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Бібліографічний  покажчик  публікацій  з  проблем
бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства /
уклад. :  В. О. Мудроха, Д. П. Колтун ;  відп. ред.  Л. В. Сні-
царчук ;  ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ бібліоте-
кознавства. — Львів, 2018. — Вип. 1. — 37 с.

Покажчик нових публікацій з проблем бібліотекознавства,
бібліографознавства  та  книгознавства  містить  анотовані  аналі-
тичні описи матеріалів з фахових серіальних видань та збірників
наукових праць: «Вісник Книжкової палати», «Бібліотечна пла-
нета»,  «Бібліотекознавство.  Документознавство.  Інформологія»,
«Бібліотечний форум України: історія, теорія і практика», «Биб-
лиотеки  национальных  академий  наук:  проблемы  функциони-
рования,  тенденции развития»,  «Вісник Харківської  державної
академії  культури.  Сер.:  Соціальні  комунікації»,  «Вісник  Оде-
ського  національного  університету.  Серія:  Бібліотекознавство,
бібліографознавство,  книгознавство»,  які  надійшли  до  відділу
бібліотекознавства Львівської  національної  наукової  бібліотеки
України імені  В. Стефаника у 2018 p.  Матеріали розміщено за
тематичними розділами. У кінці випуску подано іменний покаж-
чик авторів та покажчик бібліотек.

Розрахований на наукових працівників у галузі  бібліоте-
кознавства, бібліографознавства та книгознавства, співробітників
бібліотек, а також викладачів і студентів спеціальних навчальних
закладів.
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Відповідальний редактор  Л. В. Сніцарчук

Редактор  Н. П. Прокопенко
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Бібліотекознавство

1. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Розвиток методо-
логії  бібліотекознавчих  досліджень:  традиції  та  новації  /
О. В. Воскобойнікова-Гузева //  Бібліотекознавство.  Доку-
ментознавство. Інформологія. — 2017. — № 3. — С. 26–31.

Проаналізовано  методологічний  інструментарій,  який
використовується дослідниками в галузі соціальних комунікацій
у  ході  проведення  дисертаційних  досліджень  на  здобуття
ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціаль-
ністю 27.00.03  –  книгознавство,  бібліотекознавство,  бібліогра-
фознавство.

2. Перенесієнко І. П. Роль бібліотечних класифіка-
цій як одного з сучасних способів організації інформації /
І. П. Перенесієнко // Бібліотекознавство. Документознавство.
Інформологія. — 2017. — № 3. — С. 36–44.

Розглянуто теоретичні питання організації  бібліотечних
класифікаційних систем, їх основні відмінності та особливості
внутрішніх структур. Викладено теоретичні аспекти консоліда-
ції  інформації  шляхом  відображення  логічних  зв’язків  доку-
ментів спільної тематики.

3. Шевцова Ю. О. Бібліометричний аналіз профе-
сійних  журналів  у  зарубіжному  бібліотекознавстві  /
Ю. О. Шевцова //  Вісник  Харківської  державної  академії
культури.  Сер.:  Соціальні  комунікації. — Харків,  2018. —
Вип. 52. — С. 121–130.

Узагальнено  публікації  зарубіжних  бібліотекознавців,  у
яких подано результати бібліометричних досліджень професій-
них журналів.

Розвиток бібліотечної справи і бібліотекознавства

4. Бояринова  О. Внесок  українських  фахівців  у
глобальне  бачення майбутнього бібліотек  /  О. Бояринова,
О. Воскобойнікова-Гузєва,  В.  Пашкова //  Бібліотечна  пла-
нета. — 2018. — № 1. — С. 7–9.
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У вересні  2017 р.  УБА провела  експертне  засідання  у
Науково-технічній бібліотеці ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ імені
Ігоря Сікорського», в форматі дискусії ІФЛА, українські фахівці
обговорили  бачення  майбутнього  бібліотек,  проблеми  та
можливості, які мають українські книгозбірні сьогодні.

5. Вилегжаніна Т. Трансформація функцій публіч-
них бібліотек у реаліях сьогодення / Т. Вилегжаніна // Біб-
ліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 4–5.

Розглянуто основні функції публічних бібліотек України
на сучасному етапі розвитку.

6. Каращук О. Бібліотеки в комунікаційному про-
цесі  /  Оксана  Каращук //  Вісник  книжкової  палати. —
2018. — № 3. — С. 28–30.

Висвітлено процес функціонування системи соціальних
інформаційних  комунікацій  та  місце  й  роль  у  ньому  бібліо-
течних установ.

7. Ковальчук С. Нова бібліотека Українського ка-
толицького  університету  /  С.  Ковальчук //  Бібліотечна
планета. — 2017. — № 4. — С. 36–37.

10 жовтня 2017 року у Львові відбулося відкриття Цен-
тру  Митрополита  Андрея  Шептицького  Українського  католи-
цького університету.

8. Шемаєва Г. В. Пошуки стратегій розвитку біб-
ліотек:  коеволюційний  підхід  /  Г.  В.  Шемаєва //  Вісник
Харківської  державної  академії  культури.  Сер.:  Соціальні
комунікації. — Харків, 2017. — Вип. 51. — С. 68–78.

Обґрунтовано  стратегії  розвитку  бібліотек  у  сучасній
системі комунікацій на засадах принципів коеволюції.

Законодавчі та нормативно-правові документи в галузі
бібліотечної справи

9.  Іванова  М. Електронна  бібліотека  та  право
інтелектуальної  власності  /  Майя Іванова,  Юрій Іванов //
Вісник книжкової палати. — 2018. — № 3. — С. 43–47.
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Розглянуто  термін  «електронна  бібліотека»,  проаналі-
зовано особливості авторського права при створенні електронної
бібліотеки.

10. Гончаренко М. Бібліотечна  статистика  у  кон-
тексті міжнародних стандартів: наукові підходи та бібліо-
течна практика /  Маріанна Гончаренко, Ганна П’яткова //
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. —
№ 1. — С. 9–10.

Викладено  теорію  бібліотечної  статистики  у  контексті
міжнародних стандартів, ознайомлено з розробками вітчизняних
та  зарубіжних  фахівців.  Окреслено  можливості  переходу  біб-
ліотек на міжнародні стандарти статистичного обліку.

11. Коваль Т. Окремі аспекти впровадження міжна-
родних стандартів у бібліотечно-інформаційну діяльність /
Тетяна  Коваль,  Леся  Туровська,  Ірина  Шевченко //  Біб-
ліотечний  форум:  історія,  теорія  і  практика. —  2018. —
№ 1. — С. 7–8.

Узагальнено  досвід  нормативно-регламентуючої  діяль-
ності  Національної  бібліотеки  України  ім.  В. І. Вернадського
стосовно реєстрації інтелектуальної власності Бази даних «Чи-
тачі  НБУВ»  та  організації  запису  користувачів  з  урахуванням
міжнародних стандартів з бібліотечної статистики та практики
роботи наукової бібліотеки.

12. Ковальчук Г. І. Бібліотечні документи з регла-
ментації  процесів  безпеки  використання  книжкових  па-
м’яток /  Г. І. Ковальчук // Вісник Одеського національного
університету. Сер: Бібліотекознавство, бібліографознавство,
книгознавство. —  Одеса,  2017. —  Т. 22,  вип. 2  (18). —
С. 159–170.

Рекомендовано розробити комплект документів,  які  по-
винні містити основні підходи до збереження рідкісних і цінних
книг. Розглянуто  вимоги організації  роботи  з  книжковими па-
м’ятками, які б унеможливили викрадення раритетів.
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13. Розколупа Н. Питання оплати праці працівників
публічних  бібліотек  /  Н.  Розколупа //  Бібліотечна  пла-
нета. — 2018. — № 1. — С. 9–11.

Подано  юридичну  консультацію  щодо  питань  оплати
праці в публічних бібліотеках України.

Організація і управління в бібліотечній справі

14.  Бруй  О. Стратегія  розвитку  як  основа  управ-
ління бібліотекою / Оксана Бруй // Вісник книжкової пала-
ти. — 2018. — № 3. — С. 36–40.

Висвітлено  досвід  розроблення  та  перші  кроки  з
впровадження  стратегії  розвитку  Науково-технічної  бібліотеки
КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського  на  2017–2020  роки.  Розглянуто
особливості окремих етапів розроблення та реалізації стратегії в
процесі стратегічного управління бібліотекою.

15.  Єрмолаєва  Г. А. Керівник  бібліотеки:  сучасні
вектори діяльності /  Г. А. Єрмолаєва // Вісник Харківської
державної  академії  культури.  Сер.:  Соціальні  комуніка-
ції. — Харків, 2018. — Вип. 52. — С. 92–102.

Розглянуто  вимоги  до  керівника  сучасної  бібліотеки  в
контексті  інноваційних  процесів  та  якісних  перетворень  біб-
ліотечно-інформаційного виробництва.

Бібліотечний маркетинг. Бібліотечні кадри

16. Боровик О. Б. Маркетингові комунікації в прак-
тичній діяльності  бібліотеки ВДНЗУ «УМСА» /  О. Б. Бо-
ровик //  Вісник  Одеського  національного  університету.
Сер:  Бібліотекознавство,  бібліографознавство,  книгознав-
ство. — Одеса, 2017. — Т. 22, вип. 2 (18). — С. 242–249.

Розглянуто  теоретичні  питання  маркетингово-комуні-
каційної  діяльності  бібліотек  та  використання  інтегрованих
маркетингових комунікацій в практичній діяльності  бібліотеки
Вищого державного навчального закладу  України «Українська
медична стоматологічна академія». Проаналізовано рекламну ді-
яльність бібліотеки, культурно-провітницькі заходи та PR-акції.
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17. Вилегжаніна Т. Бібліотеки і бібліотекарі в процесі
змін  /  Т.  Вилегжаніна //  Бібліотечна  планета. —  2017. —
№ 4. — С. 4–5.

Розкрито  питання  ефективності  та  якості  підвищення
кваліфікації  бібліотечних  фахівців.  Запропоновано сформувати
нову систему підвищення кваліфікації.

18. Віняр Г. М. Маркетингові комунікації в  бібліо-
теці Криворізького державного педагогічного університету /
Г. М.  Віняр //  Вісник  Одеського національного універси-
тету. Сер: Бібліотекознавство, бібліографознавство,  книго-
знавство. — Одеса, 2017. — Т. 22, вип. 2 (18). — С. 250–259.

Проаналізовано  доцільність  та  ефективність  викорис-
тання  різних  видів  маркетингових  комунікацій  у  бібліотеці
Криворізького державного педагогічного університету.

19.  Завадська  Н. Сучасний  образ  бібліотекаря  у
контексті  соціальних  комунікацій  /  Наталія  Завадська //
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. —
№ 1. — С. 2–4.

Проаналізовано чинники, які впливають на формування
сучасного образу бібліотекаря. Розкрито стереотипи сприйняття
професії  бібліотекаря  та  запропоновано  шляхи  їх  подолання.
Акцентовано увагу на психологічних аспектах міжособистісної
комутації  та  взаємодії,  розглянуто  значення  бібліотеки  як
соціальної установи у сфері соціальних комунікацій.

20. Костирко Т. М. Компетентності бібліотечного фа-
хівця нового покоління у контексті розвитку маркетингових
комунікацій / Т. М. Костирко // Вісник Одеського національ-
ного  університету.  Сер:  Бібліотекознавство,  бібліографо-
знавство,  книгознавство. —  Одеса,  2017. —  Т. 22,  вип. 2
(18). — С. 305–315.

Представлено узагальнюючий перелік компетентностей,
притаманних бібліотечному фахівцю цифрової епохи.

21. Матвієнко О. В. Вища інформаційна освіта: ос-
новні концепти визначення / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін //
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Бібліотекознавство.  Документознавство.  Інформологія. —
2017. — № 3. — С. 4–11.

Окреслено структуру поняття «вища інформаційна осві-
та», яке ґрунтується на основних концептах сфери професійної
інформаційної діяльності. 

22. Петрухно Ю. Розвиток інноваційного суспіль-
ства  в  Україні  та  основні  завдання  бібліотек  в  його
ставленні /  Юлія Петрухно // Бібліотечний форум: історія,
теорія і практика. — 2018. — № 1. — С. 5–6.

Проаналізовано  роль  університетських  бібліотек  у
розвитку інноваційного суспільства в Україні.

23. Свердлик  З.  М. Практикоорієнтоване  викла-
дання  дисципліни  «інформаційно-аналітична  діяльність»
як  спосіб  формування  професійної  компетентності  май-
бутніх  фахівців  з  інформаційної,  бібліотечної  та  архівної
справи /  З. М. Свердлик // Бібліотекознавство. Документо-
знавство. Інформологія. — 2017. — № 3. — С. 18–25.

Обґрунтовано  ефективність  використання  практичних
вправ  і  застосування  інноваційних  форм проведення  занять  з
«Інформаційно-аналітичної діяльності».

Історія бібліотечної справи та бібліотекознавства

24. Алексеенко М. Организация  каталогов  в  биб-
лиотеке  Одесского  Ришельевского  лицея  (1817–1865)  /
М. Алексеенко // Библиотеки национальных академий наук:
проблемы  функционирования,  тенденции  развития. —
Киев, 2017. — Вып. 15. — С. 98–107.

Розглянуто  чотири  рукописних  каталоги  бібліотеки
Одеського Рішельєвського ліцею, які розкривають зміни у фонді
та в організації каталогів бібліотеки. 

25. Алєксєєнко М.  В.  Структура  бібліотеки Ріше-
льєвського ліцею в Одесі (1817–1865) /  М. В. Алексєєнко //
Вісник  Одеського  національного  університету.  Сер:  Біб-
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ліотекознавство,  бібліографознавство,  книгознавство. —
Одеса, 2017. — Т. 22, вип. 2 (18). — С. 42–55.

Представлено  структуру  бібліотеки  Рішельєвського  лі-
цею в Одесі – першого у ХІХ ст. навчального закладу змішаного
типу на півдні України. 

26. Аліференко І. Історія невпинного руху вперед
(до  140-річчя  від  дня  створення  Чернігівської  ОУНБ
ім. В. Г. Короленка)  /  І.  Аліференко //  Бібліотечна  плане-
та. — 2017. — № 4. — С. 26–29.

Висвітлено  історію  заснування  та  сучасний  стан  роз-
витку Чернігівської  обласної універсальної наукової  бібліотеки
ім. В. Г. Короленка.

27. Вергунов В. Інформаційно-бібліотечне супрово-
дження  наукового забезпечення  агропромислового вироб-
ництва  в  Україні  (До  100-річчя  Національної  наукової
сільськогосподарської бібліотеки НААН України ) / Віктор
Вергунов // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 4. — С. 49–
56.

Розкрито історію становлення та  розвитку методичного
центру з питань інформаційно-бібліотечного супроводження на-
укового забезпечення агропромислового виробництва України —
Національної наукової  сільськогосподарської  бібліотеки НААН
України.  Виокремлено  пріоритетні  напрями  її  діяльності
упродовж  1917–2017  рр.  відповідно  до  прийнятих  рішень
виконавчої та законодавчої гілок влади в країні.

28. Майдак Т. Славний шлях  бібліотеки  (до 125-
річчя  Центральної  міської  бібліотеки  ім.  М.  Горького
м. Кременчука)  /  Т.  Майдак //  Бібліотечна  планета. —
2018. — № 1. — С. 36–38.

29. Подрезова М. О. Погляд крізь століття: Наукова
бібліотека  одеського  національного  університету  імені
І. І. Мечнікова  /  М.  О.  Подрезова //  Вісник  Одеського
національного  університету.  Сер:  Бібліотекознавство,
бібліографознавство,  книгознавство. —  Одеса,  2017. —
Т. 22, вип. 1 (17). — С. 9–28; Т. 22, вип. 2 (18). — С. 13–34.
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З  нагоди  200-річного  ювілею  Наукової  бібліотеки
Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова роз-
крито  шлях  її  виникнення,  становлення  та  розвитку.  Акцен-
товано  увагу  на  трансформації  функцій  бібліотеки  на  різних
етапах  розвитку:  від  комплектування  фондів,  книговидачі  до
наукових, нукометричних досліджень.

30. Сватула Т. 145 років служіння громаді / Т. Сва-
тала // Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — С. 29–33.

Висвітлено основні тенденції  розвитку Херсонської  об-
ласної  універсальної  наукової  бібліотеки  ім.  Олеся  Гончара  з
часу її заснування і до сьогодення.

Видатні діячі бібліотечної справи

31. Березок  Н. Невтомний  працівник  на  бібліо-
графічній «ниві»: академік Дмитро Іванович Багалій / Ніна
Березок  //  Бібліотечний  форум:  історія,  теорія  і  прак-
тика. — 2018. — № 1. — С. 59–63.

Розглянуто  історико-бібліографічний  аспект  наукової
діяльності  академіка,  професора  Харківського  національного
університету імені В. Н. Каразіна, історика, вченого-бібліографа
Дмитра Івановича Багалія.

32. Капустіна  Н. Міжнародний  проект  «Бібліоте-
кознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном» / Н. Капус-
тіна // Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 11–15.

З  нагоди  145-річчя  від  дня  народження  (2016)  Любові
Борисівни  Хавкіної  ––  видатного  бібліотекознавця,  кабінет
бібліотекознавства  ім.  Л.  Б.  Хавкіної  Харківської  державної
наукової  бібліотеки імені  В.  Г. Короленка розпочав  реалізацію
міжнародного  проекту  «Бібліотекознавець  Л.  Б.  Хавкіна  поза
часом  і  кордоном»,  спрямованого  на  створення  інтегрованого
меморіального ресурсу в межах реалізації проекту «Харківська
бібліотечна школа».

33. Левченко В. В. Роль одеських вчених-істориків
у розвитку інфраструктури Наукової бібліотеки Одеського

11



(Новоросійського)  університету  у  першій  половині  ХХ
століття / В. В. Левченко // Вісник Одеського національного
університету.  Сер:  Бібліотекознавство,  бібліографо-
знавство,  книгознавство. —  Одеса,  2017. —  Т. 22,  вип. 2
(18). — С. 77–105.

Розглянуто  призабуті  постаті  працівників  Наукової
бібліотеки,  які в епоху радикальних змін державного устрою і
суспільства  відіграли  важливу  роль  у  розвитку  бібліотечної
справи.  Простежено  долі  службовців  бібліотеки  на  тлі  сус-
пільно-політичних перепитій зазначеного періоду.

34.  Смілянець  С. Бібліотека  на  все  життя:  до
ювілею А. Скорохватової  /  Світлана Смілянець //  Вісник
книжкової палати. — 2018. — № 3. — С. 51–52.

Висвітлено творчий шлях Алли Віталіївни Скорохватової
–– генерального директора Національної історичної бібліотеки
України.

35. Солоиденко Г. Роль ученых — членов библио-
течных  советов  НАН  Украины  в  организации  работы
академических  библиотек  /  Г.  Солоиденко //  Библиотеки
национальных академий наук:  проблемы функционирова-
ния,  тенденции  развития. — Киев,  2017. —  Вып. 15. —
С. 147–157.

Розкрито  історичні  аспекти  створення  Інформаційно-
бібліотечної  ради  НАН  України,  основну  увагу  приділено
діяльності відомих вчених – керівників і членів бібліотечних рад
з формування фондів академічних бібліотек.

Міжнародне співробітництво

36. Ткаченко  О. Українсько-польські  паралелі  в
бібліотечному просторі / Оксана Ткаченко, Наталія Чупри-
на  //  Бібліотечний  форум:  історія,  теорія  і  практика. —
2018. — № 1. — С. 45–47.

Висвітлено  діяльність  Польського  культурного  центру
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського
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м.  Кропивницького.  Розглянуто  партнерські  взаємозв’язки  цієї
книгозбірні з громадськими об’єднаннями, зокрема, польською
спільнотою, які об’єднують громадян та сприяють підвищенню
статусу бібліотеки як культурно-інформаційної, суспільно важ-
ливої установи.

Бібліотечна система України. Окремі бібліотеки

37. Айвазян О. Б. Бібліотека як складова духовного
потенціалу вишу / О. Б. Айвазян // Вісник Одеського націо-
нального університету. Сер: Бібліотекознавство, бібліогра-
фознавство, книгознавство. — Одеса, 2017. — Т. 22, вип. 2
(18). — С. 35–41.

Подано основні складові духовних і культурних багатств
Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.
Визначено  роль  книгозбірні  у  створенні  та  розвитку духовної
спадщини вишу. 

38. Амельченко  Ю. Новий  простір  бібліотеки:
популярність,  репутація,  бренд  /  Ю.  Амельченко //  Біб-
ліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 17–19.

Представлено  досвід  діяльності  Одеської  обласної  уні-
версальної наукової бібліотеки ім. М. С. Грушевського. 

39. Білоус В. Наукометрія  в  університеті:  роль  та
місце бібліотеки / Валентина Білоус // Бібліотечний форум:
історія, теорія і практика. — 2018. — № 1. — С. 15–16.

Викладено інноваційні форми та методи діяльності біб-
ліотеки  Вінницького  державного  педагогічного  університету
імені  Михайла  Коцюбинського,  зокрема  відмічено  новизну  та
роль книгозбірні у процесах збільшення представництва універ-
ситетської  спільноти  в  глобальному  просторі  наукових  кому-
нікацій.

40. Віжічаніна Л. Клубні об’єднання при публічних
бібліотеках:  історико-теоретичні  та  практичні  аспекти  /
Лілія  Віжічаніна //  Бібліотечний  форум:  історія,  теорія  і
практика. — 2018. — № 1. — С. 39–42.
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Представлено досвід діяльності краєзнавчого та розмов-
ного клубів, що діють при Херсонській обласній універсальній
науковій бібліотеці імені Олеся Гончара.

41. Кісельова О. Мандри в пошуках України (про
заходи бібліотек Кіровоградської області,  присвячені 120-
річчю від  дня  народження  Є Маланюка)  /  О. Кісельва //
Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — С. 15–18.

Висвітлено  низку  заходів  організованих  Кіровоград-
ською  обласною  бібліотекою  для  юнацтва,  які  проводилися  з
метою  привернення  уваги  підростаючого  покоління  до  пое-
тичної спадщини Євгена Маланюка.

42. Островська О. Мережа українських бібліотек:
сучасний  стан  та  перспективи  входження  в  соціокому-
нікаційний  простір  /  Олена  Островська //  Бібліотечний
вісник. — 2018. — № 1. — С. 9–18.

Досліджено  мережу  військових  бібліотек  України,
розкрито  їхні  функції,  спеціальні  завдання,  охарактеризовано
бібліотечні ресурси і колекції документів. Проаналізовано сайти
деяких сучасних військових  книгозбірень  та  електронних  біб-
ліотек військової  тематики,  обґрунтовано необхідність розроб-
лення типового сайта української військової бібліотеки.

43. Попик В. Здобутки,  проблеми,  завдання і  пер-
спективи розвитку Національної  бібліотеки України імені
В. І. Вернадського /  Володимир Попик // Бібліотечний віс-
ник. — 2018. — № 1. — С. 20–27.

Розкрито,  визначені  В.  І.  Вернадським,  концептуальні
засади  діяльності  Національної  бібліотеки  України,  значення
нагромадженого нею впродовж ста років досвіду збереження і
вивчення  рукописної  та  книжкової  спадщини,  науково-інфор-
маційної діяльності для бібліотечної системи країни, параметри
розбудови й використання електронних інформаційних ресурсів
НБУВ,  особливе  місце  і  роль  найбільшої  бібліотеки  країни  у
формуванні  цілісного  національного  науково-інформаційного
простору, її стратегічні завдання і пріоритети у забезпечені пот-
реб вітчизняної  науки,  освіти,  культури,  управління,  політико-
правового, соціально-економічного, інноваційного поступу України.

14



44. Розколупа Н. Районні бібліотеки і реформа  де-
централізації / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. — 2017. —
№ 4. — С. 6–7.

Розглянуто перспективи подальшого функціонування ра-
йонних бібліотек в умовах децентралізації.

45. Федорченко Н. Соціокультурна  діяльність  Бо-
гуславської ЦРБ / Н. Федорченко // Бібліотечна планета. —
2018. — № 1. — С. 23–25.

Викладено досвід роботи Богуславської центральної ра-
йонної  бібліотеки  з  організації  дозвілля  та  інтелектуального
спілкування.

46. Шевченко О. Рік у японському стилі /  Оксана
Шевченко //  Бібліотечний форум: історія, теорія і практи-
ка. — 2018. — № 1. — С. 48–49.

Висвітлено  досвід  Дніпропетровської  обласної  універ-
сальної  наукової  бібліотеки  ім.  Первоучителів  слов’янських
Кирила і Мефодія щодо відзначення Року Японії в Україні.

Бібліотеки зарубіжних країн

47. Астапович  Л. Отражение  персоналий  в  биб-
лиографических записях электронного каталога в процессе
индексирования документов в Центральной научной биб-
лиотеке  НАН  Беларуси  /  Л.  Астапович,  Ж.  Зенькевич //
Библиотеки  национальных  академий  наук:  проблемы
функционирования, тенденции развития. — Киев, 2017. —
Вып. 15. — С. 93–97.

Про відображення персоналій у бібліографічних записах
за допомогою класифікаційних індексів та авторитетних записів
для забезпечення їх пошуку в електронному каталозі Централь-
ної наукової бібліотеки ім. Я. Коласа Національної академії наук
Білорусі.

48. Бабарико-Омельченко В. Сотрудничество биб-
лиотек в области взаимоиспользования ресурсов / В. Баба-
рико-Омельченко, Р. Муравницкая, Е. Аксюто // Библиотеки
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национальных академий наук: проблемы функционирования,
тенденции развития. — Киев, 2017. — Вып. 15. — С. 46–56.

Розглянуто діяльність Білоруської сільськогосподарської
бібліотеки  щодо  представлення  та  отримання  інформаційних
ресурсів з аграрної тематики за допомогою республіканського і
міжнародного партнерства у сфері  взаємовикористання  бібліо-
течних фондів.

49. Бондаренко Е. Ресурсы собственной генерации
ЦНБ НАН Беларуси в помощь созданию биобиблиографии /
Е. Бондаренко // Библиотеки национальных академий наук:
проблемы  функционирования,  тенденции  развития. —
Киев, 2017. — Вып. 15. — С. 41–45.

Представлено інформацію про ресурси Центральної нау-
кової  бібліотеки  імені  Я.  Коласа  НАН  Білорусі.  Викладено
принципи  формування  і  наповнення  інформаційних  ресурсів
книгозбірні,  зокрема  біобібліографії  про  членів  Національної
академії наук Білорусі.

50. Вихрева  Г. Фонд  периодики  академической
библиотеки: теоретические и практические аспекты совер-
шенствования / Г. Вихрева, О. Федотова // Библиотеки на-
циональных академий наук: проблемы функционирования,
тенденции  развития. — Киев,  2017. — Вып. 15. — С. 119–
126.

Викладено базові напрями та результати роботи із фон-
дом періодичних видань Державної публічної науково-технічної
бібліотеки  Сибірського  відділення  Російської  академії  наук.
Охарактеризовані  критерії  і  методи,  які  використовують  при
відборі видань з різною інформаційною цінністю. 

51. Зурлис  П. Проектная  деятельность  библиотек
Литвы / Петрас Зурлис // Бібліотечний форум: історія, тео-
рія і практика. — 2018. — № 1. — С. 53–55.

Подано короткий  огляд проектної  діяльності  публічних
бібліотек  Литви. Розглянуто  переваги  та  недоліки  участі  біб-
ліотек у проектах.

16



52.  Косачова  О.  О. Бібліотечна журналістика пів-
нічного  регіону  США:  актуальні  події  та  методика  їх
висвітлення / О. О. Косачова // Вісник Харківської держав-
ної  академії  культури.  Сер.:  Соціальні  комунікації. —
Харків, 2017. — Вип. 51. — С. 146–156.

Проаналізовано  прес-релізи  та  новини  на  веб-сайтах
найбільших  і  найважливіших  бібліотек  США:  Нью-Йоркської
публічної  бібліотеки,  Бібліотеки  Конгресу  США,  Бостонської
громадської бібліотеки та ін. 

53. Мазулис В. Сохранность и доступность фонда
рукописей  и  редких  изданий  Академической  библиотеки
Латвийского университета / В. Мазулис // Вісник Одеського
національного  університету.  Сер:  Бібліотекознавство,
бібліографознавство,  книгознавство. —  Одеса,  2017. —
Т. 22, вип. 2 (18). — С. 181–186.

Висвітлено  діяльність  Академічної  бібліотеки  Латвій-
ського  університету,  загалом,  її  участь  у  проекті  державного
масштабу Латвійська національна цифрова бібліотека.

54. Морозова И. Особенности каталогизации бело-
русских  национальных  документов  на  корпоративной
основе в ЦНБ НАН Беларуси /  И. Морозова //  Библиотеки
национальных  академий  наук:  проблемы  функциони-
рования, тенденции развития. — Киев, 2017. — Вып. 15. —
С. 84–92.

Викладено участь Центральної наукової бібліотеки НАН
Білорусі  в  проекті  «Национальная  библиография  Беларуси».
Представлено  особливості створення бібліотекою бібліографіч-
них  та  авторитетних  записів  у  Системі  корпоративної  ката-
логізації Білорусі. Висвітлено особливості підходу до створення
та специфіка структури бібліографічних записів на білоруський
національний  документ  та  авторитетні  записи  на  національно
значимі об’єкти. 

55. Сафарова А. Библиотечно-информационное об-
служивание  академической  деятельности:  проблемы  и
перспективы развития / А. Сафарова //  Библиотеки нацио-
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нальных академий наук: проблемы функционирования, тен-
денции развития. — Киев, 2017. — Вып. 15. — С. 33–38.

Розглянуто  практичний  досвід  діяльності  Центральної
наукової бібліотеки НАН Азербайджану, її інформаційні ресурси
та  концепцію  розвитку  інформаційного  супроводу  наукової
діяльності.

56. Сикорская О. К вопросу о формировании фон-
дов научной библиотеки /  О. Сикорская, М. Бовкунович //
Библиотеки  национальных  академий  наук:  проблемы
функционирования, тенденции развития. — Киев, 2017. —
Вып. 15. — С. 127–134.

Проаналізовано  джерела  комплектування  фонду
Центральної наукової бібліотеки НАН Білорусі упродовж 2007–
2016 рр.,  співвідношення друкованих та електронних докумен-
тів, використання і статистика просування ресурсів відділеного
доступу.  Викладено  перспективи  формування  фондів  наукової
бібліотеки.

57. Солоіденко Г. Бібліотеки країн близького зару-
біжжя (огляд за матеріалами збірника «Библиотеки нацио-
нальных  академий  наук:  проблемы  функционирования,
тенденции  развития») /  Г. Солоіденко //  Бібліотечна  пла-
нета. — 2017. — № 4. — С. 18–22.

Досліджено  діяльність  бібліотек  пострадянських  країн
загалом.  Зокрема  висвітлено  роботу  Казахстанського  центру
корпоративної  каталогізації,  Національної  бібліотеки  Узбекис-
тану  ім.  Алішера  Навої,  Фундаментальної  наукової  бібліотеки
НАН Республіки Вірменія, Національної парламентської бібліо-
теки  Грузії,  Національної  бібліотеки  Таджикистану,  Азер-
байджанської національної бібліотеки ім. М. Ф. Ахундова та ін.

58. Халецька Л.  П. Консолідація  електронних  ін-
формаційних  ресурсів  установ  національної  культурно-
історичної  спадщини:  досвід  Франції  /  Л. П.  Халецька //
Бібліотекознавство.  Документознавство.  Інформологія. —
2017. — № 3. — С. 66–73.
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Презентовано досвід Франції з консолідації електронних
інформаційних  ресурсів  національних  архівних  і  бібліотечних
установ  на  основі  дослідження  відповідних  Інтернет-порталів
консолідованих інформаційних ресурсів.

59. Чен Я. Критерії економічної ефективності фун-
кціонування  мережі  бібліотек  КНР  /  Ян  Чен //  Вісник
Харківської  державної  академії  культури.  Сер.:  Соціальні
комунікації. — Харків, 2017. — Вип. 51. — С. 79–92.

Розглянуто особливості організації мережі бібліотек Ки-
таю.  Визначено критерії  економічної  ефективності  функціону-
вання  бібліотек  КНР, що  базуються  на  концепції  підвищення
якості  бібліотечно-інформаційного обслуговування  всіх  катего-
рій користувачів як найважливішої умови розвитку національної
науки, освіти, культури, соціальної сфери.

Основні напрями бібліотечної діяльності

60. Антонюк Т. Перспективы развития отдела зару-
бежной  украиники  Национальной  библиотеки  Украины
имени В. И. Вернадского /  Т. Антонюк //  Библиотеки на-
циональных академий наук: проблемы функционирования,
тенденции  развития. — Киев,  2017. — Вып. 15. — С. 158–
166.

Розглянуто  перспективи  розвитку  відділу  зарубіжної
україніки  Інституту  книгознавства  Національної  бібліотеки
України  імені  В.  І.  Вернадського.  Розкрито  основні  напрями
діяльності даного структурного підрозділу бібліотеки: створення
електронних інформаційних ресурсів, наукове та інформаційно-
бібліотечне  співробітництво  з  вітчизняними  і  зарубіжними
центрами  дослідження  діаспори,  які  сприяють  інноваційному
розвитку та результативності роботи відділу.

61. Ахвердова М. Фасети та розділові знаки, які ви-
користовуються в Універсальній десятковій класифікації /
Марина Ахвердова // Вісник книжкової палати. — 2018. —
№ 1. — С. 43–45.
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На  виконання  Постанови  Кабінету  Міністрів  України
«Про  припинення  використання  Бібліотечно-бібліографічної
класифікації  та  впровадження Універсальної  десяткової  класи-
фікації»  від  22  березня  2017  р.  №  177  «Вісник  книжкової
палати»  започаткував  нову  підрубрику  на  допомогу  бібліо-
течним фахівцям.

62. Зніщенко М. Українська версія УДК: від поста-
нови уряду до перспектив  її  впровадження  в  бібліотеках
України  /  Микола  Зніщенко,  Людмила  Соляник,  Наталія
Острікова //  Бібліотечний  форум:  історія,  теорія  і  прак-
тика. — 2018. — № 1. — С. 33–38.

Висвітлено  питання  впровадження  УДК  у  бібліотеках
Київської області. Розглянуто низку проблем, які стоять за цим
процесом.

63. Климчук Л. В. Видання та публікації бібліотеки
Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана  Огієнка  (2012–2017  рр.)  /  Л.  В.  Климчук //  Вісник
Одеського  національного  університету.  Сер:  Бібліотеко-
знавство,  бібліографознавство,  книгознавство. —  Одеса,
2017. — Т. 22, вип. 2 (18). — С. 56–66.

Охарактеризовано  видавничу продукцію бібліотеки  Ка-
м’янець-Подільського  національного  університету  імені  Івана
Огієнка,  яка  спрямована  на  створення  та  поширення  власної
інтелектуальної  продукції  про  фонди  книгозбірні,  напрями  її
роботи,  а  також  становлення  та  розвиток  університету,  його
професорсько-викладацький склад.

64. Коваль Н. Упровадження Універсальної десят-
кової  класифікації  у  бібліотеці  ВНЗ  (із  досвіду  роботи
бібліотеки  ВП  «МФ КНУКІМ»)  /  Наталя  Коваль,  Ірина
Благірєва //  Вісник книжкової палати. — 2018. — № 2. —
С. 32–34.

Розглянуто довід роботи  Бібліотеки Миколаївського фі-
ліалу  Київського  національного  університету  культури  і  мис-
тецтв щодо впровадження УДК. Окреслено проблемні питання
та запропоновано план дій.
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65. Левченко Н. П. Стратегічні напрями розвитку
Науково-технічної  бібліотеки  Національного університету
харчових  технологій  в  умовах  інформаційного  впливу  /
Н. П. Левченко // Вісник Одеського національного універ-
ситету.  Сер:  Бібліотекознавство,  бібліографознавство,
книгознавство. —  Одеса,  2017. —  Т. 22,  вип. 2 (18). —
С. 316–324.

Представлено стратегію розвитку університетської книго-
збірні, яка повинна трансформуватися в ресурсний інформацій-
но-аналітичний центр університету. 

66. Подкупко Т. Л. Роль бібліотек  у патріотично-
виховній роботі зі студентами ОНМЕДУ / Т. Л. Подкупко //
Вісник Одеського національного університету. Сер: Бібліо-
текознавство,  бібліографознавство,  книгознавство. —
Одеса, 2017. — Т. 22, вип. 2 (18). — С. 128–134.

Продемонстровано місце і роль бібліотек у патріотично-
виховній роботі зі студентами Одеського національного медич-
ного університету.

67. Рудько І. Видавнича діяльність Чернівецької об-
ласної  універсальної  наукової  бібліотеки  ім.  Михайла
Івасюка  /  Іванна  Рудько //  Бібліотечний  форум:  історія,
теорія і практика. — 2018. — № 1. — С. 50–52.

Прослідковано  історичні  витоки  та  сьогодення  видав-
ничої  діяльності  Чернівецької  обласної  універсальної  наукової
бібліотеки ім. Михайла Івасюка, представлено репертуар видань
книгозбірні.

Формування бібліотечних фондів

68 Пестрецова  О.  О. Правові  фонди  та  колекції
сучасних бібліотек: формування, розвиток /  О. О. Пестре-
цова // Вісник Одеського національного університету. Сер:
Бібліотекознавство,  бібліографознавство,  книгознавство. —
Одеса, 2017. — Т. 22, вип. 2 (18). — С. 106–113.
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Простежено зарубіжний та вітчизняний досвід юридич-
них бібліотек, що поєднують традиційні для бібліотеки функції з
функціями  галузевих  інформаційних  центрів.  Проаналізовано
особливості  формування  колекцій  та  специфіку  наповнення
правових  фондів,  їх  накопичення,  зберігання  й  ефективного
використання.

Каталогізація. Бібліотечні каталоги і картотеки

69. Головко Л. В. Взаємодія пошукових можливос-
тей електронного і традиційного (карткового) каталогів / Л.
В.  Головко,  Г.  П.  Ростальна //  Вісник  Одеського  націо-
нального  університету.  Сер:  Бібліотекознавство,  бібліо-
графознавство,  книгознавство. —  Одеса,  2017. —  Т. 22,
вип. 2 (18). — С. 260–274.

Висвітлено  питання  сучасного  функціонування  тради-
ційних  карткових  каталогів  паралельно  з  електронними,
взаємодію  їх  пошукових  можливостей.  Представлено  досвід
діяльності  бібліотеки  Криворізького  державного  педагогічного
університету зі створення власного електронного каталогу.

Стародруки, рідкісні видання. Колекції, архіви

70. Дзендзелюк Л. Специфика сохранения  инфор-
мационной ценности кодексов / Л. Дзендзелюк // Библиотеки
национальных  академий  наук:  проблемы  функциониро-
вания,  тенденции развития. — Киев,  2017. — Вып. 15. —
С. 135–144.

Розкрито традицію виготовлення та  оформлення серед-
ньовічних  східних  манускриптів.  Проаналізовано  конструкцію
кодексів і  матеріалів,  використаних для їх виготовлення: папір
книжкового  бланку,  матеріали  для  переплету  (шкіра,  папір,
тканина).  Описано  техніку  обробки паперу, виготовлення  кап-
талів і кліше для тиснення.

71. Зушман М. Б. Колекція «Буковинензія» як одна
з перлин Наукової бібліотеки Чернівецького національного
університету  імені  Юрія  Федьковича  /  М.  Б.  Зушман //
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Вісник Одеського національного університету. Сер: Бібліо-
текознавство, бібліографознавство, книгознавство. — Одеса,
2017. — Т. 22, вип. 2 (18). — С. 152–158.

Розглянуто  краєзнавчу  складову  Наукової  бібліотеки
Наукової  бібліотеки Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича, а саме колекцію «Буковинензія», що має
загальнодержавне значення. 

72. Крива А. В. Історія та шляхи створення фонду
цінної та рідкісної літератури у Науковій бібліотеці Націо-
нального університету  водного господарства  та  природо-
користування /  А. В. Крива, В.  Є. Перелигіна,  Н. В. Тара-
сюк,  Л.  М.  Ступчук //  Вісник  Одеського  національного
університету. Сер: Бібліотекознавство, бібліографознавство,
книгознавство. —  Одеса,  2017. —  Т. 22,  вип. 2  (18). —
С. 67–76.

Викладено історію формування фонду цінної та рідкісної
літератури  у  Науковій  бібліотеці  Національного  університету
водного  господарства  та  природокористування.  Розглянуто
роботу даної книгозбірні щодо оцифрування книг.

73. Сидун І. В. Книжкова спадщина бібліотеки ОНУ
як документ історії соціальних комунікацій /  І. В. Сидун //
Вісник  Одеського  національного  університету.  Сер:
Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. —
Одеса, 2017. — Т. 22, вип. 2 (18). — С. 135–140.

Представлено  відомості  про  книжкові  пам’ятки  Одеси
ХІХ ст. із фондів наукової бібліотеки Одеського національного
університету імені  І.  І.  Мечнікова.  Проаналізовано  окремі  ви-
дання з фондів університетської бібліотеки, що займали важливе
місце в розвитку комунікацій.

74. Шершун  Т. М. Формування  архівного  фонду
Наукової бібліотеки Одеського національного університету
імені І. І. Мечнікова: питання історії, теорії та методики /
Т.  М.  Шершун //  Вісник  Одеського  національного
університету. Сер: Бібліотекознавство, бібліографознавство,
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книгознавство. —  Одеса,  2017. —  Т. 22,  вип. 2 (18). —
С. 210–222.

Розглянуто  основні  теоретичні  та  методичні  засади
діяльності  книгозбірні  з  архівними  документами.  Розкрито
основні  етапи  архівного  опису  та  технічного  опрацювання
документів  особового  походження.  Визначено  перспективи
розвитку архівного фонду університетської бібліотеки.

Інформаційне обслуговування. Сучасні технології в
обслуговуванні користувачів

75.  Гранчак  Т. Бібліотечно-інформаційна  діяльність  і
медіаграмотність  /  Тетяна  Гранчак //  Вісник  книжкової
палати. — 2018. — № 3. — С. 40–43.

Розглянуто  питання  медіаграмотності  з  позицій  бібліо-
течно-інформаційної  діяльності,  обґрунтовано  значення  медіа-
грамотності  для  функціонування  бібліотеки  як  відкритого
демократичного інформаційного інституту.

76. Коваль Т. Сучасні  підходи щодо забезпечення
інформаційної безпеки бібліотечно-інформаційної діяльності /
Тетяна  Коваль,  Олена  Лопата //  Бібліотечний  форум:
історія, теорія і практика. — 2018. — № 1. — С. 43–44.

Розкрито питання організації та механізми захисту елек-
тронних ресурсів бібліотечно-інформаційних систем. Розглянуто
інформаційну безпеку користувачів відповідно до європейських
стандартів на прикладі Бази даних «Читачі НБУВ».

77.  Медведєва  В. Інформаційна  діяльність  бібліо-
течних  установ  у  середовищі  соціальних  мереж /  Вален-
тина  Медведєва //  Вісник  книжкової  палати. — 2018. —
№ 2. — С. 35–37.

Проаналізовано  особливості  мережених  спільнот  як
основного  інструменту  комунікації  між  бібліотекою  та  її
користувачами. 

78.  Остапчук Ю. Бібліотечно-інформаційне забез-
печення  користувачів  із  порушенням  зору  (із  досвіду
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Рівненської  обласної  універсальної  наукової  бібліотеки)  /
Юлія  Остапчук,  Зоя  Романуха //  Вісник  книжкової  па-
лати. — 2018. — № 3. — С. 48–50.

Висвітлено  діяльність  працівників  інтернет-центру
«Окуляр»  Рівненської  обласної  універсальної  наукової  бібліо-
теки щодо бібліотечно-інформаційного забезпечення користува-
чів із порушенням зору.

79.  Степко  В.  В. Використання  інформаційних
ресурсів  наукової  бібліотеки  КНУКІМ  в  бібліотечно-ін-
формаційному обслуговуванні користувачів / В. В. Степко,
О. О. Скаченко // Вісник Одеського національного універ-
ситету. Сер: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книго-
знавство. — Одеса, 2017. — Т. 22, вип. 2 (18). — С. 350–362.

Розглянуто  інформаційні  ресурси  Наукової  бібліотеки
Київського  національного  університету  культури  і  мистецтв.
Охарактеризовано їх використання в системі бібліотечно-інфор-
маційного обслуговування користувачів.

Організація електронних бібліотечних ресурсів

80. Гутник Л. Библиографическая база данных «Ук-
раинский  киноплакат  1920–1990-х  гг.  в  фондах  Нацио-
нальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского» /
Л.  Гутник //  Библиотеки  национальных  академий  наук:
проблемы  функционирования,  тенденции  развития. —
Киев, 2017. — Вып. 15. — С. 57–69.

Представлено довід організації і формування бібліогра-
фічної бази даних «Український кіноплакат 1920–1990-х рр.»  у
фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Розкрито особливості бібліографічного опису кіноплакатів, роз-
крито можливості  багатоцільового використання нового науко-
во-інформаційного ресурсу.

81. Жабін А. Соціальні мережеві сервіси в бібліо-
теках  /  Андрій  Жабін //  Бібліотечний  вісник. — 2017. —
№ 4. — С. 13–19.
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Висвітлено сучасний стан найбільш популярних соціаль-
них медіа,  подано статистику відвідуваності  Facebook за  краї-
нами  та  віковими групами.  Розкрито  можливості  ефективного
застосування онлайнових сервісів у бібліотеках. 

82. Коновал Л. В. Вплив етапів розвитку веб-техно-
логій на моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування /
Л.  В.  Коновал //  Бібліотекознавство.  Документознавство.
Інформологія. — 2017. — № 3. — С. 44–49.

Проаналізовано та узагальнено характеристики техноло-
гічних  платформ  Інтернету, що  стали  базовими  для  розробки
концепцій Бібліотеки.  Досліджено моделі  бібліотечно-інформа-
ційного  обслуговування  користувачів  бібліотек  у  кожну  епоху
Інтернету.

83.  Лобузіна  К. Адаптація  лінгвістичник  засобів
наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та між-
народних  стандартів  /  Катерина  Лобузіна,  Світлана
Галицька,  Наталія  Орєшина //  Бібліотечний  вісник. —
2017. — № 4. — С. 3–8.

Наголошено  на  важливості  формування  електронного
алфавітно-предметного покажчика до бібліотечної класифікації,
що дасть змогу реалізувати предметний доступ до ресурсів біб-
ліотечного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського через  онлайновий інтерфейс  електронного каталогу.
Розкрито  підходи  адаптації  власної  класифікаційної  системи
наукової бібліотеки до Універсальної десяткової системи.

84. Науменко І. Бібліографічні продукти та послуги
на  сайті  бібліотеки  як  засіб  задоволення  інформаційних
потреб користувачів  /  Ірина Науменко  //  Бібліотечний фо-
рум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 1. — С. 17–19.

Відображено  приклад  представлення  бібліографічних
продуктів та послуг на сайті бібліотеки ВНЗ Укоопспілки «Пол-
тавський університету економіки і торгівлі», подано їх коротку
характеристику  та  значущість  для  задоволення  інформаційних
потреб користувачів.
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85. Потернак Ю. А. Електронні технології формуван-
ня фондів бібліотек вищих навчальних закладів / Ю. А. По-
тернак //  Вісник  Одеського  національного  університету.
Сер:  Бібліотекознавство,  бібліографознавство,  книгознав-
ство. — Одеса, 2017. — Т. 22, вип. 2 (18). — С. 338–345.

Узагальнено  теоретико-методологічні  основи  форму-
вання  фондів  вузівських  бібліотек  електронними  ресурсами.
Висвітлено досвід роботи у даному напрямі Наукової бібліотеки
Київського національного університету культури і мистецтв.

86. Садыгов Т. Рейтинговая оценка библиотечных
проектов в виртуальном пространстве /  Тахир Сагыдов //
Бібліотекознавство.  Документознавство.  Інформологія. —
2017. — № 3. — С. 32–35.

Сформовано алгоритм проведення бібліотеками проектів
з  використанням соціальних мереж як майданчиків  для вірту-
альної комунікації. 

87. Трачук Л. Ментальні  та  концептуальні  моделі
бібліотечних веб-сайтів /  Людмила Трачук // Бібліотечний
вісник. — 2017. — № 4. — С. 8–12.

Виокремлено поняття, що характеризують використання
бібліотечних  сайтів  користувачами.  Досліджено  погляди  зару-
біжних вчених та практиків на користувацькі  уявлення,  засно-
вані  на  попедньому  досвіді  щодо  використання  бібліотечних
веб-сайтів та їх співвідношення з аналогічними уявленнями біб-
ліотекарів і розробників.

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності.
Інноваційна діяльність

88. Білоус В. С. Використання метричних методів
дослідження  у  бібліотеці  Вінницького  державного  педа-
гогічного  університету  імені  Михайла  Коцюбинського  /
В. С. Білоус //  Вісник  Одеського  національного універси-
тету. Сер: Бібліотекознавство, бібліографознавство,  книго-
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знавство. —  Одеса,  2017. —  Т. 22,  вип. 2  (18). —  С. 225–
241.

Відображено  інноваційні  форми  діяльності  бібліотеки
Вінницького  державного  педагогічного  університету  імені
Михайла  Коцюбинського.  Розкрито  питання  трансформації
бібліотечного  сервісу  на  допомогу  науково-дослідній  роботі
університету.

89. Лисенко А. Упровадження біографічно-комуні-
кативних практик у систему роботи бібліотек, музейних та
активних  установ  /  Алла  Лисенко,  Владислава  Дудник //
Вісник книжкової палати. — 2018. — № 1. — С. 36–39.

Досліджено  особливості  біографічно-комунікативних
практик,  їх  впровадження  і  використання  у  системі  роботи
бібліотечних та музейних комунікацій.

90.  Мудроха  В. Научно-методическое  обеспечение
библиотечной деятельности специалистов Львовской нацио-
нальной научной библиотеки Украины имени В. Стефаника
/  В. Мудроха //  Библиотеки национальных академий наук:
проблемы  функционирования,  тенденции  развития. —
Киев, 2017. — Вып. 15. — С. 186–194.

Розглянуто діяльність спеціалістів Львівської національ-
ної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника зі створення
організаційно-методичних і бібліографічних посібників. Висвіт-
лено питання функціонування спеціалізованого фонду докумен-
тів з бібліотекознавства,  бібліографознавства,  книгознавства та
інформаційної діяльності.

91. Поперечная Л. Пресс-служба НБУВ– инструмент
конструктивного  взаимодействия  библиотеки  и  СМИ  /
Л. Поперечная, В. Здановська //  Библиотеки национальных
академий  наук:  проблемы  функционирования,  тенденции
развития. — Киев, 2017. — Вып. 15. — С. 23–32.

Проаналізовано особливості функціонування прес-служб
в українських і зарубіжних бібліотеках, визначено їхні функції,
вплив на формування сучасного інформаційного простору, вис-
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вітлено  основні  напрями  роботи  прес-служби  Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

92.  Соколовська Л. Інноваційні  форми рекламно-
інформаційної діяльності бібліотек /  Людмила Соколова //
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. —
№ 1. — С. 20–25.

Розглянуто  інноваційні  форми  рекламно-інформаційної
діяльності бібліотек,  а саме: конвент та особливості  структури
веб-сайтів  книгозбірень,  бібліотечні  представництва  в  соцме-
режах, віртуальні виставки, буктрейлери.

Бібліографознавство

93. Глазунова  Л.  В. Електронні  та  нонелектронні
біографічні ресурси українського бібліографознавства (2012–
2016) : типологічний аналіз / Л. В. Глазунова, О. В. Лесюк //
Вісник  Харківської  державної  академії  культури.  Сер.:
Соціальні  комунікації. —  Харків,  2018. —  Вип. 52. —
С. 112–120.

Проаналізовано  типи  та  жанри  історико-біографічних
публікацій в Україні за п’ять років.

94. Іванченко А. Бібліографічна діяльність одеських
бібліотек: розвиток та здобутки /  Анна Іванченко // Бібліо-
течний  форум:  історія,  теорія  і  практика. —  2018. —
№ 1. — С. 26–32.

Проаналізовано бібліографічні  здобутки провідних нау-
кових  установ  та  організацій,  а  саме:  Одеської  національної
наукової  бібліотеки,  Наукової  бібліотеки  Одеського  націо-
нального університету ім. І. І. Мечнікова, інших бібліотек ВНЗ,
обласних  бібліотек,  а  також  наукових  товариств  кінця  ХІХ  –
початку ХХ ст.

95. Кононенко В. Персональна бібліографія –– скла-
дова  частина  науково-бібліографічної  діяльності  Націо-
нальної  бібліотеки  України  імені  Ярослава  Мудрого  /
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Валентина Кононенко, Оксана Кордюкова // Вісник книж-
кової палати. — 2018. — № 2. — С. 29–32.

Розглянуто бібліографічні посібники, які  укладені спів-
робітниками  науково-бібліографічного  відділу  Національної
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого упродовж 1993–2016
років.

96. Скаченко  О. Бібліотрансформер  —  сучасна
форма бібліографічної діяльності бібліотек / О. Скаченко //
Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 25–27.

Представлено  досвід  діяльності  наукової  бібліотеки
Київського  національного  університету  культури  і  мистецтв
щодо створення електронного бібліографічного продукту, який
максимально  повно  розкрив  творчий  доробок  кандидата  істо-
ричних наук, професора Миколи Михайловича Ткача.

97. Шкаріна  В. Розвиток  системи  національних
метабібліографічних посібників в Україні / Віталіна Шка-
ріна // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 1. — С. 3–9.

Прослідковано розвиток системи національних метабіб-
ліографічних посібників.  Проаналізовано  інші  ґрунтовні  мета-
бібліографічні  ресурси,  зокрема  електронні,  які  слугують
матеріалами для національних метабібліографічних посібників.

Книгознавство

98. Васьківська О. Книговидавнича справа в губер-
ніях України у роки визвольних змагань (1917–1920 рр.) :
тенденції розвитку / Ольга Васьківська // Вісник книжкової
палати. — 2018. — № 2. — С. 38–48.

Досліджено  специфіку  розвитку  книговидання  у  роки
визвольних  змагань  у  дев’яти  губерніях  України.  Проана-
лізовано випуск книжкових видань за кількісними показниками.

99. Великодна Г. В. Книжкові знаки європейських
бібліофілів: з досвіду підготовки альбому-каталогу / Г. В. Ве-
ликодна //  Вісник  Одеського  національного університету.
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Сер:  Бібліотекознавство,  бібліографознавство,  книгознав-
ство. — Одеса, 2017. — Т. 22, вип. 2 (18). — С. 143–151.

Розглянуто  досвід  підготовки  альбому-каталогу  книж-
кових знаків європейських бібліофілів, що зберігаються у фонді
Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені
І.  І.  Мечнікова.  Окреслено  основні  проблеми,  з  якими
зустрічається дослідник книжкових знаків.

100. Довнар  Л. Открытые вопросы  белорусского
книговедения  в  контексте  транслятологического  опыта /
Лариса Довнар // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 4. —
С. 42–48.

Проаналізовано  перекладацьку  діяльність  як  важливий
інструмент міжнародної наукової комунікації. 

101.  Дояр Л. Практика  заборони  книжок  в  УСРР
(1919–1937) /  Лариса Дояр // Вісник книжкової палати. —
2018. — № 1. — С. 49–52.

Досліджено  історіографію  питання  щодо  встановлення
ідеологічного контролю над суспільством,  організації  цензури,
практики вилучення та знищення неприйнятних для влади книг.
Проаналізовано відповідний понятійний апарат, оцінено сутність
процесів, пов’язаних із гонитвою та переслідуванням книжок.

102. Лукін  Д.  В. Кириличні  стародруки  у  фонді
Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка: нові дослі-
дження  /  Д.  В.  Лукін //  Вісник  Одеського  національного
університету. Сер: Бібліотекознавство, бібліографознавство,
книгознавство. —  Одеса,  2017. —  Т. 22,  вип. 2 (18). —
С. 171–180.

Представлено  результати  книгознавчих  досліджень
кириличних видань  XVI–XVIII ст. у фонді Наукової бібліотеки
ім.  М.  Максимовича  Київського  національного  університету
імені  Тараса  Шевченка,  здійснених  упродовж  2016–2017  рр.
Увагу акцентовано випадкам атрибуції та переатрибуції книжко-
вих пам’яток, з’ясуванню провенієнцій, наведено покрайні запи-
си, що відбивають історію побутування окремих примірників.
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103. Полевщикова Е. В. «Королевский альманах» в
книжном собрании М. С. Воронцова / Е. В. Полевщикова //
Вісник  Одеського  національного  університету.  Сер:  Біб-
ліотекознавство,  бібліографознавство,  книгознавство. —
Одеса, 2017. — Т. 22, вип. 2 (18). — С. 187–209.

Досліджено комплект знаменитого  французького щоріч-
ника  «Королівський  альманах»  («Almanach royal»)  зібраний
М. С. Вороновим у період його перебування у Франції в 1815–
1818 рр. Розглянуто особливості примірників колекції, пов’язані
з їх  провенансом: власницькі  записи, книжкові  знаки,  а також
найбільш примітні палітурки комплекту.
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