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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. 2. — 35 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 навчаль-

них закладів. 

Укладачі:  В. О. Мудроха, Д. П. Колтун 

Відповідальний редактор  Л. В. Сніцарчук 

Редактор  Н. П. Прокопенко 

Комп’ютерне верстання  Н. П. Прокопенко 
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Бібліотекознавство 

1. Порало І. Погляд на нові фахові орієнтири крізь 

призму сьогодення та перспектив / Іван Порало // Біб-

ліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — 

№ 3. — С. 2–6. 
Визначено ознаки загрози подальшого існування біб-

ліотек, зокрема їх ідентичності у зв’язку з масовим розвитком 

доступних інформаційних технологій, спрямованих на збирання, 

обробку, управління та збереження інформації. Наголошено на 

необхідності внесення змін до змісту навчання нового покоління 

бібліотечних фахівців. 

2. Соколов В. Теорія бібліопсихології М. О. Руба-

кіна та її інтерпретації / Віктор Соколов // Бібліотечний 

вісник. — 2018. — № 4. — С. 28–41. 
Охарактеризовано сутність, основні положення, методо-

логічні принципи теорії бібліопсихології М. Рубакіна. Визна-

чено місце і роль у формуванні вітчизняного читачезнавства, 

розкрито особливості тлумачення змісту бібліопсихології в 

сучасних дослідженнях з бібліотекознавства та книгознавства. 

3. Швецова-Водка Г. Н. Ноосфера как объект биб-

лиотечно-библиографических исследований / Швецова-

Водка Галина Николаевна // Вісник Одеського національ-

ного університету. Сер: Бібліотекознавство, бібліографо-

знавство, книгознавство. — Одеса, 2018. — Т. 23, вип. 1 

(19). — С. 187–197. 
Охарактеризовано основні наукові концепції, присвячені 

вивченню ноосфери як наукового феномену і перспективи 

розвитку суспільства. Висвітлено розвиток ідеї нооінформації і 

ноосферологічного підходу до бібліографії. 

Розвиток бібліотечної справи і бібліотекознавства 

4. Добко Т. Впровадження УДК і ББК бібліотеками 

України: історичні паралелі і реалії сьогодення / Тетяна 

Добко // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 2. — С. 10–24. 
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Розкрито досвід упровадження бібліотечних класи-

фікацій Універсальної десяткової класифікації та Бібліотечно-

бібліографічної класифікації у практику роботи бібліотек 

України. Наголошено на значних працевитратах періндексації 

документів, на необхідності організації чіткої координації, 

належного методичного, фінансового і кадрового забезпечення 

цього процесу. 

5. Збанацька О. М. Бібліотеки, архіви, музеї: деякі 

аспекти спільності та відмінності / Збанацька Оксана Ми-

колаївна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інфор-

мологія. — 2018. — № 3. — С. 68–74. 
Окреслено спільне в діяльності бібліотек, архіві, музеїв, 

виявлено відмінне в їхній діяльності. 

6. Половинчак Ю. Сучасна бібліотека як суб’єкт 

національного гуманітарного простору / Юлія Половинчак // 

Вісник книжкової палати. — 2018. — № 9. — С. 13–15. 
Розглянуто роль бібліотек у створенні національного 

гуманітарного простору як середовища, де виробляється та 

функціонує система ідей, цінностей, ідеалів, міфів, стереотипів, 

образів, що впливають на суспільну світомість. 

Організація і управління в бібліотечній справі 

7. Давидова І. О. Роль знання в процесі організації 

бібліотечної діяльності / І. О. Давидова // Вісник Харків-

ської державної академії культури. Сер.: Соціальні кому-

нікації. — Харків, 2018. — Вип. 53. — С. 39–48. 
Розкрито феномен когнітивної праці в бібліотечно-ін-

формаційній сфері діяльності.  

Бібліотечний маркетинг. Бібліотечні кадри 

8. Богданов Г. Підготовка бібліотечних кадрів у 

Німеччині / Георгій Богданов // Вісник книжкової пала-

ти. — 2018. — № 8. — С. 43–46. 
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Розглянуто процес зародження та розвитку системи 

бібліотечної освіти в Німеччині, починаючи від ХІХ ст. й до 

сьогодення. Викладено результати досліджень із питань типо-

логії кадрів, їх професійних завдань та проблем інтеграції на 

ринку праці. 

9. Єрмолаєва Г. А. Кадрово-управлінський склад 

українських бібліотек в сучасному вимірі / Ганна Анатолі-

ївна Єрмолаєва // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. — 2017. — № 4. — С. 51–56. 
Викладено результати соціологічних досліджень, які 

проводились з 1992 до 2016 рр. щодо вивчення кадрово–

управлінського складу українських бібліотек. 

10. Матвієнко О. Бібліотечна освіта в Україні: «креа-

тивне руйнування» чи шлях до поступового зникнення? / 

Оксана Матвієнко // Вісник книжкової палати. — 2018. — 

№ 11. — С. 39–42. 
Окреслено проблематику «бібліотечного» складника у 

межах освітньої спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа». 

11. Онищенко О. Національна бібліотека України 

імені В. І. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої 

кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у біб-

ліотечній та архівній галузі в Україні (1993–2018): 1. Ста-

новлення та розвиток системи підготовки кадрів вищої 

кваліфікації в Національній бібліотеці України імені В. І. Вер-

надського у 1993–2010 рр. / Олексій Онищенко, Любов 

Дубровіна // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 2. — 

С. 48–58. 
Висвітлено діяльність спеціалізованих вчених рад із 

захисту кандидатських та докторських дисертацій у галузі 

історичних, філологічних, технічних наук та соціальних кому-

нікацій за спеціальностями «книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство», «документознавство, архівознавство», 

«інформаційні системи та процеси, бібліотечні системи та 

мережі», «інформаційні технології», «структурна, прикладна та 
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математична лінгвістика». Окреслено етапи розвитку системи 

підготовки кадрів, її реформування. Охарактеризовано норма-

тивно-правові положення, якими керуються наукові установи та 

колективи. 

12. Онищенко О. Національна бібліотека України 

імені В. І. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої 

кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у 

бібліотечній та архівній галузі в Україні (1993–2018): 2. 

Підготовка бібліотечних кадрів вищої кваліфікації у руслі 

нових пріоритетів діяльності НБУВ у 2011–2018 рр. Ста-

новлення та розвиток системи підготовки кадрів вищої 

кваліфікації в Національній бібліотеці України імені 

В. І. Вернадського у 1993–2010 рр. / Олексій Онищенко, 

Любов Дубровіна // Бібліотечний вісник. — 2018. — 

№ 2. — С. 48–58. 

13. Онищенко О. Національна бібліотека України 

імені В. І. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої 

кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у біб-

ліотечній та архівній галузі в Україні (1993–2018): 2. Під-

готовка бібліотечних кадрів вищої кваліфікації у руслі 

нових пріоритетів діяльності НБУВ у 2011–2018 рр. / 

Олексій Онищенко, Любов Дубровіна // Бібліотечний 

вісник. — 2018. — № 3. — С. 3–11. 

14. Пашкова В. Бібліотеки і неформальна безпе–

рервна освіта (у контексті забезпечення сталого й збалан-

сованого розвитку суспільства) / В. Пашкова // Бібліотечна 

планета. — 2018. — № 3. — С. 15–17. 
Розглянуто діяльність бібліотек як повноцінних провай-

дерів просвітницьких послуг, як партнерів в організації та 

реалізації освітніх програм.  

15. Царенок Т. Образ бібліотекаря в художній 

культурі / Тетяна Царенок // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2018. — № 3. — С. 62–63. 
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Розглянуто окремі образи бібліотекаря, які зустрічаємо у 

творах художньої культури другої половини ХХ – початку ХХІ 

століття. Виявлено основні тенденції створення цих образів у 

вітчизняному та закордонному мистецтві. 

16. Чуканова С. Актуальні тенденції процесу 

професійної підготовки бібліотечних фахівців у США / 

Світлана Чуканова // Вісник Львівського університету. 

Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні 

технології. — 2017. — Вип. 11–12. — С. 73–87. 
Визначено пріоритетні напрями та завдання навчального 

процесу під час підготовки бібліотечних фахівців. У додатку 

подано перелік бібліотечних спеціалізацій та навчальних 

дисциплін, що складають універсальний навчальний план 

програми із бібліотекознавства та інформології Моргріджського 

коледжу при Денверському університеті. 

Історія бібліотечної справи та бібліотекознавства 

17. Альмес І. Коло читання ченців львівської єпар-

хії другої половини XVIII ст.: бібліотеки василіанських 

ієромонахів Юстина Ілляшевича та Йосафата Лозінського / 

Іван Альмес // Вісник Львівського університету. Серія 

книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні техно-

логії. — 2017. — Вип. 11–12. — С. 15–38. 
Реконструйовано та проаналізовано коло читання васи-

ліанського чернецтва другої половини XVIII ст. Вперше опуб-

ліковано фрагменти інвентарних описів львівських Свято-

онуфрієвського та Святоюрського монастирів 1750–1770-х рр., 

до обителей яких були вкладені книги отців Юстина та 

Йосафата. 

18. Бачинська Н. А. Бібліотечно-інформаційна осві-

та в Україні: етапи розвитку та характерні ознаки / 

Бачинська Надія Анатоліївна // Бібліотекознавство. Доку-

ментознавство. Інформологія. — 2018. — № 3. — С. 57–67. 
Визначено основні етапи розвитку бібліотечно–інфор-

маційної освіти в Україні, розкрито їхні характерні ознаки. 
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19. Деменко Л. Періодичні видання в бібліотеках 

вищих навчальних закладів Києва у ХІХ– на початку ХХ ст.: 

особливості накопичення, впорядкування та зберігання, 

сучасний стан цих видань / Людмила Деменко // Вісник 

Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотеко-

знавство та інформаційні технології. — 2017. — Вип. 11–

12. — С. 46–54. 
Розглянуто особливості накопичення, впорядкування та 

зберігання періодичних видань у бібліотеках перших вищих 

навчальних закладів Києва — Київської духовної академії та 

Київського імператорського університету святого Володимира. 

20. Іванова М. Вікова історія Національної бібліо-

теки України імені В. І. Вернадського: від рукописної 

спадщини до об’єктів права інтелектуальної власності / 

Майя Іванова // Вісник книжкової палати. — 2018. — 

№ 10. — С. 47–51. 
Висвітлено принципи формування Національної бібліо-

теки як центру наукового та духовного життя України. 

Розглянуто нові напрями роботи установи; наголошено на 

пріоритетності охорони права інтелектуальної власності в 

діяльності книгозбірні на сучасному на етапі розвитку. 

21. Перегінець К. Бібліотека францисканського 

монастиря у Львові ХIV– XVIII ст. (за матеріалами інвен-

тарної книги) / Катерина Перегінець // Вісник Львівського 

університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та 

інформаційні технології. — 2017. — Вип. 11–12. — С. 3–

14. 
Досліджено рукописний інвентар бібліотеки монастиря 

св. Хреста у Львові кінця XVIII ст., який є головним джерелом 

для аналізу складу монастирської книгозбірні. Розглянуто 

формування та організацію бібліотеки, принципи її поповнення 

та діяльність. 

22. Рубльова В. Сектор картографічних видань 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: 

сторінки історії / Валентина Рубльова // Бібліотечний 
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форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — 

С. 47–50. 
До 100-річчя від заснування Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського представлено історичні відо-

мості щодо створення і функціонування відділу (сектору) карто-

графічних видань. 

23. Сажок О. Діяльність Острозького Кирило-Ме-

фодіївського братства щодо формування фонду бібліотеки 

жіночого училища імені графа Д. М. Блудова у другій 

половині ХІХ– на початку ХХ ст. / Оксана Сажок // 

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, 

бібліотекознавство та інформаційні технології. — 2017. — 

Вип. 11–12. — С. 39–45. 
Проаналізовано процес формування фонду бібліотеки 

Острозького жіночого училища імені графа Д. М. Блідова, його 

кількісний та якісний склад. 

24. Солоіденко Г. Бібліографічна комісія ВУАН та 

її незавершена діяльність / Галина Солоіденко // Бібліотеч-

ний вісник. — 2018. — № 3. — С. 18–22. 
Висвітлено історію створення Бібліографічної комісії 

ВУАН (1926–1931). Проаналізовано рішення першого Пленуму 

Бібліографічної комісії ВУАН, результати генерального обліку 

бібліографічної роботи кінця 1920-х рр., діяльність вчених-

бібліотекознавців щодо створення українського бібліогра-

фічного репертуару. 

25. Соколов В. Ю. Діяльність Одеського бібліотеч-

ного об’єднання у 1920-х рр. / Соколов Віктор Юрійович // 

Вісник Одеського національного університету. Сер: Бібліо-

текознавство, бібліографознавство, книгознавство. — Оде-

са, 2018. — Т. 23, вип. 1 (19). — С. 11–36. 
Досліджено історичні, соціально-політичні та культурні 

чинники діяльності Одеського бібліотечного об’єднання у 1922–

1930 рр. Подано його організаційну структуру, особливості 

змісту і сутність роботи, а також значення його діяльності для 

розвитку бібліотечної справи регіону. 
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26. Соколов В. Створення та функціонування 

музеїв історії бібліотек: досягнення та перспективи / 

Віктор Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2018. — № 3. — С. 31–44. 
Охарактеризовано досвід, проблеми, перспективи ство-

рення, особливості функціонування музеїв історії бібліотек. 

Проаналізовано специфіку формування та розвитку діяльності 

віртуальних музеїв історії бібліотечної справи, а також значення 

музею історії бібліотек у розвитку науково-дослідної, експо-

зиційно-виставкової та культурно-масової роботи книгозбірень, 

у збереженні та популяризації національної культурної 

спадщини та у підвищенні іміджу бібліотечної діяльності. 

27. Тєвікова О. В. Бібліотеки як соціальні інсти-

тути в українському суспільстві періоду 1953–1964 рр. (на 

матеріалах Державного архіву Полтавської області) / Ольга 

Валентинівна Тєвікова, Людмила Іванівна Дерев’янко // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 

2017. — № 4. — С. 43–50. 
Проаналізовано роль і значення бібліотек як соціальних 

інститутів в українському суспільстві періоду «хрущовської 

відлиги» (1953–1964) на підставі аналізу матеріалів Державного 

архіву Полтавської області. 

28. Федотова О. Музична література в бібліотеках 

УРСР як об’єкт цензурування (1946–1952) / Оксана Федо-

това // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 4. — С. 15–20. 
Викладено особливості обмеження музичних творів під 

час перевірок бібліотечних фондів. На підставі аналізу архівних 

джерел розкрито механізм заборони друкованих видань, процес 

передання їх до закритих фондів та практику складання 

проскрипцій. 

Видатні діячі бібліотечної справи 

29. Кушнаренко Н. Авторитетна вчена, талановита 

педагог, колега-однодумець (До 75-річчя від дня 

народження Г. Швецової-Водки) / Наталя Кушнаренко, 
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Алла Соляник // Вісник книжкової палати. — 2018. — 

№ 10. — С. 51–52. 
Висвітлено науковий доробок Галини Миколаївни 

Швецової-Водки –– доктора історичних наук, професора 

кафедри документальних комунікацій і бібліотечної справи 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

30. Кушнаренко Н. Знана постать в історії бібліо-

течної науки й освіти України (До 100-річчя від дня 

народження Є Тамма) / Наталя Кушнаренко, Віктор Сєдих 

// Вісник книжкової палати. — 2018. — № 9. — С. 47–52. 
Висвітлено життєвий і професійний шлях Євгена 

Петровича Тамма –– авторитетної постаті в історії української 

бібліотечної науки й освіти, одного із фундаторів і лідерів 

харківської бібліотекознавчої освітньо-наукової школи, 

організатора і керівника першої в Україні кафедри бібліотечних 

фондів і каталогів Харківської державної академії культури, 

заслуженого працівника культури УРСР, доцента, кандидата 

історичних наук.  

31. Петренко Н. Щаслива доля — працювати за 

покликанням / Наталя Петренко // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 56–60. 
Викладено творчий доробок Лілії Павлівни Незнамової, 

заслуженого працівника культури України, директора 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

упродовж 1989–2006 років. 

32. Попик В. Академіку Олексії Семеновичу Они-

щенку — 85 / Володимир Попик // Бібліотечний вісник. — 

2018. — № 2. — С. 59–60. 
З нагоди 85-річчя від дня народження визначного 

українського вченого у галузі філософії, культурології, 

бібліотечно-інформаційної справи, відомого організатора науки, 

академіка НАН України — Олексія Семеновича Онищенка. 

33. Самодурова В. В. Маловідомий Михайло Гри-

горович: бібліотекар, редактор, український військовий 

публіцист / Самодурова Віра Володимирівна // Вісник 
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Одеського національного університету. Сер: Бібліотеко-

знавство, бібліографознавство, книгознавство. — Одеса, 

2018. — Т. 23, вип. 1 (19). — С. 107–132. 

34. Сєдих В. З нагоди ювілею відомого україн-

ського фондознавця (до 80-річчя Миколи Павловича 

Васильченка) / Віктор Сєдих, Алла Соляник // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 3. — 

С. 50–54. 
Представлено життєвий і професійний шлях відомого 

українського фондознавця Миколи Павловича Васильченка з 

нагоди 80-річчя від дня народження. 

35. Соляник А. Берегиня бібліотечних скарбниць 

Слобожанщини (До 70-річчя директора ХДНБ ім. В. Г. Ко-

роленка Валентини Дмитрівни Ракитянської) / Алла Со-

ляник, Людмила Глазунова // Вісник книжкової палати. — 

2018. — № 9. — С. 44–47. 
Викладено творчий шлях Валентини Дмитрівни Ракитян-

ської –– директора Харківської державної наукової бібліотеки 

імені В. Г. Короленка, заслуженого працівника культури України, 

почесного громадянина Харківської області, голови Харків-

ського обласного відділення ВГО «Українська бібліотечна асо-

ціація» (ХОВ УБА), кавалера одрдена княгині Ольги ІІІ ступеня, 

людини невтомної енергії та високої відповідальності за справу. 

36. Чегринець М. В авангарді бібліотечних інно-

вацій (до 70-річчя від дня народження В. Д. Ракитянської) / 

Марія Чегринець // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2018. — № 3. — С. 55–61. 
Висвітлено життєвий і творчий шлях директора Хар-

ківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, 

заслуженого працівника культури України, Почесного грома-

дянина Харківської області, кавалера Ордена княгині Ольги ІІІ 

ступеня, голови Харківського обласного відділення (філії) ВГО 

«Українська бібліотечна асоціація», ветерана праці Валентини 

Дмитрівни Ракитянської. 
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Міжнародне співробітництво 

37. Мельник М. Мистецькі заходи бібліотеки Він-

ницького національного медичного університету ім. М. І. Пи-

рогова, що об’єднують студентську молодь / Майя 

Мельник // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2018. — № 3. — С. 22–23. 
Висвітлено виховну та культурно-просвітницьку діяльність 

бібліотеки Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова, яка сприяє міжкультурному спілкуванню 

молодіжного середовища університету, які є носіями різних 

культур. 

38. Прокопенко Л. Конференція директорів євро-

пейських національних бібліотек (CENL): від обміну дос-

відом до спільних проектів / Лілія Прокопенко // Вісник 

книжкової палати. — 2018. — № 11. — С. 47–52. 
Викладено організаційні засади і основні напрями 

діяльності CDNL, які відображені в її проектах на прикладі 

Європейської бібліотеки TEL. 

39. Прокопенко Л. Конференція директорів націо-

нальних бібліотек (CDNL) як міжнародний форум 

національних бібліотек світу / Лілія Прокопенко // Вісник 

книжкової палати. — 2018. — № 10. — С. 23–26. 
Узагальнено основні напрями і результати діяльності 

Конференції директорів національних бібліотек (CDNL). 

40. Шендрик О. О. Міжнародне співробітництво 

публічних бібліотек України: сучасний стан (на прикладі 

діяльності Рівненської обласної універсальної наукової 

бібліотеки) / О. О. Шендрик // Вісник Харківської дер-

жавної академії культури. Сер.: Соціальні комунікації. — 

Харків, 2018. — Вип. 53. — С. 87–95. 
Охарактеризовано основні напрями міжнародного спів-

робітництва бібліотек України. Проаналізовано досвід міжна-

родної співпраці Рівненської обласної універсальної наукової 

бібліотеки, досліджено її проектну діяльність. 
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41. Шендрик О. Науково-теоретичні підходи щодо 

міжнародної співпраці публічних бібліотек України: біб-

ліотекознавчий аспект / Ольга Шендрик // Вісник книж-

кової палати. — 2018. — № 8. — С. 19–22. 
Виявлено основні науково-теоретичні підходи щодо 

міжнародної співпраці публічних бібліотек України. 

42. Шендрик О. О. Особливості міжнародного 

співробітництва Івано-Франківської обласної універсаль-

ної наукової бібліотеки ім. І. Франка / Шендрик Ольга 

Олегівна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інфор-

мологія. — 2018. — № 3. — С. 75–80. 
Висвітлено особливості міжнародного співробітництва 

Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. І. Франка. 

43. Шендрик О. Участь публічних бібліотек Украї-

ни у проекті «Креативна Європа» як чинник розвитку 

європейської співпраці / Ольга Шендрик // Вісник книж-

кової палати. — 2018. — № 9. — С. 16–19. 
Проаналізовано особливості європейської ініціативи 

«Креативна Європа» як одного з найбільших проектів куль-

турно-гуманітарного спрямування.  

Бібліотечна система України. Окремі бібліотеки 

44. Білоус В. Освітянській книгозбірні на Поділ-

лі — 105 років / Валентина Білоус // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 51–52. 
Представлено важливі моменти діяльності Бібліотеки 

Вінницького державного педагогічного університету імені Ми-

хайла Коцюбинського у контексті історії держави, освіти, 

університету та бібліотечної справи. Відображено проблеми, 

тенденції та перспективи подальшого розвитку книгозбірні. 

45. Гранчак Т. Національна бібліотека України 

імені В. І. Вернадського як науково-інформаційний центр 
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організації управління знаннями / Тетяна Гранчак // Біб-

ліотечний вісник. — 2018. — № 2. — С. 3–10. 
Охарактеризовано з позицій комунікативістики напрями 

участі в управлінні знаннями однієї з найбільших національних 

бібліотек світу — Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-

надського. 

46. Грищенко Т. Глухівська центральна районна 

бібліотека –– місце спілкування, відпочинку, творчості / 

Тетяна Грищенко // Бібліотечна планета. — 2018. — 

№ 4. — С. 21–24. 
Викладено основні цифрові показники та напрями ро-

боти Глухівської центральної районної бібліотеки. 

47. Дубова Ю. Робота регіонального тренінгового 

центру Луганської ОУНБ ім. О. М. Горького за принципом 

чотирьох «К» / Юлія Дубова // Бібліотечна планета. — 

2018. — № 4. — С. 18–21. 
Розглянуто досвід діяльності Регіонального тренінгового 

центру, який побудований за принципом чотирьох «К», де 

першочерговість віддається критичному мисленню, командній 

роботі, комунікації та креативності в розв’язанні проблем. 

48. Зєбєлян Т. Бібліотека-філія для юнацтва як 

центр європейської інформації для українського моло-

діжного соціуму / Т. Зєбєлян // Бібліотечна планета. — 

2018. — № 2. — С. 19–21. 
Висвітлено досвід діяльності бібліотеки-філії №23 для 

юнацтва ім. І. Багряного Херсонської ЦБС. 

49. Карпенко С. Наукова бібліотека Української 

інженерно-педагогічної академії: нова роль та старі 

традиції (до 60-річчя від дня заснування) / Світлана 

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

тика. — 2018. — № 4. — С. 53–55. 
Розкрито історію та досвід роботи Наукової бібліотеки 

Української інженерно-педагогічної академії, її роль у фор-

муванні науково-освітнього інформаційного простору закладів 

вищої освіти. 
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50. Познайомимось? Центральна міська бібліотека 

імені Лесі Українки м. Львова / розповідь бібліотеки 

записали: Л. Цяпало, Н. Білута, Л. Байбула, О. Іленьків // 

Бібліотечна планета. — 2018. — № 3. — С. 30–33. 
Розглянуто основні напрями діяльності Центральної 

міської бібліотеки імені Лесі Українки міста Львова. 

51. Попович О. Чернігівська обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка у веб-просторі / 

Олена Попович // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2018. — № 3. — С. 15–16. 
Викладено досвід Чернігівської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка з організації доступу до 

інформації віддалених користувачів шляхом просування влас-

них бібліотечно-інформаційних послуг і продуктів у веб- 

просторі. Розглянуто рекламну діяльність бібліотеки як інстру-

мент залучення потенційних користувачів, зацікавлених у її 

інформаційних продуктах. 

52. Федорова М. Роль Полтавської ОУНБ ім. І. П. Кот-

ляревського в активізації процесів взаємодії з науковими, 

культурно-мистецькими та краєзнавчими осередками об-

ласті / Марина Федорова // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 39–41. 
Розглянуто співпрацю Полтавської обласної універсаль-

ної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського з Державним 

архівом Полтавської області, Полтавським обласним центром 

туризму і краєзнавства учнівської молоді, Полтавським крає-

знавчим музеєм імені В. Кричевського, бібліотекою ім. М. А. Жов-

тобрюха Полтавського національного педагогічного універ-

ситету імені І. П. Котляревського. 

53. Чугуй В. Дитячі бібліотеки України: тенденції 

розвитку кінця ХХ –– початку ХХІ століття / Вікторія 

Чугуй // Вісник книжкової палати. — 2018. — № 7. — 

С. 28–31. 
Проаналізовано тенденції розвитку дитячих бібліотек 

України кінця ХХ –– початку ХХІ ст. Охарактеризовано сучасну 

соціокультурну діяльність бібліотек для дітей. 
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Бібліотеки зарубіжних країн 

54. Кот Н. Основні напрями роботи публічних 

бібліотек Австрії (за результатами відрядження) / Н. Кот // 

Бібліотечна планета. — 2018. — № 2. — С. 22–24. 

55. Лагута Л. Досвід зарубіжних країн щодо фінан-

сування публічних бібліотек / Л. Лагута // Бібліотечна 

планета. — 2018. — № 2. — С. 25–28. 
Викладено особливості фінансування публічних біб-

ліотек у Сполучених штатах Америки, Великій Британії, 

Шотландії, Литовській Республіці, Естонії, Данії, Австралії 

інших країнах. 

56. Мальована А. Бібліотеки Польщі: досвід для 

України / А. Мальована // Бібліотечна планета. — 2018. — 

№ 3. — С. 27–30. 
Розглянуто основні напрями роботи міської публічної 

бібліотеки м. Міколув та філії «Бібліофорум» у торгівельному 

центрі «Форум» м. Ґлівіце. 

57. Мірошниченко М. Стажування в бібліотеці 

Університету Миколая Коперніка в Торуні / Марина Мі-

рошниченко, Людмила Тепікіна // Бібліотечна планета. — 

2018. — № 4. — С. 24–26. 
Розкрито основні напрями роботи структурних під-

розділів бібліотеки Університету Миколая Коперніка в Торуні 

(Польща). 

58. Островська О. М. Аналіз зарубіжного досвіду 

створення сайтів військових бібліотек / Олена Миколаївна 

Островська // Бібліотекознавство. Документознавство. Ін-

формологія. — 2017. — № 4. — С. 64–71. 
Проаналізовано інтернет-ресурси європейських та 

американських військових бібліотек порівняльні характеристики 

яких розкривають можливості та перспективи впровадження 

подібного досвіду та вітчизняному ґрунті. 
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59. Романюк О. Бібліотерапія по-литовські / Ольга 

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

тика. — 2018. — № 3. — С. 47–49. 
Проаналізовано розвиток бібліотерапії як бібліотечної 

послуги у публічних бібліотеках міста Вільнюс (Литва). 

Викладено особливості розробки та практичного використання 

бібліотеками віртуальної платформи для дистанційної 

бібліотерапевничної допомоги підліткам з поведінковим та 

емоційними розладами та їх батькам. 

60. Русинська-Ґєртих Г. Інноваційні послуги у 

польських наукових бібліотеках / Галина Русинська-Ґєр-

тих // Вісник Львівського університету. Серія книгознав-

ство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — 

2017. — Вип. 11–12. — С. 61–72. 
Розглянуто запровадження інноваційних послуг у поль-

ських наукових бібліотеках у контексті аналізу інформаційних 

потреб читачів. 

61. Чен Я. Бібліотеки Китаю як інфраструктурний 

складник цифрової економіки / Ян Чен // Вісник книжкової 

палати. — 2018. — № 11. — С. 44–46. 
Розкрито потенціал та напрями діяльності бібліотек 

Китаю щодо формування компетентності користувачів. 

Основні напрями бібліотечної діяльності 

62. Адаменко М. Організація в бібліотеці центру 

освіти для дорослих: від ідеї до історій успіху / Марина 

Адаменко // Бібліотечна планета. — 2018. — № 4. — С. 15–

18. 
Викладено досвід діяльності бібліотек України щодо 

створення навчального середовища в бібліотеках.  

63. Ахвердова М. Особливості створення індексів 

УДК для документів мистецької, музейної та біографічної 

тематики / Марина Ахвердова, Юлія Набхан // Вісник 

книжкової палати. — 2018. — № 9. — С. 28–29. 
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Розглянуто особливості, які варто враховувати при 

створенні правильних і чітких індексів УДК для документів 

мистецької, музейної та біографічної тематики. 

64. Грєбцова І. С. Співробітництво факультету 

історії та філософії і Наукової бібліотеки ОНУ у руслі 

підготовки студентів-істориків: напрямки і перспективи / 

Гребцова Ірена Світозарівна // Вісник Одеського націо-

нального університету. Сер: Бібліотекознавство, бібліогра-

фознавство, книгознавство. — Одеса, 2018. — Т. 23, 

вип. 1 (19). — С. 39–56. 
Проаналізовано напрями, форми, методи і можливості 

співпраці факультету історії та філософії і Наукової бібліотеки 

ОНУ імені І. І. Мечнікова у підготовці істориків-професіоналів.  

65. Лозан Л. Впровадження УДК в бібліотеках / 

Людмила Лозан, Світлана Лозан // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2018. — № 3. — С. 17–19. 
Розкрито досвід рекласифікації видань іноземними мо-

вами за системою УДК та організації їх розміщення у відділі 

обслуговування бібліотеки Вінницького національного медич-

ного університету ім. М. І. Пирогова. 

66. Матвєєва Н. Наукове вивчення фізичного стану 

документів у фондах Одеської національної наукової 

бібліотеки / Нінель Матвєєва // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 8–12. 
Висвітлено досвід Одеської національної наукової 

бібліотеки у проведенні наукового дослідження фізичного стану 

бібліотечного фонду та подано рекомендації бібліотечним 

працівникам щодо забезпечення збереження цінних документів. 

67. Мельник М. Популяризація книги в контексті 

інформаційних потреб сучасного студента / Майя Мель-

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

2018. — № 4. — С. 36–38. 
Викладено досвід діяльності Бібліотеки Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, що 

спрямована на популяризацію видань, вивчення читацького 
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попиту. Представлено роль книгозбірні у формуванні інфор-

маційної культури молоді. 

68. Потуремець В. Золотокриле слово Олеся Гон-

чара / Варвара Потуремець // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 25–26. 
Викладено досвід відзначення Полтавською обласною 

бібліотекою для юнацтва ім. Олеся Гончара 100-річчя від дня 

народження Олеся Гончара, а саме — проведення комплексу 

заходів, об’єднаних в бібліотечні акценти «Непроминальний 

Олесь Гончар». 

69. Пугач Л. Поняття адвокації («ADVOCACY») у 

діяльності сучасних бібліотек / Любов Пугач, Марія Дем-

чишин // Вісник Львівського університету. Серія книго-

знавство, бібліотекознавство та інформаційні техно-

логії. — 2017. — Вип. 11–12. — С. 88–95. 
Описано основні принципи організації та стратегію 

адвокаційної діяльності. Розглянуто інформаційні ресурси 

(передовсім електронні), де представлені інструкції та поради, 

як правильно організувати адвокаційну діяльність. 

70. Сидоренко Т. В. Трансформація культурно-

дозвіллєвої діяльності публічних бібліотек Півдня України 

90-х рр. ХХ ст. / Сидоренко Тетяна Валеріївна // Бібліоте-

кознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — 

№ 1. — С. 50–57. 
Проаналізовано досвід культурно-дозвіллєвої діяльності 

публічних бібліотек Півдня України 90-х рр. ХХ ст. 

71. Шевченко О. «Знаю! Дію! Захищаю!» / Оксана 

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

тика. — 2018. — № 4. — С. 27–29. 
Висвітлено досвід Дніпропетровської ОУНБ щодо 

проведення Всеукраїнського проекту «Я маю право!», реалізація 

якого відбулася шляхом об’єднання зусиль органів обласного 

управління юстиції, системи надання безоплатної правової 

допомоги, громадських об’єднань та інших зацікавлених сторін. 
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Формування бібліотечних фондів 

72. Пестрецова Л. Особливості комплектування 

фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-

ського у 1991–2000 рр. / Лариса Пестрецова, Ірина 

Шульга, Тетяна Клочок // Бібліотечний вісник. — 2018. — 

№ 5. — С. 15–21. 
Проаналізовано особливості комплектування фонду біб-

ліотеки у першому десятилітті української незалежності.  

Каталогізація. Бібліотечні каталоги і картотеки 

73. Головащук А. Каталоги Національної бібліо-

теки України імені В. І. Вернадського: дивлячись у 

майбутнє, шануємо минуле / Антоніна Головащук // 

Бібліотечний вісник. — 2018. — № 5. — С. 22–27. 
Визначено роль каталогів НБУВ у забезпеченні 

користувачам доступу до інформаційних ресурсів. Розглянуто 

проблеми функціонування довідково-інформаційних апаратів, 

вирішення яких сприятиме піднесенню якості і результативності 

інформаційного сервісу. 

74. Збанацька О. Компаративний аналіз пошукових 

можливостей електронних каталогів окремих бібліотек 

України / Оксана Збанацька, Олександр Кириленко, Олег 

Яценко // Вісник книжкової палати. — 2018. — № 11. — 

С. 32–39. 
Досліджено розбіжності представлення бібліографічних 

записів в електронних каталогах окремих бібліотек України.  

75. Зоріна Н. Відображення сучасної термінології в 

авторитетному файлі «Предметні заголовки» / Наталія 

Зоріна // Вісник книжкової палати. — 2018. — № 9. — 

С. 19–24. 
Розглянуто питання створення й застосування авто-

ритетного файлу «Предметні заголовки» з питань освіти, 

педагогіки та психології в електронному каталозі Державної 
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науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлин-

ського.  

76. Кириленко О. Електронні каталоги обласних 

універсальних наукових бібліотек України: аналіз струк-

тури та лінгвістичного забезпечення / О. Кириленко, 

О. Яценко // Бібліотечна планета. — 2018. — № 2. — 

С. 12–17. 
Проаналізовано пошукові можливості електронних ката-

логів усіх ОУНБ України, які представлені у веб-середовищі, 

крім Донецької ОУНБ та Кримської республіканської 

універсальної наукової бібліотеки.  

77. Кулик О. Ретроконверсія карткового каталогу в 

електронну форму (досвід роботи ОУНБ ім. Д. І. Чижев-

ського) / О. Кулик // Бібліотечна планета. — 2018. — 

№ 3. — С. 22–25. 
Викладено досвід роботи Обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського (м. Кропивницький) 

щодо реалізації поетапної ретроконверсії карткового каталогу в 

електронний каталог. 

78. Лобузіна К. Формування системи відповідності 

між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі / 

Катарина Лобузіна, Світлана Галицька, Наталія Орєши-

на // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 4. — С. 10–14. 
Розглянуто питання удосконалення лінгвістичних засо-

бів наукової бібліотеки та засоби адаптації власної класифіка-

ційної системи книгозбірні до УДК. Наголошено на важливості 

формування електронного алфавітно-предметного покажчика до 

бібліотечної класифікації, що дає змогу реалізувати предметний 

доступ до ресурсів бібліотечного фонду. 

Стародруки, рідкісні видання. Колекції, архіви 

79. Надрага М. Медичні періодичні видання у фон-

дах Наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького: 

ретроспективний погляд / Марта Надрага, Світлана 
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Васільєва // Вісник Львівського університету. Серія 

книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні тех-

нології. — 2017. — Вип. 11–12. — С. 203–212. 
Охарактеризовано фонд наукових періодичних видань 

наукової бібліотеки Львівського національного медичного уні-

верситету імені Данила Галицького. Проаналізовано надходження 

медичних журналів і газет за кількісними показниками, тематикою, 

мовою видання, читацьким призначенням та жанрово-типоло-

гічний склад фонду періодичних видань Наукової бібліотеки. 

80. Нелипа Г. Прижиттєві видання Івана Франка у 

фондах Національної бібліотеки України імені Ярослава 

Мудрого / Галина Нелипа // Вісник книжкової палати. — 

2018. — № 10. — С. 37–41. 
Розглянуто прижиттєві видання Івана Франка з фонду 

відділу рідкісних і цінних книг Національної бібліотеки України 

ім. Ярослава Мудрого. 

81. Полевщикова Е. В. Книжные знаки в собрании 

Ромуальда Губе в фондах Научной библиотеки ОНУ/ 

Полевщикова Елена Викторовна // Вісник Одеського націо-

нального університету. Сер: Бібліотекознавство, бібліогра-

фознавство, книгознавство. — Одеса, 2018. — Т. 23, 

вип. 1 (19). — С. 159–176. 
Досліджено стародруковану частину колекції польського 

правознавця Ромуальда Губе в цілях поповнення бази 

книжкових знаків університетської бібліотеки. В результаті 

дослідження було встановлено власників 44 книжкових знаків, 

які перелічені у статті. 

82. Чередник Л. А. Рідкісні книги у фонді бібліоте-

ки (на прикладі НТБ ПОЛТНТУ імені Юрія Кондратюка) / 

Чередик Людмила Анатоліївна // Бібліотекознавство. Доку-

ментознавство. Інформологія. — 2018. — № 2. — С. 59–64. 
Проаналізовано рідкісні видання початку ХХ століття, 

що зберігаються у фонді Науково-технічної бібліотеки Полтав-

ського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка.  
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Інформаційне обслуговування. Сучасні технології в 

обслуговуванні користувачів 

83. Колоскова Г. В. Електронна книговидача як 

засіб задоволення інформаційних потреб користувачів 

Дніпровського регіону / Г. В. Колоскова // Вісник Хар-

ківської державної академії культури. Сер.: Соціальні 

комунікації. — Харків, 2018. — Вип. 53. — С. 109–117. 
Виявлено основні етапи формування, використання та 

розвитку електронних фондів і колекцій документів. Розглянуто 

можливість надання до них онлайн-доступу та видачі 

електронних документів як нового напряму інформаційного 

обслуговування користувачів публічних бібліотек Дніпров-

ського регіону. 

84. Левченко Н. Електронні ресурси бібліотеки в 

інформаційному забезпеченні навчального процесу / 

Наталія Левченко // Вісник книжкової палати. — 2018. — 

№ 10. — С. 27–30. 
Розглянуто основні електронні ресурси в інформацій-

ному обслуговуванні користувачів закладу вищої освіти, 

насамперед інформаційно-ресурсне забезпечення та просування 

інформаційних послуг в середовищі університету. 

85. Ржеуський А. В. Інноваційні підходи до біб-

ліотечного обслуговування користувачів електронними 

книгами / Ржеуський Антоній Валентинович, Кунанець 

Наталія Едуардівна, Лозицький Олександр Анатолійович, 

Пасічник Володимир Володимирович // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 1. — 

С. 35–42. 
Визначено зручні технології та засоби надання доступу 

користувачам до електронних книг. Проаналізовано особливості 

інноваційного напряму інформаційно-бібліотечного обслугову-

вання користувачів з вадами зору за допомогою електронної 

книги у DAISY форматі. 



 26 

86. Соцков О. Способи використання Instagram у 

бібліотеках / Олег Соцков // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 13–16. 
Розглянуто способи просування книгозбірень у мобіль-

ному додатку Instagram, висвітлено тенденції бібліотечного 

маркетингу, типи контенту, що притаманні Instagram. 

Організація електронних бібліотечних ресурсів 

87. Голощук Р. Інформаційне забезпечення обліку 

бібліотечного фонду районної бібліотеки / Роман Голощук, 

Олександр Марковець // Вісник книжкової палати. — 

2018. — № 6. — С. 35–42. 
Проаналізовано проблематику інформаційного забезпе-

чення обліку бібліотечного фонду районної бібліотеки за допо-

могою електронного каталогу. Розкрито аспекти практичного 

застосування бази даних електронного каталогу для обліку 

фондів районних бібліотек. 

88. Дубова Ю. Роль веб-сайту та соціальних мереж 

у формуванні оновленого іміджу бібліотеки / Юлія Дубова, 

Анастасія Літашова // Бібліотечний форум: історія, теорія 

і практика. — 2018. — № 3. — С. 9–14. 
Проаналізовано роль веб-сайту та соціальних мереж у 

формуванні сучасного, позитивного іміджу бібліотеки на 

прикладі віртуальної роботи Луганської обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені О. М. Горького. Обґрунтовано основні 

принципи і підходи до оновлення сайту бібліотеки. Визначено 

роль сайту та соціальних мереж для просування бренду 

бібліотеки. 

89. Жалко Т. Й. Електронні журнали як об’єкт 

сучасних бібліотечних інновацій / Тетяна Йосипівна 

Жалко, Наталія Вікторівна Ляшук // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 2. — 

С. 52–58. 
Представлено тенденції розвитку електронних журналів 

у системі інноваційних процесів сучасних бібліотек. 
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Проаналізовано особливості та організацію роботи з електрон-

ними журналами як складовою інформаційних ресурсів 

книгозбірні. 

90. Лобузіна К. Цифрове обличчя наукової бібліо-

теки: столітній рубіж академічних традицій та інновацій / 

Катерина Лобузіна // Бібліотечний вісник. — 2018. — 

№ 3. — С. 12–17. 
Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку 

електронних бібліотечно-інформаційних технологій і ресурсів 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Висвітлено проекти книгозбірні: реферативна база даних 

«Україніка наукова», електронна бібліотека «Наукова періодика 

України», інформаційний портал «Наука України: доступ до 

знань», електронна бібліотека «Україніка», цифрова бібліотека 

історико-культурної спадщини. Окреслено перспективи розбу-

дови науково-інформаційного комплексу НБУВ відповідно до 

вимог сучасної електронної наукової комунікації. 

91. Островська О. Перспективи розвитку інфор-

маційних ресурсів військових бібліотек України / Олена 

Островська // Вісник книжкової палати. — 2018. — 

№ 9. — С. 30–34. 
Досліджено інформаційні ресурси вітчизняних вій-

ськових бібліотек, охарактеризовано їхні особливості, функції, 

потенціал, специфічне наповнення. Визначено перспективи 

організації якісних військових ресурсів мережі Інтернет. 

92. Самчук Л. І. Створення електронних бібліогра-

фічних посібників в Державній науково-педагогічній біб-

ліотеці України імені В. О. Сухомлинського / Самчук Лариса 

Іванівна // Вісник Одеського національного університету. 

Сер: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознав-

ство. — Одеса, 2018. — Т. 23, вип. 1 (19). — С. 179–186. 
Охарактеризовано змістове наповнення галузевих 

бібліографічних посібників, представлених на порталі 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського. Окреслено перспективи подальших 

досліджень. 
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93. Сандул О. Відображення розвитку бібліотечно-

інформаційних ресурсів у РБД «Україніка наукова» / 

Оксана Сандул // Вісник книжкової палати. — 2018. — 

№ 4. — С. 38–41. 
Проаналізовано джерела з питань розвитку сучасних 

бібліотечно-інформаційних ресурсів, які відображені у 

реферативні базі даних «Україніка наукова». Розглянуто 

можливості вдосконалення пошуку наукових джерел за темою 

дослідження в реферативних ресурсах Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. 

94. Соколов В. Використання електронних експо-

зицій у роботі музею історії бібліотеки / Віктор Соколов // 

Бібліотечний вісник. — 2018. — № 2. — С. 24–33. 
Висвітлено особливості функціонування музеїв історії 

бібліотек, специфіку та переваги електронних музейних 

експозицій у бібліотеках. Розглянуто значення музеїв історії 

бібліотек у розвиток науково-дослідної, експозиційно-

виставкової та культурно-масової роботи, у збереженні та 

популяризації національної культурної спадщини, у підвищенні 

іміджу бібліотечної діяльності. 

95. Стронська Н. Т. Електронна бібліотека в 

контексті інформаційної моделі «Українська бібліографія в 

особах» / Сторонська Наталія Тарасівна // Бібліотеко-

знавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — 

№ 1. — С. 43–49. 
Висвітлено особливості репрезентації електронної 

бібліотеки на тлі інформаційного суспільства як осередку 

актуалізованих даних. 

96. Стронська Н. Т. Електронна бібліотека як 

структурна частина інформаційної моделі «Українська 

бібліографія в особах»: постановка проблеми / Наталія 

Тарасівна Стронська // Бібліотекознавство. Документо-

знавство. Інформологія. — 2017. — № 4. — С. 37–43. 
Розглянуто особливості репрезентації електронної 

бібліотеки, структурною частиною якої є інформаційна модель 

«Українська бібліографія в особах». 
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Методичне забезпечення бібліотечної діяльності. 

Інноваційна діяльність 

97. Ковальчук Г. Формування методичного просто-

ру в бібліотечному середовищі України у пострадянський 

періоди / Галина Ковальчук // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2018. — № 3. — С. 26–30. 
Розглянуто процеси формування методичної діяльності у 

бібліотечній справі України з 1991 року і до сьогодення, а саме: 

створення нової організаційної структури методичної служби, 

трансформації методичних функцій; проаналізовано нові 

тенденції та сучасні форми і методи методичної діяльності. 

98. Липак Г. Роль бібліотек, архівів, музеїв у фор-

муванні соціокомунікаційного простору територіальних 

громад / Галина Липак // Бібліотечний вісник. — 2018. — 

№ 5. — С. 8–14. 
Висвітлено проблеми формування соціокомунікаційного 

простору окремих міст та територіальних громад; наголошено 

на провідній ролі місцевих бібліотек, архівів та музеїв як носіїв 

соціальної пам’яті громади. Окреслено потенціал інтегрованих 

інформаційних ресурсів місцевих установ соціальної пам’яті 

щодо підвищення туристичної привабливості та прискорення 

економічного розвитку територіальних громад. 

99. Назаровець М. А. Послуги університетських 

бібліотек з підтримки наукової комунікації / М. А. Наза-

ровець // Вісник Харківської державної академії культури. 

Сер.: Соціальні комунікації. — Харків, 2018. — Вип. 53. — 

С. 96–108. 
Проаналізовано доступну на офіційних сайтах бібліотек 

інформацію про послуги, їх форми та тематичне спрямування.  

100. Сафонова Т. Науково-методична діяльність у 

бібліотечній сфері: основні напрями та тенденції / Тетяна 

Сафонова // Вісник книжкової палати. — 2018. — № 6. — 

С. 28–31. 
Розкрито основні напрями та сучасні тенденції розвитку 

науково-методичної діяльності в бібліотечно-інформаційній сфері. 
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Бібліографознавство 

101. Вербова В. Галузеві бібліографічні покажчики 

з вищої освіти у фонді Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Віта Вер-

бова // Вісник книжкової палати. — 2018. — № 9. — С. 24–28. 
Охарактеризовано змістове наповнення бібліографічних 

покажчиків із проблем вищої освіти з фонду ДНПБ України 

імені В. О. Сухомлинського. 

102. Пинда Л. Внесок вчених дублянського науко-

вого осередку у розвиток європейської аграрної науки 

(друга половина ХІХ–ХХ ст.): історико-бібліографічний 

аспект / Любов Пинда // Вісник Львівського університету. 

Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні 

технології. — 2017. — Вип. 11–12. — С. 96–102. 
Проаналізовано наукові видання Вищої рільничої школи 

та Рільничої академії в Дублянах, де міститься бібліографічна 

інформація. Розглянуто етапи вивчення історії Львівського 

національного аграрного університету та доробку його 

працівників у радянську добу та після 1991 року, представлено 

короткий огляд сучасних видань університету. 

103. Прокопенко Л. С. Ретроспективна національна 

бібліографія Швеції: XVII–XXI ст. / Лілія Сергіївна Проко-

пенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформо-

логія. — 2017. — № 4. — С. 57–63. 
Відображено цілісну картину створення та розвитку 

ретроспективної національної бібліографії Швеції. Обґрун-

товано можливості використання здобутків ретроспективної 

національної бібліографії Швеції для удосконалення 

національної бібліографії України. 

104. Тодорова Є. М. Бібліографознавство в системі 

соціально-комунікаційних навчальних дисциплін / Є. М. То-

дорова // Вісник Харківської державної академії культури. 

Сер.: Соціальні комунікації. — Харків, 2018. — Вип. 53. — 

С. 74–86. 
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Проаналізовано вплив технологічних змін, що відбу-

ваються в сучасному інформаційному суспільстві, освітній сфері 

та системі документальних комунікацій, на бібліографознавчу 

підготовку студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліо-

течна та архівна справа». 

Книгознавство 

105. Ковальчук Г. Книгознавчі наукові школи 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: 

спроба ретроспективного аналізу / Галина Ковальчук // 

Бібліотечний вісник. — 2018. — № 4. — С. 42–50. 
Проаналізовано зміст понять «наукова школа», «книго-

знавча наукова школа». Висвітлено творчі здобутки лідерів 

книгознавчих шкіл Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
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106. Лясота Г. Вплив японської культури та 

мистецтва на західноєвропейське книговидавництво на 

прикладі книжкового зібрання М. М. Толстого / Галина 

Лясота // Вісник книжкової палати. — 2018. — № 8. — 

С. 34–39. 
Розглянуто вплив японської культури, образотворчого та 
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107. Попадюк Н. І. Видавнича діяльність поль-

ського «Towarzystwa Naukowego» у Львові (за матеріалами 

фондів Львівської національної наукової бібліотеки Ук-

раїни імені Василя Стефаника) / Попадюк Надія Ігорівна // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 

2018. — № 1. — С. 80–89. 
Досліджено видавничу діяльність польського «To-

warzystwa Naukowego» у Львові на основі комплексного аналізу 

фонду Львівської національної наукової бібліотеки України 

ім. В. Стефаника. 
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