Назаркевич Л. 115
Нестеренок Н. В. 86
Нещерет М. Ю. 91
Новальська Т. В. 59

Одереева А. В. 98

Павленко А. 50
Паливода Ю. В. 17
Пальчук В. 8
Перебоев О. 77
Покровська Г. 9
Пономаренко Л. 65
Попик В. 118
Порохницька Н. 111
Порхун О. 10
Промська  О. 119

Райкова Г. А. 24 
Ратникова Е. И. 51
Ратникова Е. И. 74
Рахматуллаєв М. 62
Регідайло Н. 18
Романов П. С. 25

Сеник Я. 60
Скарук Г. А. 94

Смык О. 71
Соколова І. 11
Станкевич О. 31
Стародубова Н. З. 26
Стародубова Н. З. 51
Стрелкова И. Б. 43
Стрілець Н. О. 112
Стрішенець Н. 47
Суакисян Э. Р. 95, 96

Танатар Н. 72
Тешабаєва У. 36
Трушина И. А. 44
Туровська Л. 114

Умаров А. 66

Фідельська А. 19

Халікян Н. 20
Хлань В. 12
Хоперський С. 13
Хювенен Ю. 21

Цветкова А. Л. 78
Цивін М. Н. 48

Чавкунькина О.  27
Чуприна Л. 32
Чупріна В. 83
Чучукалова Р. А. 45

Шамрова Н. П. 99
Шатрова М. 120
Шилов В. В. 28
Шишкин Д. В. 63
Шкаріна В. 121

Юхновец Т. С. 64

Яковенко О. 87
Яременко Л. 113

41



42


	Відділ бібліотекознавства

