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Анотований  бібліографічний покажчик літератури  з
проблем  бібліотекознавства,  бібліографознавства  та  книго-
знавства /  уклад. В. О. Мудроха,  Д. П. Колтун ;  відп.  ред.
Л. В. Сніцарчук ;  ЛННБУ  ім. В. Стефаника,  Відділ
бібліотекознавства. — Львів, 2011. — Вип. 1. — 30 с.

Анотований  бібліографічний  покажчик  літератури  за
2011  р.  з  проблем  бібліотекознавства,  бібліографознавства  та
книгознавства містить анотовані аналітичні описи матеріалів з
фахових  періодичних  видань  «Бібліотечний  вісник»,  «Вісник
Книжкової палати», «Библиотековедение», «Бібліотечний Форум
України»,  «Бібліотекознавство.  Документознавство.  Інформо-
логія», «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии», «Вестник
библиотек  Москвы»,  «Научные  и  технические  библиотеки»,
«Бібліотечна планета», збірників наукових праць «Вісник Львів-
ського  університету. Серія  «Книгознавство,  бібліотекознавство
та інформаційні технології», «Библиотечное дело — XXI век»,
«Организация  обслуживания  пользователей:  из  опыта  работы
Национальной библиотеки Беларуси» та збірників матеріалів конфе-
ренцій, які надійшли до відділу бібліотекознавства Львівської на-
ціональної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника у 2011 p.

Матеріали розміщено за розділами УДК. У кінці випуску
подано алфавітний покажчик авторів.

Розрахований на наукових працівників у галузі  бібліоте-
кознавства, бібліографознавства та книгознавства, співробітників
бібліотеки, а також викладачів і студентів спеціальних навчаль-
них закладів.
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Інформація

1. Дригайло С. В. Формирование  информационной
культуры  пользователей  и  сотрудников  библиотеки  /
С. В. Дригайло  //  Научные  и  технические  библиотеки. —
2011. — № 1. — С. 79-88.

Представлено форми, методи й напрями роботи бібліо-
теки у формуванні інформаційної культури особистості
та суспільства.

Друк загалом. Книгознавство

2. Маркова В. Книга  як  соціально-комунікативна
модель  сприйняття  і  репрезентації  реальності  /  Вікторія
Маркова // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 12. —
С. 35-38.

Проаналізовано,  яким  чином друкована  книга  моделює
сприйняття і репрезентацію реальності та чим вона в
цій ролі відрізняється від електронної.

3. Низовий М. А. Кому належить друкарська спад-
щина  Івана  Федорова  (Федоровича)?  /  М. А. Низовий  //
Бібліотекознавство.  Документознавство.  Інформологія. —
2010. — № 2. –– С. 54-61.

Окреслено  «український  період»  життя  та  діяльності
Івана Федоровича.

4. Регідайло Н. Способи  друку  та  їхнє  викорис-
тання?  /  Надія  Регідайло  //  Вісник  Книжкової  палати. —
2010. — № 7. — С. 16-17.

Проаналізовано  сучасні  можливості  поліграфії  та  опи-
сано різні способи друку: типоофсет, флексографський,
трафаретний, цифровий друк і ризографію.
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5. Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес  під-
готовки і випуску видання / Надія Регідайло // Вісник Книж-
кової палати. — 2010. — № 11. ––  С. 11-15 ;  № 12. — С. 14-
16.

Аналізується невід’ємна складова видавничого бізнесу —
маркетингове забезпечення, а саме: система маркетингу,
маркетингові дослідження книжкового ринку, цінова по-
літика видавництва, зв’язки з громадськістю, реклама.

6. Теремко В. Стратегічний вимір видавничої діяль-
ності як теоретико-прикладна проблема / Василь Теремко //
Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 1. — С. 9-12.

Окреслено  роль,  сутність,  функції  і  складові
стратегічної культури видавництва.

Науково-дослідна робота в галузі
бібліотекознавства

7. Богуш Т. Удосконалення практичної діяльності —
основне завдання бібліотечної (прикладної) соціології / Т. Бо-
гуш // Бібліотечна планета. — 2010. — № 3. — С. 16-19.

Розглянуто загальноукраїнські та регіональні дослідження
у галузі бібліотечної соціології. Охарактеризовано мету,
обсяг та зміст цих досліджень.

8. Солоиденко Г. И. Эффективность использования
ресурсов и услуг библиотеки — базовое направление  сов-
ременных библиотековедческих исследований Национальной
библиотеки  Украины  имени В. И. Вернадского /  Г. И. Со-
лоиденко // Библиотечное дело — XXI век : науч.-практ. сб. —
М., 2010. — Вып. 1 (19). — С. 76-83.

Висвітлено перспективні напрями розвитку бібліотечно-
інформаційного комплексу, його завдання та функції, які
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забезпечуються всією системою бібліотечного управління
й базуються на наукових дослідженнях.
9. Стрішенець Н. В. Метадані у сучасному бібліоте-

кознавстві. Метадані — нове чи старе поняття? / Н. В. Стрі-
шенець //  Бібліотекознавство.  Документознавство.  Інфор-
мологія. — 2010. — № 2. — С. 4-11.

Розкрито поняття «метадані» в американському бібліо-
текознавстві та наведено його визначення за основними
фаховими джерелами.

Веб-сайт бібліотек. База даних бібліотек

10. Шишкин Ю. В. Технологии Web 2.0 как инстру-
мент  формирования  современного  имиджа  библиотеки  /
Юрий  Владимирович  Шишкин  //  Библиотековедение. —
2010. — № 3. — С. 45-50.

Проаналізовано запровадження інновацій як інструменту
формування нового іміджу бібліотеки. Розкрито основні
принципи технологій Web 2.0.

Методична робота

11. Білик О. Відображення  методичної  діяльності
публічних  бібліотек  в  українському  сегменті  Інтернету  /
О. Білик // Бібліотечна планета. — 2010. — № 4. — С. 12-16.

Проаналізовано методичні сторінки сайтів регіональних
бібліотек України. Наведено ряд недоліків, притаманних
деяким веб-сайтам, дано декілька порад щодо розміщення
матеріалів.

12. Миколенко Р. Сучасні критерії оцінювання діяль-
ності бібліотек  /  Р. Миколенко  //  Бібліотечна  планета. —
2010. — № 4. — С. 17-20.
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Подано критерії і показники оцінювання діяльності  біб-
ліотек.  Висвітлено  досвід  російських  фахівців  у  галузі
статистичного аналізу.

Бібліотечні кадри. Підвищення кваліфікації

13. Бабій Л. Роль творчого потенціалу молодих спе-
ціалістів у формуванні гідного іміджу бібліотеки / Л. Бабій //
Бібліотечна планета. — 2010. — № 3. — С. 32-33.

Окреслено  коло  питань  щодо кадрової  політики  у  біб-
ліотеці, зокрема необхідність оновлення штатів бібліо-
тек молодими працівниками, створення умов для їх са-
мореалізації, забезпечення конкурентоспроможності та
формування привабливого іміджу установи.

14. Вертій Ж. Застосування тренінгових форм роботи
у  вітчизняному  бібліотечному  процесі  /  Жанна  Вертій  //
Бібліотечний вісник. — 2010. — № 6. — С. 26-33.

Розкрито досвід застосування тренінгових форм роботи
в бібліотечному процесі, окреслено проблеми та розгля-
нуто різні види тренінгів, зокрема функціональний, пове-
дінковий, соціально-психологічний тощо.

15. Герцег Л. М. Система  безперервної  освіти
працівників регіону / Герцег Л. М. // Бібліотеки Закарпаття
в  добу  перемін :  матеріали  міжвід.  наук.-практ.  конф.,
присвяч.  65-річчю Закарпат. ОУНБ. — Ужгород :  Падяка,
2010. — С. 275-281.

Розглянуто заходи з підвищення кваліфікації для праців-
ників  публічних  і  шкільних  бібліотек,  розроблені  Пере-
чинською центральною районною бібліотекою.

16. Захаренко М. П. Привлекательность  библиотеч-
ной профессии для молодежи: опыт социологического иссле-
дования /  Марина  Павловна  Захаренко  //  Библиотекове-
дение. — 2010. — № 3. — С. 112-117.
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Наведено результати соціологічного  дослідження,  при-
свяченого вивченню професійної мотивації молодих бібліо-
течних спеціалістів публічних  бібліотек Росії.  Основну
увагу приділено питанням привабливості бібліотечної про-
фесії для молоді.
17. Кунанець Н. Історія  та  сучасні  тенденції  роз-

витку бібліотечної освіти в Галичині / Наталія Кунанець //
Бібліотечний вісник. — 2010. — № 3. — С. 34-38.

Розглянуто особливості підготовки кадрів для бібліотек
Львова наприкінці XIX — на початку XX ст. Охаракте-
ризовано місце і роль у цьому процесі курсів  бібліотеко-
знавства, що організовувалися в той час різними громад-
ськими організаціями Галичини, зокрема «Рідною школою»,
«Просвітою» та ін.

18. Черевко Г. Г. Підготовка  бібліотечних  фахівців
в області: проблеми, перспективи / Черевко Г. Г. // Бібліотеки
Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ.
конф.,  присвяч.  65-річчю  Закарпат.  ОУНБ. —Ужгород :
Падяка, 2010. — С. 201-209.

Окреслено основні принципи та напрями бібліотечної фахо-
вої освіти.

19. Шалиганова А. Молодий  працівник  наукових
бібліотек України / Алла Шалиганова // Бібліотечний форум
України. –– 2010. –– № 2. –– С. 6-12.

Проаналізовано результати всеукраїнського дослідження
«Молодий працівник бібліотек України: погляд у майбутнє».
Висвітлено творчий, інноваційний та особистісний по-
тенціал молодого бібліотекаря в умовах інформаційного
суспільства.

20. Яблонська Н. М. Бібліотечний  фахівець:  нові
орієнтири  (за  матеріалами  обласного  соціологічного
дослідження «Бібліотечний  фахівець:  сучасні  вимоги,
майбутнє професії») / Яблонська Н. М. // Бібліотеки Закарпаття
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в  добу  перемін : матеріали  міжвід.  наук.-практ.  конф.,
присвяч.  65-річчю Закарпат. ОУНБ. — Ужгород :  Падяка,
2010. — С. 178-186.

Представлено  результати  соціологічного  дослідження
«Бібліотечний фахівець: сучасні вимоги, майбутнє профе-
сії», проаналізовано дані анкет.

Бібліотечна стандартизація. Бібліотечна
термінологія

21. Кириленко В. Стандартизація термінології: аналіз
термінології,  вжитої  у  стандартах,  що  стосуються  сфери
інформаційних технологій / Валентина Кириленко // Вісник
Книжкової палати. — 2010. — № 11. — С. 25-28.

На конкретних прикладах проаналізовано термінологію
в нормативних документах різних рівнів підпорядкування,
що стосуються сфери інформаційних технологій та захисту
інформації в мережах і обчислювальних системах. Визна-
чено проблеми та шляхи їхнього розв’язання.

22. Столяров Ю. Н. Селективность  —  общий
принцип функционирования  библиотечного  фонда  /
Ю. Н. Столяров  // Научные и технические  библиотеки. —
2011. — № 2. — С. 74-78.

Розкрито зміст селектності як основного принципу функціо-
нування бібліотечного фонду.

23. Стрішенець Н. Сучасний бібліографічний контроль
/ Надія Стрішенець // Вісник Книжкової палати. — 2011. —
№ 1. — С. 48-52.

Охарактеризовано поняття «бібліографічний контроль»
в американському бібліотекознавстві. Наведено його виз-
начення та тлумачення основними науковими джерелами.
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24. Суворова В. Библиотечная социономия. Что это
такое? / Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы. —
2010. — № 2. — С. 12-15.

Розкрито поняття бібліотечної соціономії  –– теорії й
методики соціальної роботи бібліотек. Описано основні
напрями: дефектологічний, геронтологічний, бібліотера-
певтичний тощо.

Функції бібліотек. Призначення.
Суспільна корисність

25. Бобришева О. Інформаційна безпека бібліотеки:
проблеми та шляхи формування / Олександра Бобришева //
Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 12. — С. 18-20.

Висвітлено основні елементи інформаційної безпеки бібліо-
теки. Запропоновано систему організаційно-адміністра-
тивних заходів щодо забезпечення захисту електронних
ресурсів  бібліотек  та  інформаційної  безпеки  користу-
вачів інформаційно-бібліотечних установ.

26. Гусева Е. Н. Инновации и современное состояние
библиотек  /  Евгения  Николаевна  Гусева  //  Библиотекове-
дение. — 2010. — № 3. — С. 28-31.

Окреслено особливості розвитку й інноваційну діяльність
сучасних російських бібліотек. Подано оцінку специфіки
інновацій у бібліотечній сфері та перспектив управління
бібліотекою.

27. Коханова І. Бібліотека  як  засіб  спадкоємності
культурного надбання / Ірина Коханова // Вісник Книжкової
палати. — 2010. — № 11. — С. 19-20.

Проаналізовано пріоритети та взаємозв’язки між духов-
ною і матеріальною культурою. Визначено поняття «куль-
турна спадщина» як сукупність засобів спадкоємності
та висвітлено рівні їхнього функціонування. Наголошено
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на необхідності  збереження національного  репертуару
книги як частини духовної культури українського народу.

28. Миколенко Р. И. Актуальные  вопросы  нацио-
нальной библиотечной статистики в Украине / Р. И. Мико-
ленко // Библиотечное дело — XXI век : науч.-практ. сб. —
М., 2010. — Вып. 1 (19). — С. 71-75.

Охарактеризовано основні перспективні напрями розвитку
бібліотечної статистики в Україні, зокрема оновлення систе-
ми статистичних показників, поліпшення методології  орга-
нізації статистичних досліджень у бібліотечній справі тощо.
29. Швецова-Водка Г. Бібліотека як термінальна доку-

ментальна комунікаційна система / Галина Швецова-Водка //
Бібліотечний форум України. –– 2010. –– № 3 (29). — С. 2-4.

Запропоновано загальну характеристику діяльності бібліо-
тек, спрямованої на забезпечення інформаційних запитів
користувачів, що пов’язані з використанням опублікованих
документів, друкованих та електронних.

Історія бібліотечної справи. Персоналії

30. Дубровина Л. А. Судьба  библиотек  Украины  в
период Великой Отечественной войны в трудах  современ-
ных украинских историков / Л. А. Дубровина // Вестник Би-
блиотечной Ассамблеи Евразии. — 2010. — № 2. — С. 27-
31.

Спроба дослідити праці сучасних українських істориків
про долю бібліотек України в період Другої світової війни.

31. Кунанець Н. Бібліотеки наукових та фахових това-
риств Львова: шляхи комплектування фондів у кінці ХІХ —
на початку ХХ ст. / Наталія Кунанець // Бібліотеки — центри
духовної спадщини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.,
присвяч. 600-річчю першої писемної згадки про Чернівці. —
Чернівці : Прут, 2010. — С. 131-147.
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Проаналізовано процес комплектування фондів бібліотек
Галичини в кінці ХІХ — на початку ХХ ст.

32. Кушнаренко Н. Відома постать вітчизняного бі-
бліотекознавства  /  Наталя  Кушнаренко,  Алла  Соляник  //
Бібліотечний форум України. –– 2010. –– № 2. — С. 43-47.

Висвітлено  творчий  шлях  Віри  Андріївни  Мільман  —
відомого українського бібліотекознавця.

33. Плитус О. Діяльність бібліотек товариства «Рідна
школа» в Галичині в 1924–1939 рр. / Олександра Плитус //
Вісник Львівського університету. Сер.: Книгознавство, біб-
ліотекознавство та інформаційні технології. — Львів, 2010. —
Вип. 5. — С. 116-121.

З’ясовано витоки зародження Товариства «Рідна школа»,
окреслено пріоритетні напрями діяльності бібліотек.

34. Солонська Н. Веніамін Кордт — організатор біб-
ліотечної справи / Наталія Солонська // Вісник Книжкової
палати. — 2010. — № 11. — С. 32-34.

Висвітлено життєвий і творчий шлях видатного бібліо-
графа, організатора бібліотечної справи в Україні Веніа-
міна Кордта.

35. Стронська Н. Степан  Пономарьов:  бібліограф,
книгознавець,  дослідник,  новатор  /  Наталія  Стронська  //
Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 9. — С. 36-38.

Досліджено бібліографічну спадщину одного з фундаторів
національної бібліографії Степана Пономарьова, проаналі-
зовано внесок дослідника в її становлення та розвиток.

36. Тешабаева У. А. Вклад  видного  ученого,  педа-
гога, библиографа-библиотековеда Евгения Карловича Бетгера
в  развитие  и  изучение  библиографии  Средней  Азии  /
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У. А. Тешабаева // Научные и технические библиотеки. —
2011. — № 1. — С. 89-94.

Окреслено внесок видатного бібліографа-бібліотекознавця
Е. К. Бетгера в розвиток бібліотечної справи та бібліо-
графії на території Середньої Азії.

37. Шуберт О. Краєзнавча діяльність бібліотек това-
риства «Просвіта» / Оксана Шуберт // Бібліотеки — центри
духовної спадщини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.,
присвяч. 600-річчю першої писемної згадки про Чернівці. —
Чернівці : Прут, 2010. — С. 194-199.

Проаналізовано ряд видань та розкрито основні форми
краєзнавчої роботи бібліотек Товариства «Просвіта».

Бібліотеки зарубіжжя

38. Алейник М. Г. Эффективность деятельности На-
циональной библиотеки Беларуси в современных условиях /
М. Г. Алейник // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. —
2010. — № 2. — С. 66-69.

Висвітлено  перспективи  розвитку  Національної
бібліотеки Білорусі.  Наголошено  на  необхідності
впровадження й розвитку нових електронних технологій
обробки, зберігання та пошуку інформації.

39. Барбей С. И. Измерение показателей эффектив-
ности в Национальной библиотеке республики Молдова /
С. И. Барбей // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. —
2010. — № 2. — С. 69-72.

Наведено правила, якими керується бібліотека при аналізі
її  діяльності.  Окреслено недоліки  у  вивченні  ефектив-
ності роботи.
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40. Дробышевская Т. В. Национальная  библиотека
Беларуси  в  системе  правовой информации  /  Дробышевс-
кая Т. В.  //  Организация  обслуживания  пользователей:  из
опыта работы Национальной библиотеки Беларуси. — Минск,
2009. — С. 39-46.

Подано  короткий  огляд  популяризації  правової  інфор-
мації у Національній бібліотеці Білорусі.

41. Курилина Л. И. Межбиблиотечный  абонемент
в Национальной  библиотеке  Беларуси  /  Курилина Л. И.,
Марус Н. А. //  Организация обслуживания пользователей:
из  опыта  работы Национальной библиотеки  Беларуси. —
Минск, 2009. — С. 78-85.

Комплексно висвітлено сучасні проблеми й можливості
розвитку міжбібліотечного абонементу в Національній
бібліотеці Білорусі.
42. Малолєтова Н. Німецька національна бібліотека

у Лейпцигу: основні напрями діяльності / Ніна Малолєтова //
Бібліотечний вісник. — 2010. — № 6. — С. 34-39.

Публікація присвячена діяльності найбільшої універсаль-
ної  бібліотеки німецькомовного простору — Німецької
національної бібліотеки у Лейпцигу, яка виконує функції
центральної архівної бібліотеки та національно-бібліогра-
фічного центру країни. Розкрито особливості створення,
основні напрями діяльності, участь у міжнаціональних
та міжнародних проектах, зокрема щодо запровадження
електронних технологій.

43. Пшибытко В. В. Интернет-портал
Национальной библиотеки  Беларуси  как  средство
виртуального обслуживания пользователей / Пшибытко В. В.
//  Организация  обслуживания пользователей:  из  опыта
работы  Национальной  библиотеки  Беларуси. —  Минск,
2009. — С. 122-126.

Досліджено та представлено передумови створення Інтер-
нет-порталу Національної бібліотеки Білорусі.  Проана-
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лізовано даний портал та охарактеризовано його струк-
турні особливості.

44. Умаров А. А. Национальная библиотека Узбекис-
тана им. Алишера Навои: 140 лет служения на благо куль-
туры и просвещения / А. А. Умаров // Вестник Библиотечной
Ассамблеи Евразии. — 2010. — № 2. — С. 62-65.

Висвітлено історію заснування й основні етапи розвитку
Національної бібліотеки Узбекистану.

45. Шереметьев С. И. Социокультурная
деятельность Национальной  библиотеки  Беларуси:
состояние  и  перспективы  развития  /  Шереметьев С. И  //
Организация  обслуживания  пользователей:  из  опыта
работы  Национальной  библиотеки  Беларуси. —  Минск,
2009. — С. 20-26.

Охарактеризовано здобутки та окреслено перспективи
розвитку соціокультурної діяльності Національної бібліо-
теки Білорусі.

Розширення сфери діяльності бібліотек.
Об’єднання та співробітництво

46. Гастинщиков В. Узагальнення  міжнародного
досвіду при визначенні шляхів входження України у світо-
вий інформаційний простір / Валерій Гастинщиков // Вісник
Книжкової палати. — 2010. — № 12. — С. 31-35.

Проаналізовано  шляхи  формування,  реалізації  інформа-
ційної  політики,  захисту інформаційного простору  та
розкрито різні аспекти цієї діяльності, зокрема інформа-
ційної євроінтеграції, зовнішнього інформаційного впливу,
а також соціальні, міжнаціональні й етноконфесійні.

47. Малик Г. Професійні стандарти і компетентнісні
профілі з документознавства та інформаційної діяльності:
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досвід західних країн / Галина Малик // Вісник Книжкової
палати. — 2010. — № 9. — С. 47-52.

Розглянуто проблему розробки національного професій-
ного стандарту з документознавства та інформаційної
діяльності й удосконалення галузевого стандарту вищої
освіти з однойменного напряму підготовки фахівців. Про-
аналізовано вимоги професійних асоціацій США, Канади
та Європи.

48. Ярошенко Т. Світова цифрова бібліотека: будуємо
глобальне  партнерство  /  Т. Ярошенко //  Бібліотечна  пла-
нета. — 2010. — № 3. — С. 5-9.

Розглянуто  питання  щодо  розширення  партнерства  у
проекті «Світова цифрова бібліотека».

Бібліотечне законодавство

49. Шевченко І. О. Нормативно-правове
забезпечення збереження  інформаційно-бібліотечних
ресурсів  України  /  І. О. Шевченко  //  Збереження
інформаційно-бібліотечних  ресурсів  України:  нова
політика і нові технології : матеріали Всеукр. наук.-практ.
конф. (20-22 листоп. 2006 р.). — Х., 2007. — С. 4-12.

Констатовано, що створення нормативно-правової бази
щодо забезпечення збереження інформаційно-бібліотеч-
них ресурсів триває. Окреслено систему законодавчих і
підзаконних актів, які регламентують діяльність бібліо-
тек за цим напрямом.

50. Якобсон І. Закон України «Про здійснення дер-
жавних закупівель» змінює процедуру проведення  тендер-
них торгів / Ігор Якобсон // Бібліотечний форум України. —
2010. — № 3 (29). — С. 51.

Охарактеризовано складові, які значно змінюють правила на
ринку закупівлі товарів та послуг бюджетними установами.
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Публічні масові бібліотеки
(державні публічні бібліотеки, обласні
бібліотеки, державні масові бібліотеки)

51. Лешнівська І. Львівська обласна універсальна бі-
бліотека — репрезентант галицької культури / Ірина Лешнів-
ська //  Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 8. — С. 33-
37.

Стаття є історичним екскурсом у часи створення Львів-
ської обласної універсальної наукової бібліотеки. Розгля-
нуто сучасні тенденції розвитку книгозбірні та головні
напрями роботи.

52. Лешнівська І. Львівська ОУН — репрезентант
галицької культури / І. Лешнівська // Бібліотечна планета. —
2010. — № 4. — С. 24-27.

Розкрито діяльність Львівської обласної універсальної науко-
вої бібліотеки. Описано історію створення закладу, фор-
мування ресурсного потенціалу, видавничу діяльність та
основні напрями роботи бібліотеки на сучасному етапі
її розвитку.
53. Наймушина Ю. Діяльність  Інформаційного

центру з  питань  культури  і  мистецтва  Національної
парламентської  бібліотеки  України  /  Юлія  Наймушина  //
Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 7. — С. 28-30.

Окреслено діяльність Інформаційного центру з питань
культури і мистецтва Національної парламентської біб-
ліотеки України за останні двадцять років.

54. Пашкова В. Публічні  бібліотеки:  виклики ХХІ
століття /  Валентина Пашкова //  Бібліотечний форум Ук-
раїни. — 2010. — № 4 (30). — С. 16-19.

Окреслено роль і місце публічних бібліотек у сучасному
суспільстві та висвітлено досвід використання інтернет-
технологій в обслуговуванні різних верств населення.
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55. Романюк О. Публічні бібліотеки Києва в системі
розвитку  краєзнавства  /  Ольга  Романюк  //  Бібліотечний
форум України. — 2010. — № 3 (29). — С. 17-22.

Висвітлено різні аспекти краєзнавчої роботи публічних
бібліотек  Києва  щодо  реалізації  «Програми  розвитку
краєзнавства на період до 2010 року».

56. Федака С. Головна  книгозбірня  Закарпаття  /
С. Федака //  Бібліотечна планета. — 2010. — № 3. — С. 34-
36.

Висвітлено історію створення та етапи розвитку Закарпат-
ської  обласної  універсальної  наукової  бібліотеки.  Розгля-
нуто  основні  напрями її  діяльності в  різні  періоди
існування.

Бібліотеки АН

57. Здановська В. Інформаційно-бібліотечний
складник сайтів науково-дослідних установ НАН України /
Валентина Здановська  //  Бібліотечний  вісник. —  2010. —
№ 3. — С. 3-7.

Проаналізовано інформаційно-бібліотечні ресурси, розміщені
на веб-сайтах науково-дослідних установ НАН України.
Охарактеризовано актуальність, інформативність та форми
їх представлення.
58. Соловяненко Д. Академічні бібліотеки в новому

соціотехнічному вимірі : Частина третя. Роль академічних біб-
ліотек у конструюванні інтегрованих інформаційних е-сере-
довищ / Денис Соловяненко // Бібліотечний вісник. — 2010. —
№ 6. — С. 3-17.

Зосереджено увагу на проблемах розвитку пошуково-на-
вігаційного інструментарію в аспекті створення бібліо-
течних  порталів.  Автором констатовано,  що  існуючі
інтегровані е-середовища бібліотек є інформаційно-тех-
нічним каркасом для побудови на їх основі комплексних
науково-інформаційних лабораторій ХХI ст.
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59. Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому
соціотехнічному вимірі : Частина перша. Академічна бібліо-
тека як видавець / Денис Соловяненко // Бібліотечний вісник. —
2010. — № 4. — С. 3-13.

Охарактеризовано тенденції розвитку академічних біб-
ліотек як суб’єктів науково-видавничої діяльності.

60. Соловяненко Д. Академічні  бібліотеки  у  новому
соціотехнічному  вимірі :  Частина  друга.  Інфраструктура
зберігання  електронних  науково-інформаційних  ресурсів  /
Денис Соловяненко // Бібліотечний вісник. — 2010. — № 5. —
С. 3-15.

Докладно розглянуто програмний пакет Dspase, проблемні
аспекти зберігання бібліотеками онлайнових  інформацій-
них ресурсів, технологічну парадигму зберігання електронних
LOCKSS.

Бібліотеки середніх спеціальних і вищих
навчальних закладів

61. Кунанець Н. Наукова робота бібліотеки вищого
навчального закладу — вимога часу / Наталія Кунанець //
Бібліотечний форум України. –– 2010. — № 4 (30). — С. 9-12.

Представлено досвід та специфіку роботи Науково-тех-
нічної бібліотеки Національного університету «Львівська
політехніка».

Цифрові, віртуальні, електронні бібліотеки

62. Вилегжаніна Т. Національна електронна  бібліо-
тека України: мрія чи реальність? / Т. Вилегжаніна // Бібліо-
течна планета. — 2010. — № 3. — С. 4-5.

Висвітлено тенденції формування цифрових бібліотек у
країнах світу та створення Національної електронної біб-
ліотеки в Україні.
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63. Станкевич О. Українське книгознавство ХІХ —
першої  половини  ХХ ст.:  план  формування  електронних
ресурсів / Олена Станкевич // Вісник Львівського універси-
тету. Сер.:  Книгознавство, бібліотекознавство та інформа-
ційні технології. — Львів, 2010. — Вип. 5. — С. 258-265.

Охарактеризовано плани створення та концептуальні поло-
ження універсальної електронної бази даних з українського
книгознавства ХІХ — першої половини ХХ ст. у Львівській на-
ціональній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника.

Взаємини з читачами. Обслуговування

64. Преображенский А. Конфликты в библиотечном
обслуживании и способы их преодоления / Андрей Преобра-
женский // Вестник библиотек Москвы. — 2010. — № 2. —
С. 39-41.

Розглянуто конфлікти й конфліктні ситуації,  які  вини-
кають у процесі бібліотечного обслуговування. Наведено
правила ділової етики.

Комп’ютеризація процесів бібліотечного
обслуговування

65. Гайдук А. В. Реализация поисковых возможнос-
тей электронного каталога в обслуживании пользователей
коллекцией нотных изданий / Гайдук А. В. // Организация
обслуживания пользователей: из опыта работы Националь-
ной библиотеки Беларуси. — Минск, 2009. — С. 61-68.

Окреслено  можливості  пошуку  нотних  документів  в
електронному каталозі.
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66. Ковязина Е. В. Перспективы развития автомати-
зации библиотек / Е. В. Ковязина // Научные и технические
библиотеки. — 2011. — № 2. — С. 84-92.

Розглянуто перспективні напрями розвитку автомати-
зації бібліотек, окреслено коло першочергових проблем.
Наведено вірогідні технічні рішення кожної з проблем.

Довідково-бібліографічна робота
та інформаційне обслуговування.

Інформаційний сервіс (віртуальна довідка)

67. Волошина Н. О. Книжкова виставка — візитна
картка бібліотеки / Волошина Н. О. // Бібліотеки Закарпаття
в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч.
65-річчю  Закарпат.  ОУНБ. — Ужгород :  Падяка,  2010. —
С. 121-127.

Розглянуто тематичні, жанрові, персональні, віртуальні
книжкові виставки. Проаналізовано ефективність їх ви-
користання.

68. Голубев А. М. Виртуальный  читальный  зал  в
системе  обслуживания  удаленных  пользователей  /  Го-
лубев А. М.  //  Организация  обслуживания  пользователей:
из  опыта  работы Национальной библиотеки  Беларуси. —
Минск, 2009. — С. 118-122.

Висвітлено історію створення і перспективи розвитку
віртуального читального залу.
69. Добко Т. Розвиток довідкової служби Національної

бібліотеки  України  імені  В. І. Вернадського  (до  30-річчя
відділу довідково-бібліографічного обслуговування) / Тетяна
Добко // Бібліотечний вісник. — 2010. — № 4. — С. 27-40.

Висвітлено функції, напрями, результати роботи відділу
довідково-бібліографічного обслуговування за 1979–2009 рр.
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та  перспективи  розвитку  підрозділу.  Подано  основні
публікації співробітників відділу.

70. Долгополова Е. Е. Реализация  концептуальных
подходов к информационно-библиотечному обслуживанию
пользователей Национальной библиотеки Беларуси / Дол-
гополова Е. Е // Организация обслуживания пользователей:
из  опыта  работы Национальной библиотеки  Беларуси. —
Минск, 2009. — С. 8-19.

Окреслено розвиток системи інформаційно-бібліотечного
обслуговування в Білорусі. Подано перспективи роботи в
цій галузі на найближчі роки.

71. Дробышевская Т. В. Организация обслуживания
пользователей  документами  международных  организаций
в Национальной библиотеке Беларуси / Дробышевская Т. В. //
Организация обслуживания пользователей: из опыта работы
Национальной  библиотеки  Беларуси. —  Минск,  2009. —
С. 55-60.

Охарактеризовано  комплекс  інформаційно-бібліотечного
обслуговування в залі документів міжнародних організацій
Національної бібліотеки Білорусі.

72. Канюка О. А. Використання традиційних та сучас-
них форм довідково-інформаційного обслуговування користу-
вачів / Канюка О. А. // Бібліотеки Закарпаття в добу перемін :
матеріали  міжвід.  наук.-практ.  конф.,  присвяч.  65-річчю
Закарпат. ОУНБ. — Ужгород : Падяка, 2010. — С. 88-97.

Проаналізовано тенденції розвитку та форми довідково-
інформаційного обслуговування користувачів.
73. Ковальчук Г. К. Використання  новітніх  техно-

логій  — зростання  іміджу бібліотеки  /  Ковальчук Г. К.  //
Бібліотеки Закарпаття  в  добу перемін :  матеріали міжвід.
наук.-практ. конф.,  присвяч.  65-річчю Закарпат. ОУНБ. —
Ужгород : Падяка, 2010. — С. 73-80.
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На прикладі Закарпатської ОУНБ проаналізовано  впро-
вадження новітніх технологій, окреслено проекти, реалі-
зовані бібліотекою.

74. Лисенко Л. Автоматизація процесів групового біб-
ліографічного інформування викладачів / Лариса Лисенко //
Бібліотечний форум України. — 2010. — № 2. — С. 13-14.

Висвітлено досвід інформаційно-бібліографічної роботи
за допомогою комп’ютерних технологій.

Каталогізація. Техніка каталогізації

75. Стрішенець Н. Каталог у  епоху Google та
Amazon / Надія  Стрішенець  //  Бібліотечний  вісник. —
2010. — № 3. — С. 16-27.

Розглянуто зміст та обсяг сучасного поняття «каталог»
в американському бібліотекознавстві та проаналізовано
його види й особливості функціонування в сучасних умовах.

76. Стрішенець Н. Поняття «каталогізація»  у ком-
паративному контексті / Надія Стрішенець // Бібліотечний
вісник. — 2010. — № 4. — С. 15-26.

Розглянуто обсяг та зміст поняття «каталогізація» в
американському  бібліотекознавстві.  Докладно  описано
види каталогізації — предметну, описову, кооперативну,
копіювальну тощо.

77. Сукиасян Э. Р. Практика каталогизации: повсе-
дневные проблемы и пути их решения. Статья 2 / Э. Р. Су-
киасян // Научные и технические библиотеки. — 2011. —
№ 1. — С. 95-100.

Розглянуто організацію системи каталогів  у випадках,
коли  бібліотека має  декілька корпусів,  а  також якщо
декілька вузівських бібліотек злито в одну.
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Класифікація та індексація

78. Методичні рекомендації  щодо  визначення  кла-
сифікації  індексів  УДК  для  авторефератів  дисертацій  //
Вісник  Книжкової  палати. — 2010. — № 11. — С. 21-22 ;
№ 12. — С. 16-17.

Наочно  продемонстровано  правильний підхід  до  визна-
чення індексів для авторефератів дисертацій і на конкрет-
них прикладах охарактеризовано найтиповіші помилки,
взяті з бази даних, створеної в результаті моніторингу
документального потоку 2010 р.

79. Стрішенець Н. Класифікація в електронному сере-
довищі / Надія Стрішенець // Бібліотечний вісник. — 2010. —
№ 5. — С. 34-43.

Розглянуто обсяг і зміст поняття «класифікація» в елек-
тронному середовищі, його зв’язок із традиційними кла-
сифікаціями. Охарактеризовано онлайнові варіанти класи-
фікації Бібліотеки  конгресу,  Десяткової  класифікації
Дьюї та особливості класифікації електронних ресурсів.

Комплектування і поповнення фондів

80. Поляков В. Законодавча база системи обов’язко-
вого примірника документів України: історія і сучасність /
Віталій Поляков, Тетяна Устіннікова //  Вісник Книжкової
палати. — 2011. — № 1. — С. 6-9.

Розглянуто особливості розвитку системи обов’язкового
примірника в Україні.

Організація, збереження та захист
бібліотечних фондів
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81. Авдєєнко Н. П. З  досвіду  використання  АІБС
«UNILIB» у системі захисту бібліотечного фонду обласної
універсальної наукової  бібліотеки / Н. П. Авдєєнко //  Збе-
реження інформаційно-бібліотечних ресурсів України: нова
політика і нові технології : матеріали Всеукр. наук.-практ.
конф. (20-22 листоп. 2006 р.). — Х., 2007. — С. 108-113.

Проаналізовано  можливості  програмного  забезпечення
автоматизованої  інформаційної  бібліотечної  системи
АІБС «UNILIB».  Розглянуто програмні  модулі,  а  саме:
«Реєстрація користувачів», «Електронні ворота. Вхід»,
«Обслуговування користувачів», «Електронні ворота. Вихід».

82. Виноградова О. Б. Збереження фондів Державної
історичної бібліотеки України: постановка проблеми / О. Б. Ви-
ноградова, О. В. Михалець // Збереження інформаційно-біб-
ліотечних  ресурсів  України:  нова  політика  і  нові  техно-
логії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20-22 листоп.
2006 р.). — Х., 2007. — С. 51-56.

Охарактеризовано роботу щодо зберігання книжкового
фонду Державної історичної бібліотеки України.

83. Добрусина С. А. Стратегия сохранности библио-
течных фондов Российской Федерации / С. А. Добрусина //
Збереження  інформаційно-бібліотечних  ресурсів  України:
нова політика і нові технології : матеріали Всеукр. наук.-практ.
конф. (20-22 листоп. 2006 р.). — Х., 2007. — С. 29-37.

Викладено історію, теорію та практику збереження бі-
бліотечних фондів Російської Федерації.

84. Журавлева И. Открытая библиотека: проблемы
сохранения и доступа к фондам / И. Журавлева // Збереження
інформаційно-бібліотечних ресурсів України: нова політика
і  нові  технології :  матеріали  Всеукр.  наук.-практ.  конф.
(20-22 листоп. 2006 р.). — Х., 2007. — С. 67-79.
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Розглянуто концептуальну модель бібліотеки типу «Від-
крита бібліотека». Окреслено досвід зарубіжних і вітчиз-
няних колег.

85. Задорожнюк М. М. Збереження  документів  у
публічних бібліотеках східної України / М. М. Задорожнюк,
О. Б. Стогній  //  Збереження інформаційно-бібліотечних
ресурсів  України:  нова  політика  і  нові  технології :  мате-
ріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20-22 листоп. 2006 р.). —
Х., 2007. — С. 20-29.

Визначено основні  напрями процесу  збереження
документно-інформаційних  ресурсів,  що  містяться  у
публічних бібліотеках Східної України.

86. Лосієвський І. Я. Комплексне зберігання книж-
кових пам’яток у фондах наукових бібліотек / І. Я. Лосієв-
ський  //  Збереження  інформаційно-бібліотечних  ресурсів
України: нова політика і нові технології : матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф.  (20-22 листоп.  2006 р.). — Х.,  2007. —
С. 92-102.

Висвітлено роботу з організації комплексного зберігання
окремих  колекцій,  архівних фондів,  цінних та рідкісних
зібрань у наукових бібліотеках.

87. Мірошникова В. В. До проблеми створення мережі
міжвідомчих центрів репрографії та консервації, галузевих
і регіональних служб репрографії та ремонтно-палітурних
робіт у бібліотеках України / В. В. Мірошникова // Збере-
ження  інформаційно-бібліотечних  ресурсів  України:  нова
політика і нові технології : матеріали Всеукр. наук.-практ.
конф. (20-22 листоп. 2006 р.). — Х., 2007. — С. 159-169.

Розглянуто  сучасний  стан  консервації  та  репрографії
бібліотечних фондів в Україні.
88. Муха Л. Впровадження системи збереження біб-

ліотечних  фондів  в  умовах  Національної  бібліотеки  Ук-
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раїни  ім. В. І.  Вернадського  /  Л. Муха,  М. Омельченко  //
Збереження  інформаційно-бібліотечних  ресурсів  України:
нова політика і  нові технології :  матеріали Всеукр.  наук.-
практ. конф. (20-22 листоп. 2006 р.). — Х., 2007. — С. 37-45.

Розглянуто основні напрями та заходи щодо збереження
бібліотечних  фондів  в  умовах  Національної  бібліотеки
України ім. В. І. Вернадського.

89. Павленко Р. І. Інноваційні  підходи  до  збере-
ження стародруків, які підлягають державному реєстру На-
ціонального культурного надбання України / Р. І. Павленко,
Н. С. Харченко  //  Збереження  інформаційно-бібліотечних
ресурсів  України:  нова  політика  і  нові  технології :  мате-
ріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20-22 листоп. 2006 р.). —
Х., 2007. — С. 102-108.

На прикладі Національної наукової медичної бібліотеки
розглянуто втілення інноваційних проектів для вирішення
проблеми збереження документних фондів.

90. Савіна З. І. Сучасний стан та напрями роботи зі
збереження документних ресурсів України / З. І. Савіна //
Збереження  інформаційно-бібліотечних  ресурсів  України:
нова політика і  нові технології :  матеріали Всеукр.  наук.-
практ. конф. (20-22 листоп. 2006 р.). — Х., 2007. — С. 12-20.

Проаналізовано міжвідомчу «Програму збереження бібліо-
течних та архівних фондів на 2000–2005 роки». Окрес-
лено її завдання.

91. Семененко Л. П. Техническая защита библиотеч-
ных фондов / Л. П. Семененко // Збереження інформаційно-
бібліотечних ресурсів України: нова політика і нові технології :
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20-22 листоп. 2006 р.). —
Х., 2007. — С. 118-127.

Розглянуто загальну концепцію безпеки бібліотеки. Охарак-
теризовано різні системи захисту.
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Організація фондів спеціальних матеріалів
та робота з ними (рукописи, рідкісні книги і т. д.)

92. Олексів І. Приватна  колекція  А. С. Петруше-
вича  — джерело  вивчення  сербського  книгодрукування
кінця ХVIII–XIX ст. / Ілона Олексів // Бібліотеки — центри
духовної спадщини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.,
присвяч. 600-річчю першої писемної згадки про Чернівці. —
Чернівці : Прут, 2010. — С. 148-159.

Проаналізовано цінну добірку оригінальних та переклад-
них  сербських  видань  кінця  ХVIII–XIX ст.,  що
зберігаються у  відділі  рідкісної  книги  Львівської
національної  наукової  бібліотеки  України  імені
В. Стефаника.

93. Рогова П. І. Рідкісні  і  цінні  видання  з  педаго-
гіко-психологічних  питань  у  фондах  Державної  науково-
педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського /
І. П. Рогова, В. А. Зотова // Збереження інформаційно-бібліо-
течних ресурсів України: нова політика і нові технології :
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20-22 листоп. 2006 р.). —
Х., 2007. — С. 56-67.

Розглянуто етапи формування фонду рідкісних і цінних
видань психолого-педагогічного профілю бібліотеки, його
типовидовий склад, сучасний стан та перспективи щодо
збереження.

94. Сак О. Г. Зібрання рідкісних і цінних видань та їх
збереження у Херсонській ОУНБ ім. О. Гончара / О. Г. Сак //
Збереження  інформаційно-бібліотечних  ресурсів  України:
нова політика і  нові технології :  матеріали Всеукр.  наук.-
практ. конф. (20-22 листоп. 2006 р.). — Х., 2007. — С. 149-159.

27



Охарактеризовано  фонд  рідкісних  видань  Херсонської
ОУНБ ім. О. Гончара,  висвітлено процес його вивчення
та наукового опрацювання.
95. Шовкопляс Т. Історія формування та сучасний

стан картографічного фонду Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського / Тетяна Шовкопляс, Алла Герус //
Вісник Львівського університету. Сер.: Книгознавство, бібліо-
текознавство та інформаційні технології. — Львів, 2010. —
Вип. 5. — С. 122-129.

Розкрито  історію  створення  сектору  картографічних
видань та основні принципи його формування, представ-
лено структуру фонду, загальні проблеми і специфіку ро-
боти з картографічними документами.

Організація фондів електронних матеріалів:
електронна книга, електронний журнал,

цифрові носії, електронні ресурси

96. Грінберг М. Л. Проблема наукової активності: чому
відкритий доступ є необхідним. Трансатлантичний погляд /
Марк Л. Грінберг, Ада Емментт // Бібліотечний форум Ук-
раїни. –– 2010. –– № 4 (30). — С. 30-33.

Дослідники Університету штату Канзас аналізують меха-
нізм розповсюдження інформації у відкритому доступі.

97. Кононенко В. О. Формування національних інфор-
маційних  ресурсів  як  складова  діяльності  ОУНБ /  Коно-
ненко В. О. // Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали
міжвід.  наук.-практ.  конф.,  присвяч.  65-річчю  Закарпат.
ОУНБ. — Ужгород : Падяка, 2010. — С. 24-28.

Окреслено внесок ОУНБ в національну бібліографію.

98. Лопата О. Електронні ресурси: порядок доступу
та їх використання читачами наукової  бібліотеки /  Олена
Лопата // Бібліотечний вісник. — 2010. — № 3. — С. 8-15.

28



Обґрунтовано важливість проведення теоретико-приклад-
них досліджень з використання маркетингу в бібліотеках
та вивчення його впливу на розвиток бібліотек. Розкрито
механізм обслуговування електронними інформаційними
ресурсами в залах періодичних видань.

Бібліотечні приміщення та обладнання

99. Амлінський Л. Бібліотечний  комфорт:  розкіш
чи веління часу / Лев Амлінський // Бібліотечний вісник. —
2010. — № 3. — С. 39-44.

Окреслено дві основні складові бібліотечного комфорту,
а  саме:  інтелектуально-інформаційну  та  психологічну.
Значну увагу приділено питанням бібліотечно-архітектур-
ної психології, архітектурно-психологічним дослідженням.

100. Ільчишин М. Д. Комплексний підхід  до осна-
щення  центрів  репрографії  та  реставрації  вітчизняним
устаткуванням / М. Д. Ільчишин // Збереження інформаційно-
бібліотечних ресурсів України: нова політика і нові техно-
логії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20-22 листоп.
2006 р.). — Х., 2007. — С. 169-176.

Розглянуто перспективи застосування сучасної комп’ютер-
ної техніки під час виконання реставраційних робіт.

Бібліографія. Практичний аспект

101. Гуч С. Еволюція системи краєзнавчих бібліогра-
фічних покажчиків про історичні та природно-географічні
регіони України / Світлана Гуч // Вісник Книжкової палати. —
2010. — № 7. — С. 18-22.

Проаналізовано основні  етапи розвитку  системи крає-
знавчих бібліографічних покажчиків від ХІХ ст. до нині.
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102. Патрушева Т. Бібліографічна продукція Наукової
бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська
академія»: традиційна та електронна / Тетяна Патрушева //
Бібліотечний форум України. –– 2010. — № 4 (30). — С. 20-
23.

Проаналізовано поєднання електронних та традиційних
бібліографічних ресурсів у Науковій бібліотеці Національ-
ного університету «Києво-Могилянська академія».
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