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Бібліографічний покажчик публікацій з проблем 

бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства / 

уклад.: В. О. Мудроха, С. В. Олексів; відп. ред. Л. В. Сні-

царчук; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ бібліоте-

кознавства. — Львів, 2020. — Вип. 1. — 50 с. 

Покажчик нових публікацій з проблем бібліотекознав-

ства, бібліографознавства та книгознавства містить анотовані 

аналітичні описи матеріалів з фахових серіальних видань та 

збірників наукових праць: «Вісник Книжкової палати», «Біб-
ліотечна планета», «Бібліотечний форум України: історія, теорія 

і практика», «Наукові праці Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського», «Вісник Одеського національного 
університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, 

книгознавство», які надійшли до відділу бібліотекознавства 

Львівської національної наукової бібліотеки України імені 
В. Стефаника у 2019–2020 рр. Матеріали розміщено за тематич-

ними розділами. У кінці випуску подано іменний покажчик, 

покажчик бібліотек. 

Розрахований на наукових працівників у галузі бібліо-
текознавства, бібліографознавства та книгознавства, співробіт-

ників бібліотек, а також викладачів і студентів спеціальних 

навчальних закладів. 
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Бібліотекознавство 

1. Закіров М. Актуалізація проблеми еволюції соці-

ально-комунікаційної функції бібліотек // Наукові праці 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько-

го. — Київ, 2019. — Вип. 53. — С. 29–39. 
Проведено аналіз напрямів еволюції бібліотечної діяль-

ності як чинника сучасного соціально-комунікаційного процесу. 

Визначено арсенал інструментів і методів, що надає бібліотекам 

сучасний рівень розвитку інформаційних технологій. Виокрем-
лено пріоритетні напрями еволюції бібліотечної діяльності, що 

вже до певної міри знайшли практичне втілення. Зокрема, ство-

рення на базі бібліотек соціокультурних осередків об’єднаних 
територіальних громад, розширене представництво бібліотек у 

соціальних медіа, а також створення на базі існуючих фондів 

цифрової бібліотеки. Підкреслено, що значно підвищити значу-
щість бібліотеки як соціально-комунікаційного інституту здатне 
використання краудсорсингу. 

2. Копанаєва В. О. Концептуальна модель бібліотеки 

в середовищі цифрової науки // Бібліотекознавство. Доку-

ментознавство. Інформологія. — 2019. — № 4. — С. 6–13. 
У даній статті подано дослідження, спрямоване на 

визначення та концентроване представлення функціональної 
структури бібліотеки, основне призначення якої полягає в 

забезпеченні системно-інтеграційної взаємодії науково-дослід-

ної і бібліотечно-інформаційної діяльності в середовищі цифро-

вої науки. Методологічним базисом роботи обрано тріаду, що 
включає синергетичний, когнітивнийі системний підходи та 

принципи до визначення концептуальних засад функціонування 
бібліотеки якодного з елементів цифрової науки. 

3. Швецова-Водка Г. Бібліотекознавство в системі 

наук ноокомунікологічного циклу: термінологічний аспект // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 5. — С. 3–12. 
У статті виокремлено наукові дисципліни, які можна 

вважати метатеоретичними щодо бібліотекознавства. Подано 
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характеристику бібліотекознавства як складника соціально-

комунікаційного комплексу наук. Обґрунтовано місце бібліо-
текознавства в комплексі наук, які становлять ноокомунікологію 

як комплекс наук про соціальні інформаційні комунікації. Ав-

тором запропоновано дефініцію бібліотекознавства як ноокому-
нікологічної дисципліни. 

4. Швецова-Водка Г. М. Соціальна інформаційна 

комунікація як об’єкт ноокомунікології // Бібліотечний 

меркурій. — 2019. — № 2 (22). — С. 230–243. 
У статті розглянуто одне з основних понять ноокому-

нікології — соціальна інформаційна комунікація — у світлі 

загальнотеоретичних уявлень про комунікацію. Уточнено тер-
міни, які позначають структурні елементи соціальної інформа-

ційної комунікації, її види, характеристика комунікаційних 

каналів. Розглянуто історико-хронологічний підхід до еволюції 

каналів соціальної інформаційної комунікації. Охарактеризовано 
уявлення про науки, що вивчають комунікацію: комунікологію, 

комунікативістику, ноокомунікологію. Показано відмінності 

між терміноелементами, похідними від «комунікації». 

Розвиток бібліотечної справи і бібліотекознавства 

5. Аксьонова Н. Інформаційно-комунікативна ді-

яльність бібліотек як субʼєкта стратегічних комунікацій у 

задоволенні суспільно-державних запитів // Наукові праці 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько-

го. — Київ, 2019. — Вип. 53. — С. 172–184. 
У статті наголошується на участі бібліотек у суспільних 

перетвореннях та забезпеченні прав і свобод людини, що сприяє 

консолідації суспільства, дотриманню європейських цінностей, 
інтеграції у європейське співтовариство, що, у свою чергу, впли-

ває на підвищення якості життя за допомогою рівного та 

вільного доступу до інформації, знань та культурного надбання 

бібліотек. Подається визначення стратегічних комунікацій, пе-
релік інформаційних сфер, що є змістовою складовою страте-

гічних комунікацій, у яких реалізується державна політика. 



6 

 

6. Горова С. Розвиток соціальних комунікацій у кон-

тексті задоволення інформаційних потреб особи // Наукові 

праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-

ського. — Київ, 2019. — Вип. 53. — С. 40–52. 
Розвиток нових інформаційних і комунікаційних техно-

логій у наш час забезпечив доступ до інформаційних ресурсів 
усіх категорій громадян України, розкрив нові можливості та 

став стимулом для зростання соціальної активності членів 

суспільства, розвитку всіх сфер суспільного життя, його соціо-
комунікаційних властивостей і структур. Цей процес сприяє 

розкриттю творчих можливостей людей, забезпечує зростаючу 

життєздатність безпосередньо соціальних структур, проте 

потребує реагування сучасного суспільства на весь комплекс 

викликів, що ставить перед ним сьогодення. 

7. Дубровіна Л., Лобузіна К. Створення національ-

ної системи наукометричної інформації та Українського 

національного індексу цитування: перспективи консолі-

дації ресурсів // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 6. — 

С. 3–9. 
У статті проаналізовано процес формування української 

національної системи наукометричної інформації та створення 

Українського національного індексу цитування (УНІЦ). Вио-

кремлено основні перешкоди, які стримують його динаміку і 
запропоновано шляхи консолідації ресурсів наукової інформації 

та інтеграції зусиль різних установ щодо створення Націо-

нального центру наукометричної інформації, формування інтег-

рованого фонду національної наукової електронної бібліотеки, 
узгодження питань щодо представлення профілів наукових 

установ та науковців України. 

8. Желай О. Бібліотечний інформаційно-аналітичний 

супровід регіональних владних інституцій як важлива 

складова розвитку стратегічних комунікацій: досвід СІАЗ і 

НЮБ НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки Ук-

раїни імені В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — Вип. 53. — 

С. 107–118. 
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Розглянуто роль і значення наукової бібліотеки в процесі 

розвитку соціально-політичної комунікації, зокрема інформацій-
но-аналітичне забезпечення місцевих органів державної влади 

та самоврядування. Проаналізовано досвід роботи СІАЗ і НЮБ 

НБУВ щодо наповнення каналів комунікації влади і громади 
науковою суспільно значущою інформацією, що окреслює страте-

гічні напрями розвитку демократичного суспільства. Обґрунто-

вано, що напрацювання аналітичних структур наукової бібліотеки 

становлять значний потенціал для подальшого розвитку держав-

ної системи стратегічних комунікацій. 

9. Здановська В. Професійні журнали: традиційний 

контент VS читацькі очікування // Бібліотечна планета. — 

2019. — № 4. — С. 24–27. 
Автор розкриває роль друкованих бібліотечих періодич-

них видань, які залишаються важливою складовою бібліотечно-

інформаційної галузі, однак сьогодні переживають суттєве ско-

рочення кількості передплатників, пов’язане, з таким потужним 
фактором, як Інтернет з його онлайновими виданнями, соціаль-

ними (у т. ч. науковими) мережами, професійними блогами, 

месенджерами тощо. 

10. Медведєва В. Значення бібліотечно-інформацій-

них продуктів у контексті наукової діяльності бібліотечних 

установ // Наукові праці Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — Вип.  53. — 

С. 66–74. 
Стаття присвячена дослідженню значення бібліотечно-

інформаційних продуктів у науковій діяльності бібліотечних 
установ, аналізу теоретичної основи та практичного досвіду 

сучасних бібліотечних установ щодо відбору та надання доступу 

до інформаційних ресурсів. Проаналізовано основні напрями та 
шляхи подальшого вдосконалення інтеграції бібліотечних установ 

в інформаційний простір. Приділено увагу аналітичним аспектам 

роботи з інформаційними ресурсами в науковій бібліотечній 

установі. 
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11. Натаров О. Інформаційно-аналітичні продукти 

бібліотек як засіб популяризації української науки // Нау-

кові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-

надського. — Київ, 2019. — Вип. 53. — С. 119–144. 
У статті розглянуто роль інформаційно-аналітичних про-

дуктів бібліотек у сфері популяризації науки. Висвітлено 
діяльність Служби інформаційно-аналітичного забезпечення 

органів державної влади Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського з інформування громадськості та владних 
структур про досягнення, важливі результати наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності вітчизняних учених, підне-

сення авторитету та престижу науки в Україні. Акцентовано 

увагу на актуальності доведення до широкого загалу своєчасної 
та якісної інформації про здобутки українських дослідників з 

огляду на стратегічний курс нашої держави на набуття повно-

правного членства України у Європейському Союзі та в Орга-
нізації Північноатлантичного договору. 

12. Пальчук В. Інформаційно-аналітичні технології 

бібліотек у розвитку стратегічних комунікацій // Наукові 

праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-

ського. — Київ, 2019. — Вип.  53. — С. 53–65.  
У статті висвітлено особливості технологій інформаційно-

аналітичних підрозділів бібліотек як універсальних соціокому-

нікаційних центрів в умовах загальнодержавних реформ, таких 

як децентралізація влади, у розвитку стратегічних комунікацій у 

цей період. Узагальнено вироблені та практиковані інформа-
ційно-аналітичними структурами бібліотек підходи до органі-

зації комунікаційного процесу, технологій введення в страткоми 

інформації про реформу місцевого самоврядування й децентра-
лізації влади, обміну громадською думкою про неї тощо. 

13. Романчук В. Українська культурна парадигма на 

сторінках журналу «Універсум» (1993–2018) // Вісник Книж-

кової палати. — 2020. — № 3. — С. 35–42. 
У статті розглянуто культурні процеси в Україні, 

зафіксовані впродовж 1993–2018 рр. на сторінках журналу 
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політології, футурології, економіки, науки та культури «Уні-

версум». Наголошено на важливому значенні національної 
культури для самоорганізації суспільства в новітніх умовах 
державотворення. 

14. Шилюк О. І. Наукова думка в Чернівцях кінця 

XIX – першої половини XX ст.: аналіз публікаційної актив-

ності за базою даних scopus // Бібліотечний меркурій. — 

2019. — № 2 (22). — С.65–74.  
У статті представлено результати аналізу публікаційної 

активності науковців м. Чернівці за період кінця ХІХ – першої 

половини ХХ ст. Аналіз документного потоку здійснено за 
матеріалами бази даних Scopus. Розглянуто такі питання: особ-

ливості розподілу публікацій за галузями знань, цитованість 

авторів, діяльність наукових установ. Констатовано наявність 
проблем в ідентифікації авторів та установ у базі даних за 

досліджуваний період. 

Законодавчі та нормативно-правові документи  

в галузі бібліотечної справи  

15. Костенко Л. Закон про державну мову: що треба 

знати про нього працівникам публічних бібліотек // Біб-

ліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 14–16. 
Автор аналізує окремі розділи і статті Закону України 

«Про забезпечення функціонування української мови як дер-

жавної» в контексті реалізації інформаційної, просвітницької, 
соціокультурної діяльності публічних бібліотек. 

16. Розколупа Н. Що відбувається з українськими 

публічними бібліотеками? // Бібліотечна планета. — 2019. — 

№ 4. — С. 9–10. 
Окреслюється діяльність сучасних публічних бібліотек як 

зони відповідальності органів місцевого самоврядування. Автор 

визначає шляхи фінансування цих інституцій та розглядає Дер-
жавні соціальні нормативи забезпечення населення публічними 

бібліотеками в Україні, затверджені постановою Кабінету 
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Міністрів України від 06.02.2019 № 72 як єдиний нормативно-

правовий акт, який це регулює. Також подано аналіз норма-
тивних документів, які через деякі невідповідності не дають 

можливості сформувати дійсно національну мережу публічних 

бібліотек. 

Організація і управління в бібліотечній справі 

17. Білоус В. С. Бібліотека — різновекторний навіга-

тор у соціально-комунікаційному просторі закладу вищої 

освіти // Бібліотечний меркурій. — 2019. — № 2. — 

С. 111–129.  
У даній статті відображено застосування інформаційно-

комунікаційних технологій для ефективної реалізації завдань 
бібліотеки. Акцентовано увагу на соціокомунікаційному аспекті 

бібліотеки закладу вищої освіти, показано основні напрями 

діяльності щодо гармонізації використання соціально-комуніка-
ційної технології у системі користувач–бібліотека. Представлено 

досвід роботи бібліотеки з розроблення й упровадження нових 

методів комунікаційної взаємодії між бібліотекарем і користува-

чем. Розкрито специфіку та можливості комунікації бібліотеки в 
умовах широкого використання інструментарію соціальних медіа. 

18. Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки: ліквідувати 

не можна реорганізувати // Бібліотечна планета. — 2019. — 

№ 4. — С. 4–6. 
Розглядається концепція реформи галузі культури, у т. ч. 

бібліотечної сфери з позиції скорочення видатків і зміни кри-
теріїв ефективності роботи. Автором запропоновано ліквідацію/ 

реорганізацію соціальних закладів культури або переведення їх 

у режим програмно-проєктної діяльності. 

19. Ковальчук Н. В. Документні комунікації в уп-

равлінні бібліотекою // Бібліотекознавство. Документо-

знавство. Інформологія. — 2019. — № 4. — С. 68—74. 
У даній статті проаналізовано значення документних 

комунікацій в управлінні бібліотекою, визначено напрями їх 



11 

 

удосконалення. Автором розглянуто значення документних 

комунікацій в управлінні бібліотекою й документні комунікації 
як систему, що має свою мету, документно-інформаційні ре-

сурси, внутрішньоорганізаційну комунікацію, комунікацію із 

зовнішнімсередовищем і зворотний зв’язок. Наголошено, що 
удосконаленняцих процесів сприятиме формуванню якісного 

внутрішнього й зовнішнього документно-комунікаційного сере-

довища, необхідного для реалізації стратегічних напрямів роз-
витку бібліотеки. 

20. Костирко Т. М., Жигалкіна М. С. Формування 

культури академічної доброчесності бібліотекою закладу 

вищої освіти // Бібліотечний меркурій. — 2019. — № 2. — 

С. 183–189. 
У статті окреслено актуальні завдання в дослідженні 

академічної доброчесності — боротьба з плагіатом; формування 

етичних норм академічної спільноти; виховання інформаційної 

грамотності; підвищення мотивації навчання. Описано комплекс 

заходів щодо академічної доброчесностіз метою підвищення 
інформаційної компетентності студентів, молодих науковців та 

професорсько-викладацького складу університету. 

21. Сухенко Т. Як модернізувати публічні бібліоте-

ки. Думка читача // Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — 

С. 7–8. 
Подаються пропозиції щодо змін діяльності публічних 

бібліотек. Акцентується на тому, що успіх цих змін залежить 

безпосередньо не тільки від правових і економічних факторів, а 

й від соціально-психологічних. 

Бібліотечний маркетинг. Бібліотечні кадри 

22. Гуменчук А. Система цифрових компетентнос-

тей Бібліотекаря 4.0 // Вісник Книжкової палати. — 

2020. — № 2. — С. 23–28. 
У даному дослідженні запропоновано концепцію систем-

ного підходу до формування переліку загальних і фахових 
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цифрових компетентностей бакалавра з інформаційної, біб-

ліотечної та архівної справи, обгрунтовано модель їх наскріз-
ного формування у змісті та методиках викладання освітніх 

компонент бібліотекознавчих навчальних програм. Охаракте-

ризовано основні види цифрових технологій Бібліотеки 4.0, 
визначено сучасні тренди їх розвитку в закордонній практиці 
бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. 

23. Коломієць О., Головата О. Роль бібліотечних 

установ у формуванні інформаційної культури майбутньо-

го фахівця // Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. 

праць. Серія: Історичні науки. — 2019. — Вип. 8. — 

С. 189–210. 
У даній статті подано інформацію стосовно шляхів фор-

мування інформаційної культури фахівців з документознавства 
та інформаційної діяльності в процесі професійної підготовки та 
визначення ролі сучасної бібліотеки в цьому процесі. 

24. Кривецький О. Бібліотекар як інформаційний 

працівник у комунікаційному веб-середовищі // Наукові 

праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-

ського. — Київ, 2019. — Вип. 53. — С. 269–277. 
Проаналізовано вплив веб-середовища на професійні 

комунікаційні компетенції бібліотекаря-журналіста, висвітлено 

особливості сприйняття читачами мережевого тексту, акцен-
товано увагу на необхідності навчання бібліотекарів основам 

журналістики та безперервного підвищення рівня медіагра-

мотності. Наведено традиційні жанри комунікаційної журна-
лістики. Розглянуто бібліотечну журналістику як принципово 

новий напрям діяльності бібліотек. Визначено проблеми біб-

ліотечних журналістів у комунікаційному веб-середовищі. 

25. Лобузін І. Цифрові бібліотекарі доби е-науки та 

семантичних веб-технологій // Бібліотечний вісник. — 

2019. — № 6. — С. 18–24. 
Здійснено аналіз публікацій, присвячених питанням 

компетентностей цифрових бібліотекарів наукових бібліотек. 
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Виокремлено функціональні вимоги та знання бібліотекаря, 

пов’язані з інформаційними технологіями. Зʼясовано основні 
тенденції залучення бібліотекарів до цифрової наукової ко-

мунікації. Визначено науково-організаційні, навчальні заходи, 

необхідні для успішної участі бібліотечних спеціалістів у 

цифрових проектах наукової бібліотеки. 

26. Матвієнко О., Цивін М. «ІТ-бібліотекарі»: по-

шук шляхів інноваційності, трудової мобільності чи зміна 

ціннісних орієнтирів професії? // Вісник Книжкової пала-

ти. — 2020. — № 3. — С. 25–30.  
Статтю присвячено виявленню тенденцій зміни наукової 

думки щодо ролі та функцій бібліотеки у цифровому суспіль-

стві, а також аналізу міркувань вітчизняних науковців стосовно 

розвитку ІТ-технологій у бібліотечній освіті. 

27. Сербін О. Наукова еволюція досліджень бібліо-

інформаційної ноосфери в контексті безапеляційності про-

фесійного зростання // Вісник Книжкової палати. — 

2019. — № 12. — С. 47–47. 
У даному дослідженні подано інформацію щодо обго-

ворення стратегічних планів та тенденцій розвитку бібліотечних 
установ закладів вищої освіти та бібліотечної галузі загалом на 

щорічній Міжнародній конференції «Наукова еволюція дос-

ліджень бібліо-інформаційної ноосфери». 

28. Соколов В. Ю. Формування середньої спеціаль-

ної бібліотечної освіти в Україні у 1920-х – 1950-х рр.: від 

бібліотечних курсів до спеціалізованих технікумів // Біб-

ліотечний меркурій. — 2019. — № 2. — С. 9–29. 
У проаналізовано особливості становлення бібліотечної 

освіти у 1920-х – 1950-х рр.; досліджено історичні, соціально-

політичні та культурно-освітні чинники створення та розвитку 

середніх спеціальних навчальних закладів, що готували бібліо-
текарів у зазначений період; вивчено специфіку формування та 

характер функціонування бібліотечних курсів та технікумів, 
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переважно на прикладах навчальних закладів України; про-

аналізовано значення їхньої діяльності у підготовці фахівців 
середньої ланки кваліфікації, у розвитку бібліотечної освіти та 

бібліотечної справи в цілому. 

29. Ющенко Л. О., Базар В. О. Формування профе-

сійних компетентностей фахівців спеціальності «Інформа-

ційна, бібліотечна та архівна справа» у ЗВО І–ІІ рівнів 

акредитації // Бібліотекознавство. Документознавство. Ін-

формологія. — 2019. — № 4. — С. 84–90. 
У даній статті розглянуто проблеми, пов’язані з 

формуванням професійних компетентностей фахівців інфор-

маційної, бібліотечної та архівної справи на сучасному етапі у 
закладах вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації. Автор акцентує на 

необхідності вдосконалення змістового наповнення освітніх 

програмі навчальних планів, навчально-методичного та програм-
но-апаратного забезпечення, погодження інноваційно-освітніх 

та професійних компетентностей підготовки майбутніх фахівців 

з боку навчальних закладів і роботодавців на сучасному ринку 

праці та модернізації змісту освіти в цілому, її організації від-

повіднодо вимог національного і світового ринків.  

Історія бібліотечної справи та бібліотекознавства 

30. Дояр Л. Наукова періодика України 1917–1919 рр.: 

аналіз академічних видань (за матеріалами Книжкової 

палати України) // Вісник Книжкової палати. — 2020. — 

№ 2. — С. 42–47. 
Дана стаття продовжує низку авторських розвідок, 

присвячених періодичним виданням, що виходили на зорі 

новітньої історії України, коли, внаслідок руйнації Російської 

імперії, відбувалася розбудова нашої національної держави. У 
статті порушено проблему діяльності провідних закладів вищої 

освіти на теренах тогочасної України. Дане дослідження 

проведено за матеріалами Держархіву друку Книжкової палати 

України. 
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31. Музичко О. Е. Висвітлення воєнної історії на 

сторінках військової періодики Одеси початку XX ст. // 

Бібліотечний меркурій. — 2019. — № 2. — С. 55–64.  
У статті досліджено історію військової періодики Одеси 

на початку ХХ ст., зокрема висвітлення воєнної історії. 

Виявлено та вивчено три періодичні збірники, що видавалися 

військовими, були присвячені військовим питанням та орієн-
товані на військову читацьку аудиторію: «Русский воин», «Ро-

дина», «Юнкерские досуги». Зроблено висновок, що у цих 

виданнях висвітлення історії, передусім військової, займало 
чільне місце. 

32. Прокопенко Л. Бібліотечний почерк: розбірли-

вість, чіткість, швидкість, відточеність, компактність // Біб-

ліотечний вісник. — 2019. — № 6. — С. 32–42. 
Висвітлено історію розвитку та використання бібліо-

течного почерку у каталогізаційній практиці різних країн світу 
(зокрема, США, Німеччини, Російської імперії, СРСР). Особ-

ливу увагу приділено етапу створення бібліотечного почерку в 

США наприкінці ХІХ ст. Представлено основні характеристики 

та особливості бібліотечного почерку як спеціального рукопис-
ного шрифту; проаналізовано вимоги до нього; запропоновано 

дефініцію терміна «бібліотечний почерк»; розкрито практичне 

значення почерку для розвитку бібліотечних каталогів у ХІХ–
ХХ ст. Визначено внесок окремих діячів бібліотечної справи 

різних країн (М. Дьюї, Е. Аккеркнехт, Ю. Григорʼєв) у створен-
ня та розвиток бібліотечного почерку. 

33. Соколов В. Становлення та розвиток провідних 

публічних бібліотек губернських міст в Україні у XIX – на 

початку ХХ ст.: особливості еволюції губернських бібліо-

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

2020. — №1. — С. 45–52. 
У статті досліджено становлення та розвиток провідних 

публічних бібліотек губернських міст на території України у 

ХІХ – на початку ХХ ст., чинники, умови й основні етапи їхньої 

еволюції. Охарактеризовано головні напрями та особливості 

http://www.libraryforum.info/issue/sokolov-v-stanovlennya-ta-rozvitok-providnih-publichnih-bibliotek-gubernskih-mist-v-ukrayini-u
http://www.libraryforum.info/issue/sokolov-v-stanovlennya-ta-rozvitok-providnih-publichnih-bibliotek-gubernskih-mist-v-ukrayini-u
http://www.libraryforum.info/issue/sokolov-v-stanovlennya-ta-rozvitok-providnih-publichnih-bibliotek-gubernskih-mist-v-ukrayini-u
http://www.libraryforum.info/issue/sokolov-v-stanovlennya-ta-rozvitok-providnih-publichnih-bibliotek-gubernskih-mist-v-ukrayini-u
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культурно-просвітницької та бібліотечної діяльності губерн-

ських бібліотек як інформаційно-ресурсних центрів збереження 
і суспільного використання видань, рукописів та інших доку-

ментів, а також як осередків культурно-освітнього життя краю. 

Виявлено основні різновиди провідних публічних бібліотек 
губернських міст та проаналізовано динаміку їх суттєвих 

бібліотечних показників. Висвітлено специфіку їх діяльності та 

значення у забезпеченні населення бібліотечною книгою, у 

поширенні читання, просвітництва і духовної культури в 

Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. 

34. Соколов В. Ю. Розвиток діяльності центральних 

губернських бібліотек в Україні у 1920-х рр. у контексті 

еволюції провідних публічних бібліотек губернських міст // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 

2019. — № 3. — С.15–26. 
У статті проаналізовано соціально-культурні передумови 

виникнення та розвитку центральних губернських бібліотек як 

провідних публічних книгозбірень губернських міст на теренах 

України у 1920-х рр., виявлено основні особливості та соціаль-
но-історичні чинники їхнього формування та діяльності, оха-

рактеризовано специфіку їх функціонування та місце і значення 

у розбудові мережі публічних бібліотек зазначеного періоду.  
Доведено, що центральні губернські бібліотеки у 1920-і рр. 

активно прагнули до взаємодії з іншими книгозбірнями та до 

координації діяльністю публічних бібліотек на регіональному 

рівні. 

Видатні діячі бібліотечної справи 

35. Головащук А. Головна її любов — книги // Віс-

ник Книжкової палати. — 2020. — № 2. — С. 48–52. 
Стаття висвітлює життєвий і творчий шлях Ольги 

Іванівни Страшенко — бібліотекарки за фахом, літературо-

знавиці, письменниці, перекладачки й присвячена 70-річчю від 

дня її народження. Наголошено на цінності творчої спадщини 

Ольги Страшенко та значущості її художнього слова, адже 
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твори письменниці дають можливість вивчати історію, вітчиз-

няну та світову культуру, простежити літературно-мистецькі то 
культурно-духовні зміни, що відбулися в українському сус-

пільстві. 

36. Добко Т. Бібліографія як покликання: наукові 

здобутки Луїзи Іванівни Ільницької // Бібліотечний віс-

ник. — 2019. — № 5. — С.46–52. 
Стаття присвячена завідувачу відділу наукової бібліо-

графії Львівської національної наукової бібліотеки України 

імені В. Стефаника Луїзі Іванівні Ільницькій провідній вченій у 
галузі бібліографознавства. Автором подано ґрунтовний перелік 

наукових розвідок, історико-книгознавчих досліджень та бібліо-

графічних праць дослідниці з проблем створення національної 

бібліографії в Україні. 

37. Петренко Н. Її виховав і навчив колектив // Біб-

ліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — 

№ 1. — С. 53–59. 
Стаття присвячена Ніні Хомівні Семененко, бібліотеко-

знавцю, директору Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка у 1970–1985 рр., заслуженому працівнику 

культури УРСР, учаснику Другої світової війни. Публікується з 
нагоди 100-річчя від дня народження Н. Х. Семененко та 190-

річчя від часу заснування Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В. Г. Короленка.  

38. Прохорова В. Засновник патентного відділу Хар-

ківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

(до 100-річчя від дня народження Інни Сергіївни Гонча-

рової (1919–1993) // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2020. — № 1. — С. 60–63. 
Висвітлено трудовий шлях І. С. Гончарової та її значну 

роль у становленні та розвитку патентного відділу Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. 

http://www.libraryforum.info/issue/petrenko-n-yiyi-vihovav-i-navchiv-kolektiv
http://www.libraryforum.info/issue/prohorova-v-zasnovnik-patentnogo-viddilu-harkivskoyi-derzhavnoyi-naukovoyi-biblioteki-im-v-g
http://www.libraryforum.info/issue/prohorova-v-zasnovnik-patentnogo-viddilu-harkivskoyi-derzhavnoyi-naukovoyi-biblioteki-im-v-g
http://www.libraryforum.info/issue/prohorova-v-zasnovnik-patentnogo-viddilu-harkivskoyi-derzhavnoyi-naukovoyi-biblioteki-im-v-g
http://www.libraryforum.info/issue/prohorova-v-zasnovnik-patentnogo-viddilu-harkivskoyi-derzhavnoyi-naukovoyi-biblioteki-im-v-g
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Міжнародне співробітництво 

39. Даутова А. Міжнародне співробітництво бібліо-

тек: досвід бібліотеки Назарбаєв Університету // Бібліотеч-

ний меркурій. — 2019. — № 2. — С. 164–169.  
У статті розглянуто діяльність бібліотеки Назарбаєв Уні-

верситету Казахстану, зокрема, міжбібліотечного абонементу, 
як приклад міжнародного співробітництва. Автором наголоше-

но, що міжнародне співробітництво є вагомим чинником розвит-

ку та вдосконалення бібліотеки. 

Бібліотечна система України. 

Окремі бібліотеки 

40. Амельченко Ю. Бібліотеки ОТГ Одещини: вплив 

трансформації фондів на формування позитивного іміджу 

бібліотек місцевих громад // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 2–4.  
У статті висвітлюються питання трансформації складу 

бібліотечних фондів у книгозбірнях новостворених об’єднаних 

територіальних громад і їх перетворення у центри спілкування 

мешканців. Аналізується вплив медіацентрів бібліотек на фор-
мування позитивної думки громади щодо діяльності цих ін-

ституцій. 

41. Капралюк О. Система науково-інформаційного 

забезпечення агропромислового комплексу України // Віс-

ник Книжкової палати. — 2020. — № 2. — С. 37–42. 
У даній статті проаналізовано сучасний стан інформацій-

них ресурсів, сформованих на різних рівнях управління. Наведе-

но характеристику національної системи науково-технічної 
інформації з питань сільського господарства. Висвітлено особ-

ливості забезпечення інформаційних потреб цього сегмента. 

42. Ковальчук Г. Інститут книгознавства Націо-

нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: перші 
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результати наукових досліджень // Бібліотечний вісник. — 

2019. — № 5. — С. 34–42. 
Стаття присвячена Інституту книгознавства — науко-

вому підрозділу в структурі Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, створеному наприкінці 2014 р. та робо-

ті структурних підрозділів цієї інституції. Висвітлено основні 

напрями діяльності Інституту, його здобутки у розкритті тема-
тики з історії книжкової культури України; окреслено перспек-
тиви наукових досліджень на найближчі три роки. 

43. Подрезова М. О., Ляху О. І. Етапи розвитку ін-

формаційно-аналітичної діяльності наукової бібліотеки 

ОНУ імені І. І. Мечникова // Бібліотечний меркурій. — 

2019. — № 2 (22). — С. 209–217.  
В статті розглянуто поступове впровадження інфор-

маційно-аналітичної сфери в діяльність Наукової бібліотеки 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 
створення та розвиток відділу інформаційно-аналітичного моні-

торингу. Відзначено успіхи в розвитку культури періодичних 

видань, які були досягнуті в процесі спільної роботи бібліотеки 
та членів редакційних колегій.  

44. Примак В. Проблеми та здобутки публічних біб-

ліотек об’єднаних територіальних громад на Чернігів-

щині // Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 11–13. 
Висвітлюються зміни у діяльності бібліотек ОТГ на Чер-

нігівщині та бібліотек області: питання збереження бібліотечної 

мережі, реорганізації ЦБС та утворення публічної бібліотеки 
ОТГ, комплектування бібліотечного фонду тощо. 

45. Шестопалова Л. С. Новітні технології бібліотеч-

ного обслуговування в Київському національному торгове-

льно-економічному університеті: smart-бібліотека, коворкінг, 

vr-студія // Бібліотечний меркурій. — 2019. — № 2. — 

С. 259–266. 
Статтю присвячено впровадженню нових технологій біб-

ліотечного інформаційного обслуговування в університетській 
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бібліотеці, особливу увагу звернено на перспективність вико-

ристання сучасних цифрових технологій в освітньому процесі. 

46. Шостак В., Лубенець О. Місце бібліотеки уні-

верситету в соціалізації студентів // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 26–27. 
Окреслюється місце та роль бібліотеки в процесі соціа-

лізації студентів у просторі класичного університету. 

47. Якуніна Н. В. Бібліотеки закладів вищої освіти: 

сучасні виклики // Бібліотечний меркурій. — 2019. — 

№ 2. — С. 267–274. 
У статті висвітлено результати аналізу діяльності біб-

ліотек закладів вищої освіти України за 2018 р. Проаналізовано 

результати анкетування, яке проводилось науково-методичним 

відділом Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка як коор-

динаційним центром роботи бібліотек цих інституцій. 

Бібліотеки зарубіжних країн 

48. Адаменко М. «Незручні» маргіналізовані відві-

дувачі в бібліотеці: чи готові ми до комунікації? (за 

матеріалами зарубіжних інтернет-джерел) // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 4. — С. 17–20. 
Висвітлюється питання бібліотечного обслуговування 

соціально знедолених відвідувачів, яке перебуває в полі зору 

міжнародної бібліотечної спільноти вже не одне десятиліття. 

Активізації цієї роботи значною мірою сприяли Рекомендації 
IFLA щодо бібліотечних послуг для людей без постійного місця 

проживання. У статті окреслюються послуги, які надають 

бібліотеки США та Хорватії цій категорії користувачів, з метою 
пропагування основних цінностей/принципів бібліотечної 

справи — доступності та справедливості. 

http://www.libraryforum.info/issue/shostak-v-lubenec-o-misce-biblioteki-universitetu-v-socializaciyi-studentiv
http://www.libraryforum.info/issue/shostak-v-lubenec-o-misce-biblioteki-universitetu-v-socializaciyi-studentiv
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49. Антонович В. С. Діяльність бібліотек по інфор-

маційно-комунікаційному забезпеченню готельно-ресто-

ранної сфери у зарубіжних країнах // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. 2019. — № 3. — С. 101–

106. 
У даній статті виявлено та охарактеризовано діяльність 

бібліотек по інформаційно-комунікаційному забезпеченню го-

тельно-ресторанної сфери у зарубіжних країнах. Розкрито діяль-

ність бібліотек по інформаційному забезпеченні готельно-
ресторанної сфери у зарубіжних країнах. 

50. Кристофорова Т. Місце, де можна дізнатися про 

все на світі (враження після відвідування бібліотек Поль-

щі) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. —

2020. — № 1. — С. 36–39. 
У статті окреслюється діяльність публічних бібліотек 

Польщі, з роботою яких ознайомилися бібліотекарі Вінниччини 

під час навчального візиту «Усна історія та громадська архівіс-

тика». Автор зосереджує увагу на регіональній проектній діяль-

ності. 

51. Семиряд Ю. Вільнюська єврейська публічна біб-

ліотека: з відкритим серцем до усіх національностей // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — 

№ 1. — С. 40–42. 
У статті представлено досвід роботи Вільнюської 

єврейської публічної бібліотеки як філії Вільнюської публічної 
окружної бібліотеці ім. Адама Міцкевича у Литві. 

52. Симоненко О. Досвід політико-комунікативних 

практик зарубіжних бібліотек з органами державної вла-

ди // Наукові праці Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — Вип. 53. — С. 203–212. 
У статті досліджено актуальність та доцільність вивчення 

політико-комунікативних практик бібліотек у системі політико-

комунікативних зв’язків і відносин з органами державної влади. 

У цьому контексті розглянуто досвід зарубіжних бібліотек, 

http://www.libraryforum.info/issue/kristoforova-t-misce-de-mozhna-diznatisya-pro-vse-na-sviti-vrazhennya-pislya-vidviduvannya
http://www.libraryforum.info/issue/kristoforova-t-misce-de-mozhna-diznatisya-pro-vse-na-sviti-vrazhennya-pislya-vidviduvannya
http://www.libraryforum.info/issue/kristoforova-t-misce-de-mozhna-diznatisya-pro-vse-na-sviti-vrazhennya-pislya-vidviduvannya
http://www.libraryforum.info/issue/semiryad-yu-vilnyuska-ievreyska-publichna-biblioteka-z-vidkritim-sercem-do-usih-nacionalnostey
http://www.libraryforum.info/issue/semiryad-yu-vilnyuska-ievreyska-publichna-biblioteka-z-vidkritim-sercem-do-usih-nacionalnostey
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зроблено аналіз основних напрямів їхньої участі. Висвітлено 

основні чинники, які дають змогу бібліотекам сприяти під-
вищенню ефективності політики органів державної влади. 

Окреслено потенціал зарубіжних бібліотек у системі політичних 
комунікацій. 

53. Сілакова О. Краще втратити книжку ніж чита-

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

2020. — № 1. — С. 43–44. 
Пропонується для ознайомлення інтерв’ю з експертом у 

сфері шкільних бібліотек з Німеччини Ханке Зюль, в якому 

окреслюються сучасні напрями обслуговування користувачів 
бібліотек. 

54. Спіріна С. Комунікативна складова сучасних за-

рубіжних бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — Вип. 53. — 

С. 145–155. 
У праці досліджуються особливості комунікативної 

складової зарубіжних бібліотек у сучасних умовах — з ураху-

ванням розвитку технічних можливостей у суспільному житті, 

зростаючого попиту населення на інтернет-технології. Наголо-

шується на креативності підходу до сучасної діяльності біб-
ліотечних мереж не лише як центрів надання доступу до 

друкованих та оцифрованих джерел, а й до своїх платформ для 

проведення концертних і театральних заходів. Звертається увага 
на проблеми, що гальмують інтенсивне використання новітніх 

технологій вітчизняних бібліотек, визначається подальша роль 

бібліотечних установ як центрів соціальних комунікацій, покли-
каних активно впливати на соціалізацію читачів, формування та 
розвиток наукової комунікації. 

55. Філіпова Л. Я., Олійник О. В. Трансформаційні 

характеристики професійної діяльності американських біб-

ліотекарів в умовах інтернет-комунікацій // Бібліотекознав-

ство. Документознавство. Інформологія. — 2019. — № 4. — 

С. 14–20. 

http://www.libraryforum.info/issue/silakova-o-krashche-vtratiti-knizhku-nizh-chitacha
http://www.libraryforum.info/issue/silakova-o-krashche-vtratiti-knizhku-nizh-chitacha
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У даній статті подано характеристику професійних 

якостей працівників американських бібліотек в інформаційному 
суспільстві під впливом впровадження комп’ютерних та Інтер-

нет-технологій; аналіз факторів впливу інтернет-комунікацій на 

зміни акцентів професійної діяльності американських біб-
ліотекарів та взагалі бібліотечної професії на міжнародному 

рівні. Відзначається зростаючий вплив на професійну діяльність 

бібліотекарів комунікаційних та інформаційних технологій. 

56. Яворська Т. М., Щусь Н. В. Формування медіа- 

та інформаційної культури: зарубіжний досвід публічних 

бібліотек // Бібліотекознавство. Документознавство. Інфор-

мологія. — 2019. — № 4. — С. 38–46. 
Представлено дослідження, побудоване на вивченні 

зарубіжного досвіду діяльності публічних бібліотек, щодо 

формування медіа- та інформаційної культури користувачів. 

Окреслено загальнонаукові методи , які застосовувалися під час 
проведення дослідження діяльності публічних бібліотек: аналіз, 

синтез, узагальнення. Визначено напрями вдосконалення діяль-

ності вітчизняних бібліотек щодо формування медіа- та інфор-
маційної культури із врахуванням зарубіжного досвіду. Обґрун-

товано положення, що на сучасному етапі розвитку суспільства 

бібліотеки покликані розповсюджувати та популяризувати 

інформацію про важливість цифрової грамотності серед насе-
лення країни, сприяти формуванню відповідних компетенцій у 

користувачів. 

Основні напрями бібліотечної діяльності 

57. Курченко Т. Забезпечення інформаційно-освіт-

ніх потреб студентів-іноземців як невід’ємна складова 

діяльності науково-технічної бібліотеки Національного 

авіаційного університету // Соціум. Документ. Комуніка-

ція: зб. наук. праць. Серія: Історичні науки. — 2019. — 

Вип. 8. — С. 224–248. 
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У даній статті подано узагальнення досвіду забезпечення 

інформаційно-освітніх потреб студентів-іноземців у Науково-

технічній бібліотеці Національного авіаційного університету. 

58. Медведєва В. Роль сучасної бібліотеки в інфор-

маційній підтримці органів державної влади в контексті 

розвитку інформаційного простору // Вісник Книжкової 

палати. — 2020. — № 3. — С. 13–17.  
У даній статті досліджено особливості інформаційної та 

аналітичної роботи бібліотечного закладу у напрямі інформа-
ційної підтримки органів державної влади в умовах інформати-

зації суспільства. Зосереджено увагу на розгляді перспективної 

форми роботи бібліотечної установи. Приділено увагу вироб-

ництву й розповсюдженню інформаційних продуктів і послуг. 

59. Хміль-Чуприна В. В. Формування читацької 

компетенції і культури у студентської молоді в проекті 

«Книга у віртуальному просторі» // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2019. — № 4. —

С. 109–112. 
У статті розглянуто сучасні шляхи формування інтересу 

до читання у студентської молоді. Автором зроблено висновок 

про ефективність вибраних жанрів реклами та пропагування 

книг і рекламно-промоційних заходів. 

60. Шевченко М. Краєзнавчі документи: пріоритет-

ний об’єкт оцифрування // Вісник Книжкової палати. — 

2020. — № 1. — С. 34–38.  
У статті розглянуто проблему збереження та поширення 

документної спадщини України. Зосереджено увагу на роботі 
обласних універсальних наукових бібліотек як регіональних 

інформаційно-культурних центрів. Наголошено, що створення 

електронних копій краєзнавчих документів має становити пріо-

ритетний напрям в інформаційній та культурно-просвітницькій 

діяльності вітчизняних ОУНБ. 
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61. Щербіна О. С., Шевчук О. С. Кооперація біб-

ліотек України у напрямі збереження національної доку-

ментальної спадщини // Бібліотекознавство. Документо-

знавство. Інформологія. — 2019. — № 4. — С. 32–38. 
У даній статті визначено напрями кооперації бібліотек 

України в аспекті збереження національної документальної 
спадщини. Забезпечення збереження фондів належить до основ-

них функцій будь-якої публічної бібліотеки. Для цього бібліо-

тека потребує відповідно обладнаних книгосховищ, технічного 
устаткування, кваліфікованих кадрів, відповідного фінансування 

та нормативної бази. 

Формування бібліотечних фондів 

62. Кузнєцов О. Автоматизація створення бібліогра-

фічного опису авторефератів // Вісник Книжкової пала-

ти. — 2020. — № 2. — С. 33–37. 
У статті розглянуто аспекти оптимізації процесу катало-

гізації авторефератів дисертацій у Державній науково-технічній 
бібліотеці України. Проаналізований процес автоматизованого 

введення авторефератів у базу даних розроблено за допомогою 

програмного забезпечення VBA для Word та апробовано у 

відділі наукового комплектування і опрацювання фондів ДНТБ. 

63. Мацюк Г. Удосконалення технологій інформа-

ційного пошуку на основі тезауруса предметної області // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 5. — С. 20–25. 
У статті проаналізовано шляхи удосконалення техноло-

гій інформаційного пошуку за допомогою тезауруса предметної 

області. Запропоновано алгоритм процедури інформаційного 

пошуку, розкрито технологію формування тезауруса предметної 
області «Розумне місто». Автором наголошено на необхідності 

використання інформаційно-пошукової мови, яка ґрунтується на 

спільних термінологічних засадах при формуванні пошукового 

образу і пошукового запиту. 
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Стародруки, рідкісні видання. Колекції, архіви 

64. Алексєєнко М. В., Левченко В. В. Англомовні 

видання в особистому книжковому фонді професора 

А. Г. Готалова-Готліба наукової бібліотеки Одеського на-

ціонального університету імені І. І. Мечникова // Бібліо-

течний меркурій. — 2019. — № 2. — С.75–85.  
У даній статті репрезентовано англомовні видання книж-

кового фонду професора А. Г. Готалова-Готліба з Наукової біб-
ліотеки Одеського національного університету імені І. І. Меч-

никова. Англомовні видання представлено та розглянуто в 

контексті одного з аспектів його наукової діяльності, присвя-
ченої вивченню історії педагогіки й системи освіти в багатьох 

країнах світу, в тому числі в Англії та США. 

65. Дояр Л. Київ у друкованих виданнях 1918 року // 

Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 1. — С. 44–48.  
У запропонованій статті подано дослідження з історич-

ного краєзнавства м. Києва, під час якого використано книго-
друки з архівних фондів Книжкової палати України. Охарак-

теризовано зазначені видання, представлено їх в історичній 

ретроспективі та проаналізовано проблему збереження пам’яток. 

66. Курганова О. Ю. Присвяти, передмови та після-

мови до українських кириличних стародруків: проблеми та 

перспективи науково-бібліографічного обліку // Бібліотеч-

ний меркурій. — 2019. — № 2. — С. 94–110.  
У статті обґрунтовано доцільність науково-бібліогра-

фічного обліку текстів присвят, передмов та післямов, що 

збереглися у складі українських кириличних стародруків XVI–
XVIII ст. Виділено складові аналітичного бібліографічного 

опису цих елементів апарату стародрукованого видання та 

розглянуто способи їх представлення в бібліографії XIX–XXI ст. 

Сформульовано принципи метаопису присвят, передмов та 
післямов, що можуть застосовуватися в друкованих каталогах та 

електронних базах даних окремих бібліотечних фондів. 
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67. Левченко Ю. «Колекція видань та документів, 

переданих Службою зовнішньої розвідки України» Науко-

вої бібліотеки Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова: тематичний огляд // Бібліотечний 

вісник. — 2019. — № 6. — С. 43–46. 
Здійснено тематичний огляд колекції видань та доку-

ментів, переданих Службою зовнішньої розвідки України до 

фондів Наукової бібліотеки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Роз-

крито тематичні напрями колекції: історія України, всесвітня 
історія, українська діаспора та еміграція, художня література, 

релігія, мистецтво, преса та видавнича діяльність, мовознавство, 

наука, освіта, суспільні науки, довідники, радянські пропаган-
дистські видання, бібліотечна справа, географія. 

68. Устіннікова О. Книжкова графіка В. Єрмілова у 

фонді Державного архіву друку // Вісник Книжкової па-

лати. — 2019. — № 12. — С. 29–35. 
Дослідження присвячено двом унікальним книгам 

1920 р., розфарбованим вручну та виданим українським худож-
ником-авангардистом і дизайнером В. Єрміловим. До статті 

додано хронологічний список видань, оформлених В. Єрміло-

вим, які зберігаються в Державному архіві друку. На підставі 

аналізу карткових та електронних каталогів найбільших книгосхо-
вищ України встановлено, що примірник видання зберігається 
лише у фонді Державного архіву друку. 

69. Шумілова А. Український кіноплакат 1947–1994 

років із фондів НБУВ як особливий вид творчості та масо-

вої комунікації // Вісник Книжкової палати. — 2020. — 

№ 1. — С. 48–52.  
У даному дослідженні розглянуто колекцію українських 

кіноплакатів 1947–1994 рр. із фондів Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. Висвітлено результати дос-
лідження історичного розвитку кіноплаката, зокрема особли-

вості та форми створення композиційних сюжетів. Розглянуто 

кіноплакат як соціально-комунікативний засіб та предмет 

образотворчого мистецтва, що належить до різних жанрів. 
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Інформаційне обслуговування. Сучасні технології в 

обслуговуванні користувачів 

70. Бублик О. Г. Кінокритика як складова медіа-

освіти у науковій бібліотеці // Бібліотечний меркурій. — 

2019. — № 2 (22). — С. 130–136. 
У статті акцентовано увагу на кінокритику, як 

обов’язкову складову кіноперегляду у науковій бібліотеці. За-

пропоновано розглядати кінокритику в науковій бібліотеці як 

процес, який складається з двох рівнів. Перший рівень – критика 
модератора чи/та спікера, другий – глядачів. Встановлено, що 

другій рівень медіакритки залежить від того, як була проведена 

медіакритика на першому рівні. Визначені очікувані результати 

від проведеної кінокритики обох рівнів. 

71. Влащенко Л. Г., Нікітенко О. М. Ефективність 

функціонування віртуальних сервісів наукової бібліотеки 

ЗВО: системний підхід та досвід використання // Бібліо-

течний меркурій. — 2019. — № 2 (22). — С. 137–153.  
У статті подано досвід створення, впровадження та 

функціонування електронних ресурсів і віртуальних сервісів 
наукової бібліотеки Харківського національного університету 

радіоелектроніки: веб-сайту, електронного каталогу, повно-

текстової бази комплексів навчально-методичного забезпечення, 

довідкової служби, віртуального квитка читача. Наведено кіль-

кісні та якісні показники роботи. 

72. Горбань Ю., Скаченко О. Бібліотека у грі: нав-

чання інформаційної грамотності та запобіганню плагіату // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 5. — С. 26–33. 
У статті розкрито досвід використання ігор у практиці 

бібліотек зарубіжних університетів. Охарактеризовано ігрову 

механіку та дизайн 12 цифрових ігор, метою яких є профі-

лактика плагіату, навчання інформаційної грамотності та правил 
цитування основних стилів. Скриншоти описаних ігор містяться 

у презентації, що відкривається при активуванні QR-коду. 
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73. Грамм О. М., Кравченко О. М., Лебедюк О. О. 

Електронні ресурси бібліотеки як засіб надання інфор-

маційних послуг (із досвіду роботи книгозбірні КДПУ) // 

Бібліотечний меркурій. — 2019. — № 2. — С. 154–163.  
У статті розглянуто зміст та роль web-сторінки біб-

ліотеки Криворізького державного педагогічного університету, 
подано аналіз її структури та рубрик. Висвітлено зміни, які 

відбуваються в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні 

користувачів за допомогою Інтернет-ресурсів. Розкрито основні 
проблеми щодо розповсюдження електронних джерел інфор-

мації та подано шляхи їх розв’язання. 

74. Картузов К. Кібербезпека інформаційних кому-

нікацій. Що може зробити бібліотекар? // Бібліотечний фо-

рум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 5–7. 
Окреслюються проблеми захисту та збереження баз 

даних й інформаційних ресурсів бібліотек від кібератак та інших 

несанкціонованих втручань. 

75. Ковалькова Т., Гавенко О. Фейсбук як метод 

популяризації книги // Бібліотечний форум: історія, теорія 

і практика. — 2020. — № 1. — С. 8–9. 
На прикладі Тернопільської обласної універсальної біб-

ліотеки представлено досвід створення платформи «Прочитай. 
Книгозбірня» у соціальній мережі «Фейсбук» в Тернопільській 

обласній універсальній науковій бібліотеці для популяризації 

книги та розвитку читання. 

76. Листопад О. Практика створення комунікаційних 

політик університетської бібліотеки // Вісник Книжкової 

палати. — 2019. — № 11. — С. 31–34. 
У даній статті розглянуто процес формування кому-

нікаційної політики бібліотеки закладу вищої освіти. Розглянуто 
досвід роботи іноземних університетів, фахівці яких сфор-

мулювали загальні правила для підрозділів цих інституцій та 

їхніх представників щодо користування соціальними мережами. 

http://www.libraryforum.info/issue/kartuzov-k-kiberbezpeka-informaciynih-komunikaciy-shcho-mozhe-zrobiti-bibliotekar
http://www.libraryforum.info/issue/kartuzov-k-kiberbezpeka-informaciynih-komunikaciy-shcho-mozhe-zrobiti-bibliotekar
http://www.libraryforum.info/issue/kovalkova-t-gavenko-o-feysbuk-yak-metod-populyarizaciyi-knigi
http://www.libraryforum.info/issue/kovalkova-t-gavenko-o-feysbuk-yak-metod-populyarizaciyi-knigi
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77. Палєха Ю. І. Культура пошуку та опрацювання 

інформації як складник інформаційної культури організа-

ції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформоло-

гія. —2019. — № 3. — С. 54–61. 
У даній статті обґрунтовано необхідність створення 

єдиної автоматизованої інформаційної системи організації та 
проведення наукової і науково-технічної експертизи в Україні а 

також сформулювати основні принципи і цілі системи та 

встановити вимоги до неї. Вперше в Україні розпочато розробку 
автоматизованої інформаційної системи організації й прове-

дення наукової та науково-технічної експертизи. Визначено 

основні цілі такої системи. Описано технологічний процес 

організації та проведення наукової і науково-технічної експер-
тизи в межах пропонованої автоматизованої інформаційної сис-

теми. Зазначено загальні і спеціальні вимоги до системи.  

78. Сирота Л. Б. Електронні бібліотеки: проблеми 

доступу до інформації // Бібліотечний меркурій. — 2019. — 

№ 2. — С. 230–243.  
У розвідці охарактеризовано проблеми доступу до нау-

кової інформації в Україні. Автором виділено такі перешкоди 

як: видавничий та інституційний контроль над електронною 
продукцією, незнання іноземних мов, низький рівень комп’ю-

терної грамотності, комерціалізація наукової сфери, невисокий 

рівень інфраструктури, неплатоспроможність українського ко-

ристувача та ін. 

79. Смоляр І., Туровська Л. Трансформація бібліо-

течно-інформаційного обслуговування в умовах дистанцій-

ного сервісу // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 3. — 

С. 17–20.  
У даній статті порушено проблеми, з якими стикаються 

сучасні бібліотекарі під час дистанційного обслуговування від-
далених читачів. Розглянуто доробок учених Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які простежують 

еволюцію наукової бібліотеки як складника світової інфор-

маційної інфраструктури та долучаються до формування 
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глобального інформаційного простору через радикальну зміну 
підходів до організації бібліотечної діяльності. 

80. Тур О., Хміль-Чуприна В. Джерела інформації 

про книжкові видання й роль ЗМК у популяризації читання 

серед студентської молоді Кременчука // Вісник Книж-

кової палати. — 2020. — № 1. — С. 10–14. 
У статті висвітлено результати емпіричного дослідження 

щодо джерел інформації про книжкові видання й роль засобів 
масової комунікації в популяризації читання серед студентської 

молоді Кременчука. Подано узагальнений аналіз коментарів і 

побажань респондентів, який свідчить про розуміння студента-
ми ролі читання в розвитку людини й потреби його популя-

ризації. 

Організація електронних бібліотечних ресурсів 

81. Асєєв Г. Особливості документів, що функціо-

нують в інфокомунікаціях // Вісник Книжкової палати. — 

2020. — № 1. — С. 28–34. 
У даній статті розглянуто статичні, динамічні й вір-

туальні веб-сайти в мережах інфокомунікацій. Проаналізовано 

переваги й недоліки кожного з ресурсів, продемонстровано 

особливості їхньої роботи. Наголошено, що збільшення трафіку 

мережі сприяє вдосконаленню програмного забезпечення та 
зростанню кількості динамічних і віртуальних архівів. 

82. Бойко Н. В. Веб-сайт як складова документно-

комунікаційного простору органів місцевого самовряду-

вання: структура, ресурси, зміст // Бібліотекознавство. До-

кументознавство. Інформологія. 2019. — № 4. — С. 75–83. 
У даній статті подано дослідження структури сайту та 

зміст інформаційних ресурсів представлених на веб-сайті Він-

ницької міської ради. Автором зроблено висновки щодо ролі 

інформаційно-аналітичних документів в документно-комуніка-

ційній системі органів місцевого самоврядування.  
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83. Горовий В. Перспективи глобальної інформати-

зації в національному вимірі // Наукові праці Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — 

Вип. 53. — С. 19–28. 
У статті розглядається національний рівень розвитку 

інформатизаційних процесів як об’єднуючий елемент глобальних, 
загальноцивілізаційних і національних інтересів у сучасному 

інфотворенні, висловлюється гіпотеза про наближення розвитку 

процесу інформатизації як механізму зближення загальносус-
пільних процесів обміну інформацією з інформаційними обмі-

нами в природі.  

84. Джангулова Т., Яп Дж. Казахстан розвиває ро-

зумні міста: інституційний репозитарій як платформи для 

розвитку цифрового Казахстану // Бібліотечний меркурій. — 

2019. — № 2 (22) . — С. 170–182.  
У статті висвітлено проблеми, з якими на сьогодні 

стикаються бібліотеки Казахстану при створенні інституційного 
репозиторію з метою поліпшення середовища відкритого дос-

тупу. Подано результати дослідження інституційних репози-

торіїв. 

85. Лощинська Н. Популярні онлайн-бібліотеки з 

україномовним контентом // Вісник Книжкової палати. — 

2020. — № 2. — С. 28–33. 
У даній статті досліджено місце, роль та перспективи 

функціонування в інформаційному просторі електронних бібліо-
тек за їх структурою, завданнями, тематично-змістовим напов-

ненням, відкритістю інформації тощо. Подано стислий огляд 

праць українських дослідників та європейської Хартії про 

збереження цифрової спадщини, ухваленої ЮНЕСКО. 

86. Онищенко О. Бібліотеки в цифровому середо-

вищі: курс на індивідуальний інтегрований сервіс // Науко-

ві праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-

надського. — Київ, 2019. — Вип. 53. — С. 9–18. 
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У статті акцентується увага на тому, що на сучасному 

етапі розвитку цивілізації дедалі більш цифровізованими стають 
виробництво, побут, освіта, культура, наука, управління. Невід-

воротною об’єктивною необхідністю для бібліотек є завдання 

вписатися в цифрове середовище. Підкреслено, що бібліотека, 
яка має в планах відповідати вимогам плюралістичного сус-

пільства, має поєднувати, гармонізувати в собі всі види інфор-

маційних ресурсів на всіх видах носіїв інформації. Наголошу-

ється на необхідності трансформації структури бібліотеки з 
урахуванням того, що основний масив інформації, який у ній 

буде в активному обігу, становитимуть електронні ресурси.  

87. Тур О. М., Шабуніна В. В. Стандарти ISO 

присвячені процесам оцифровування, конверсії та міграції 

документів // Бібліотекознавство. Документознавство. Ін-

формологія. — 2019. — № 4. — С. 54–62. 
У даній статті досліджено стандарти ISO, присвячені 

процесам оцифровування, конверсіїта міграції документів. Виз-

начено завдання, методологічну основу та принципи і методи 

проведеного дослідження. 

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності. 

Інноваційна діяльність 

88. Бабій Л. «Назустріч улюбленому письменни-

ку» — візитівка проєктної діяльності Івано-Франківської 

ОУНБ ім. І. Франка // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2020. — № 1. — С. 28–30. 
У статті висвітлюється досвід реалізації одного з 

творчих проєктів Івано-Франківської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. І. Франка, спрямованого на популя-

ризацію доробку сучасних прикарпатських письменників. 
Основним меседжем даного проєкту є залучення найширшого 

кола краян до читання і спілкування з майстрами літературного 

слова. 

http://www.libraryforum.info/issue/babiy-l-nazustrich-ulyublenomu-pismenniku-vizitivka-proiektnoyi-diyalnosti-ivano-frankivskoyi
http://www.libraryforum.info/issue/babiy-l-nazustrich-ulyublenomu-pismenniku-vizitivka-proiektnoyi-diyalnosti-ivano-frankivskoyi
http://www.libraryforum.info/issue/babiy-l-nazustrich-ulyublenomu-pismenniku-vizitivka-proiektnoyi-diyalnosti-ivano-frankivskoyi
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89. Барабаш В., Глєбова Л., Тупчієнко М. Фор-

мування бібліографічної інформації — один із напрямків 

взаємодії кафедри та бібліотеки технічного університету // 

Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Серія: 

Історичні науки. — 2019. — Вип.8. — С. 14–31. 
У даній статті обґрунтовано можливість інформаційної 

діяльності університетської бібліотеки. Висвітлено один з пріо-

ритетних напрямків її діяльності — укладання бібліографічних 

покажчиків. Розкрито досвід роботи кафедри суспільних наук, 

інформаційної та архівної справи ЦНТУ. 

90. Білоус В. Освітянська книгозбірня — територія 

інклюзивного простору // Бібліотечний форум: історія, тео-

рія і практика. — 2020. — № 1. — С. 17–20. 
У статті висвітлено досвід роботи бібліотеки Вінниць-

кого державного педагогічного університету імені Михайла Ко-

цюбинського з обслуговування користувачів щодо проблематики 

інклюзивної освіти та представлено результати створення своє-

рідної інклюзивної бібліотеки.  

91. Веремієнко Т. «Сузір’я злагоди» — проєкт, що 

об’єднує народи // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2020. — № 1. — С. 31–32. 
Стаття висвітлює практичний досвід бібліотеки щодо 

реалізації проєктної ініціативи, застосування інноваційних форм 

роботи та оптимізації співпраці бібліотеки з національними 

товариствами Миколаївської області. Представлено різні форма-
ти соціокультурної діяльності, що сприяють вивченню історико-

культурної спадщини регіону, популяризації національної куль-

тури, мови та традицій. Надана оцінка ефективності застосуван-

ня проєктного методу у діяльності бібліотеки. 

92. Гаврилюк І. Методична діяльність публічних 

бібліотек: вдосконалення та модернізація // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. —С. 33–

35. 

http://www.libraryforum.info/issue/bilous-v-osvityanska-knigozbirnya-teritoriya-inklyuzivnogo-prostoru
http://www.libraryforum.info/issue/bilous-v-osvityanska-knigozbirnya-teritoriya-inklyuzivnogo-prostoru
http://www.libraryforum.info/issue/veremiienko-t-suzirya-zlagodi-proiekt-shcho-obiednuie-narodi
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http://www.libraryforum.info/issue/gavrilyuk-i-metodichna-diyalnist-publichnih-bibliotek-vdoskonalennya-ta-modernizaciya
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У статті розглядаються основні аспекти діяльності від-

ділу інноваційно-методичної роботи, сучасні форми та методи 
забезпечення інноваційних процесів у бібліотеках Центральної 

міської бібліотеки Тернопільської міської ЦБС. 

93. Добко Т. В., Шкаріна В. А. Покажчики змісту 

українських часописів — складова національної бібліо-

графії України // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. — 2019. — № 3. — С. 6–14. 
У даній статті подано історико-бібліографічне узагаль-

нення та визначення ролі і місця покажчиків змісту часописів як 

складової національної бібліографії України; висвітлення 

історіографії, проблематики та джерельної бази дослідження 

специфічного жанру бібліографічного посібника; галузевий, 
змістовий та структурний аналіз виявлених покажчиків змісту 

українських періодичних видань. Враховано комунікаційно-

інформаційний та документаційний принципи методології 
бібліографознавства. Вперше системно досліджено друковані та 

електронні ретроспективні покажчики змісту періодичних 

видань, які відображають публікації в українських часописах, 
що виходили українською та російською мовами на території 

України і поза її межами упродовж 1844–2018 рр. Здійснено 

змістовий, галузевий та структурний аналіз цих бібліографічних 
видань. 

94. Дудник О. Я. Герої національно-визвольних зма-

гань українського народу (1917–1921 рр.): відображення у 

бібліографічних виданнях // Бібліотекознавство. Докумен-

тознавство. Інформологія. — 2019. — № 4. — С. 47–53. 
Проаналізовано бібліографічні видання незалежної Ук-

раїни, що присвячені героям-борцям за українську державу 

1917–1921 рр., або включають матеріали про них в контексті 

формування колективної пам’яті й національної свідомості 

українського народу та створення соборної української бібліо-
графії. Представлено методологію дослідження, яка полягає у 

застосуванні принципів історизму, систематично-порівняльного 

та джерелознавчого аналізу.  
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95. Етенко Н. Ю., Оре Т. А. Фактографічні конст-

рукції в інформаційній роботі бібліотеки вишу: краєзнавчі 

доробки // Бібліотечний меркурій. — 2019. — № 2 (22) . — 

С. 35–43. 
У статті представлено досвід Наукової бібліотеки Хар-

ківського національного університету радіоелектроніки у крає-
знавчому напрямку щодо створення довідкових видань на основі 

фактографічної інформації, набутої у результаті пошукової ро-

боти у підрозділах інституції, які зберігають архівну інформацію. 

96. Зайко С. Book-квест як новий формат краєзнав-

чої гри для молоді // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2020. — № 1. — С. 10–13. 
У статті представлено досвід Центральної міської біб-

ліотеки ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Ми-
колаєва з організації та проведення вуличних book-квестів як 

інтерактивного формату популяризації краєзнавчої літератури 

та знань серед молоді міста. 

97. Капралюк О. Організація науково-методичної 

діяльності Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 3. —

С. 21–25.  
У даній статті подано огляд напрямів науково-ме-

тодичної діяльності Національної наукової сільськогосподар-

ської бібліотеки як науково-методичного та координаційного 

центру мережі аграрних книгозбірень. Наголошено, що питання 
розвитку кооперативної взаємодії бібліотек та їх інтеграції в 

єдину систему набувають пріоритетності. 

98. Карпенко С. В. Наукова бібліотека як центр під-

тримки науки у ЗВО // Бібліотечний меркурій. — 2019. — 

№ 2 (22). — С. 183–189. 
У роботі проаналізовано сучасні сервіси університет-

ських бібліотек. Розглянуто поняття «креативність». Підкресле-

но необхідність набуття бібліотекарями нових компетентностей. 

http://www.libraryforum.info/issue/zayko-s-book-kvest-yak-noviy-format-kraieznavchoyi-gri-dlya-molodi
http://www.libraryforum.info/issue/zayko-s-book-kvest-yak-noviy-format-kraieznavchoyi-gri-dlya-molodi
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На прикладі Наукової бібліотеки Української інженерно-

педагогічної академії як активного учасника нової інфраструк-
тури наукової комунікації, розглянуто досвід роботи з впро-

вадження нових сервісів для підтримки та просування науки. 

99. Козачук І., Шуман О. Інклюзивно-мистецькі 

простори в бібліотеках // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 14–16. 
У статті висвітлено досвід роботи Добропільської місь-

кої централізованої бібліотечної системи, яка має Центральну 

бібліотеку та п’яти бібліотек-філій з реалізації проекту «Мережа 
інклюзивно-мистецьких просторів в бібліотеках міста Добропіл-
ля», підтриманого Українським культурним фондом. 

100. Левченко Г. С. Становлення та розвиток ук-

раїнської бібліографії в XIX ст. (на матеріалах газети 

«Одесский вестник») // Бібліотечний меркурій. — 2019. — 

№ 2 (22). — С. 44–54.  
Дана стаття присвячена дослідженню ролі газети 

«Одесский вестник» у становленні та розвитку української 

бібліографії в ХІХ ст. Охарактеризовано основні напрями 
розвитку української бібліографії та розкриті основні фактори її 

формування. На прикладі публікацій на сторінках газети 

«Одесский вестник» охарактеризовано складові елементи 
становлення і розвитку української бібліографії. Проаналізовано 

роль та значення комплексного дослідження бібліографічних 

публікацій на шпальтах газети «Одесский вестник» у процесі 

становлення загально-української бібліографії.  

101. Лобузіна К. Зміни у підходах до опису бібліо-

течних ресурсів (1967–2017): світовий досвід // Бібліотеч-

ний вісник. — 2019. — № 5. — С. 13–19. 
Представлено результати дослідження етапів розвитку 

підходів до опису бібліотечних ресурсів упродовж 1967–

2017 рр. Показано взаємозв’язок розвитку моделей електронної 

бібліографії та платформ інформаційно-комунікаційних техно-

логій. Проаналізовано ключові концепції, тренди та події, що 

http://www.libraryforum.info/issue/kozachuk-i-shuman-o-inklyuzivno-mistecki-prostori-v-bibliotekah
http://www.libraryforum.info/issue/kozachuk-i-shuman-o-inklyuzivno-mistecki-prostori-v-bibliotekah
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позначили кожну із діб прогресу бібліотечних стандартів 

описування. Підкреслено важливість упровадження семантич-

них моделей опису бібліотечних ресурсів. 

102. Мурашко О. С. Нові парадигми традиційної 

інформаційно-бібліографічної діяльності університетської 

бібліотеки // Бібліотечний меркурій. — 2019. — № 2 (22). — 

С. 199–208.  
Стаття присвячена діяльності інформаційно-бібліогра-

фічного відділу Наукової бібліотеки Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова. Розкрито зміст традиційних 

видів бібліографічної діяльності в інноваційному спектрі. 

Окреслено основні напрямки роботи та описано фактичні 

результати та перспективи розвитку бібліографічної роботи 

університетської бібліотеки. 

103. Ніколаєнко Н., Бездольна Л. Проєктна ді-

яльність Наукової бібліотеки Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені 

Петра Василенка // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2020. — № 1. — С. 21–25. 
У статті розглядаються інноваційні проєкти Наукової 

бібліотеки Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка, які впрова-

джуються з метою ефективного інформування й обслуговування 

віддалених користувачів. 

104. Скаченко О. О. Використання ігрової моделі 

гейміфікації у соціокультурній діяльності бібліотек // Біб-

ліотечний меркурій. — 2019. — № 2 (22). — С. 218–229.  
У статті актуалізовано тренд використання ігрових 

механік у соціокультурній та просвітницькій діяльності бібліо-

тек. Визначено коло українських та зарубіжних дослідників 

застосування ігрових технологій у навчанні. Розкрито мето-
дологію, стратегію, форми, мотиваційні функції, характеристики 

та аспекти процесу гейміфікації. Встановлено, що застосування 

http://www.libraryforum.info/issue/nikolaienko-n-bezdolna-l-proiektna-diyalnist-naukovoyi-biblioteki-harkivskogo-nacionalnogo
http://www.libraryforum.info/issue/nikolaienko-n-bezdolna-l-proiektna-diyalnist-naukovoyi-biblioteki-harkivskogo-nacionalnogo
http://www.libraryforum.info/issue/nikolaienko-n-bezdolna-l-proiektna-diyalnist-naukovoyi-biblioteki-harkivskogo-nacionalnogo
http://www.libraryforum.info/issue/nikolaienko-n-bezdolna-l-proiektna-diyalnist-naukovoyi-biblioteki-harkivskogo-nacionalnogo
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гейміфікації у бібліотечній галузі має переваги, серед яких: 

масштабність заходів, налагодження нових форм комунікації з 
користувачами, формування кола «друзів бібліотеки», зао-

хочення до вивчення культури і мистецтва України та світу. 

105. Струнгар В. Використання бібліотеками соці-

альних мереж та медіа-хостингів // Наукові праці Націо-

нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 

Київ, 2019. — Вип. 53. — С. 90–106. 
У статті охарактеризовано дві групи найпопулярніших 

соціальних медіа, які використовують вітчизняні та зарубіжні 

бібліотеки: соціальні мережі, що забезпечують комунікацію з 

користувачами, та медіа-хостинги, які передусім є інстру-

ментами публікації матеріалів. Розроблено та застосовано для 
виявлення загальних тенденцій функціонування бібліотечних 

представництв у соціальних медіа критерії аналізу соціальних 

медіа як джерельної бази бібліотекознавчих досліджень, а саме: 
представлення інформації про бібліотеку, централізованість/ 

дисперсність, змістовність, інтенсивність зворотного зв’язку. 

106. Шекера П., Косенко О. Особливості відобра-

ження інтелектуальної відповідальності журналів та про-

довжуваних видань у бібліографічних записах електронного 

каталогу наукової бібліотеки // Бібліотечний вісник. — 

2019. — № 6. — С. 25–31. 
У статті розглянуто питання релевантного пошуку 

редакторів в електронному каталозі Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського за допомогою необмеженої 
кількості «точок доступу». Автором акцентовано, що відомості 

про редакторів, членів редакційних колегій — важливий чинник 

формування точного пошукового образу журналів та продов-

жуваних видань. 
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Бібліографознавство 

107. Їх поєднала бібліографія ... (про Всеукраїн-

ський семінар для бібліографів «Основні напрями біб-

ліографічної роботи: теорія і практика») // Бібліотечна 

планета. — 2019. — № 4. — С. 32–33. 
В інформаційному повідомленні висвітлено питання, які 

обговорювали бібліографи національних, державних, обласних 

універсальних наукових, міських публічних бібліотек та біб-

ліотек провідних навчальних закладів України. 

Книгознавство 

108. Анісімова О. М., Крисько Н. М. Сучасна 

українська книга в житті молоді через призму соціологіч-

ного дослідження // Бібліотекознавство. Документознавст-

во. Інформологія. — 2019. — № 4. — С. 21–31. 
У даній статті подано дослідження рівня популярності 

сучасної української книги та визначено пріоритети молоді 

серед сучасних українських письменників задля покращення 

укомплектованості бібліотечного фонду ВОУНБ імені К. А. Ті-

мірязєва цією літературою. 

109. Бідун А. Статусні й компетентнісні трансфор-

мації сучасного редактора // Вісник Книжкової палати. — 

2020. — № 3. — С. 9–13.  
У даній статті розглянуто аспекти трансформації статусу 

й компетенцій сучасного редактора, що визначають специфіку 

його роботи з контентом книги на до видавничому, видав-

ничому й позавидавничому етапах. Окреслено сучасні виклики 

й можливості, що потребують оновлення усталених концепцій 
редакційно-видавничих процесів. Окреслено поле активності й 

відповідальності редактора у просуванні видавничих проєктів. 

Зосереджено увагу на відмінностях фахового статусу редактора 

в українських і закордонних видавництвах. 
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110. Богданов Г. Газета як джерело забезпечення 

інфопотреб та об’єктоцифрування // Вісник Книжкової па-

лати. — 2020. — № 1. — С. 38–44. 
Автором наведено подано найпоширеніші визначення 

газети, сформовані вподовж останнього століття та характе-

ристику газети як об’єкта друку.  

111. Буряк С. Аналітичний огляд видавничої діяль-

ності країн СНД у 2014–2018 роках // Вісник Книжкової 

палати. — 2019. — № 12. — С. 3–8. 
У статті розглянуто та проаналізовано стан випуску книг 

і брошур у країнах СНД упродовж 2014–2018 рр., подано 
докладну характеристику книговидання у 2017–2018 рр. Виз-

начено кількісні та якісні показники, проведено аналітичний 

огляд книг і брошур за мовами видання за 2018 р. Проведено 

порівняльний аналіз книг і брошур на одного жителя в країні за 
2018 р.  

112. Ейсмонт Ю. Іншомовна лексика в рефератив-

ній базі даних «Україніка наукова» // Вісник Книжкової 

палати. — 2019. — № 12. — С. 43–47. 
У даному дослідженні висвітлено тенденції, пов’язані зі 

збагаченням лексичного складу української мови іншомовними 
запозиченнями. Приділено увагу їх різновидам, розглянуто 

доцільність введення іншомовних термінів. З’ясовано основні 

причини, що зумовлюють процес поповнення української мови 
іншомовними словами. Описано особливості усного та писем-

ного шляхів запозичень. Наведено окремі українські відповід-

ники до іншомовних термінів з економіки, медицини, культури, 

науки й освіти. Доведено, що вітчизняні науковці віддають 
перевагу питомим українським термінам, а не запозиченням. 

113. Каракоз О. Трансформація української книги: 

від витоків до сьогодення // Вісник Книжкової палати. — 

2019. — № 11. — С. 6–10. 
У даній статті визначено та досліджено основні пере-

ломні етапи, які вплинули на зміст і характер української книги. 
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Проаналізовано історичні умови, на тлі яких відбувалося 

становлення вітчизняного книгодрукування. Доведено, що 
трансформація української книги впродовж тривалого періоду її 
існування часто відбувалася за несприятливих умов. 

114. Крайнікова Т. Концептуальні ознаки економіч-

ної книги як особливого різновиду літератури нон-фік-

шин // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 11. — 

С. 10–14. 
У даному дослідженні розроблено авторську дефініцію 

стосовно економічної книги, як концептуально складного та 

неоднорідного сегментому книжкової продукції. Висвітлено 
містові та дизайнерські особливості її різновидів і конкретних 

проектів, які залежать від аудиторії, цільового призначення та 

медійної платформи. Подано класифікацію економічної книги. 
Описано її функціональне значення. 

115. Лукаш Г. П. Категоріальні парадигми тексту 

документа // Бібліотекознавство. Документознавство. Ін-

формологія. — 2019. — № 4. — С. 62–67. 
У даній статті подано характеристику тексту документа 

через систему диспозицій парадигм категорій як когнітивної 

моделі у контексті документної лінгвістики. Автором запро-
поновано виділити нову категорію документного тексту та її 

субкатегорії, досі не описану у документній лінгвістиці, — 

категорію якості. 

116. Львівський міжнародний бібліотечний форум — 

унікальне явище (розмову з Іриною Шевченко провела 

Здановська Валентина) // Бібліотечна планета. — 2019. — 

№ 4. — С. 27–31. 
Подано інтерв’ю з віце-президентом Української бібліо-

течної асоціації Іриною Шевченко, в якому окреслюються шлях 

підготовки Х Львівського міжнародного бібліотечного форуму 

(2019). 
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117. Романюк Н. Життя книги після придбання: ре-

зультати опитування // Вісник Книжкової палати. — 2020. — 

№ 3. — С. 5–9.  
У даній статті оприлюднено результати дослідження 

особливостей побутування книги після того, як вона опиняється 

в читача. Автором виявлено, як люди користуються книгою в 

контексті споживчої культури. Подано результати дослідження, 
які стануть в пригоді під час аналізу поведінки потенційних по-

купців видавництвами чи книгарнями; проєктування матері-

альної конструкції видання; вивчення споживчої культури тощо. 

118. Романюк Н. Попит на книжкову продукцію в 

Зінов’євську в 1925–1926 роках // Вісник Книжкової пала-

ти. — 2019. — № 12. — С. 35–38. 
У даній статті досліджено попит на книжкову продукцію 

в Зінов’євську в 1925–1926 роках. Розглянуто діяльність 
кооперативних видавництв «Книгоспілка» та «Рух» — головних 

тогочасних конкурентів Всекрвидаву, що забезпечували потребу 

в дефіцитних виданнях. Підсумовано, що найбільший попит 
мала література із сільського господарства, науково-популярна, 

соціально-економічна, юридична, в окремі періоди — філософ-

ська, дитяча та художня українською мовою. 

119. Сазонова Ю. До історії функціонування газети 

«Команда» // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 12. — 

С. 38–43. 
У даній статті розглянуто газету «Команда» — провідне 

видання української спортивної журналістики періоду незалеж-
ності, визначено передумови й причини її створення, розглянуто 

редакційний та авторський склад, простежено еволюцію та 

періоди розвитку. Характерні риси газети «Команда» розглянуто 

у двох площинах: тематичній та жанровій. 

120. Солонська Н. Спомини українських іммігран-

тів Канади як книга-літопис вітчизняної історії // Вісник 

Книжкової палати. — 2019. — № 11. — С. 41–47. 
У статті проаналізовано спогади та перекази українських 

іммігрантів Канади, інтерв’ю з ними та їхніми дітьми, які 



44 

 

розглядаються як історичне джерело реконструкції вітчизняної 

історії. Автором наголошено, що ці спомини є історико-філо-
софською та антропологічною матрицею збереження автентич-

ності нації у процесі формування та створення сталого 
культурного середовища в іншомовній країні. 

121. Татарінова Л. Деякі тенденції розвитку книго-

друкування у провідних країнах світу // Вісник Книжкової 

палати. — 2019. — № 12. — С. 9–16. 
У статті досліджено динаміку світового книговидання та 

визначено країни-лідери. Проаналізовано сучасну тенденцію 

розвитку світової книжкової галузі, для якої характерний 

одночасний випуск друкованої та цифрової продукції, створення 
мультимедіа видань, що поєднують інтерактивні ілюстрації, 

аудіо-, відео ефекти. Автором окреслено напрями підвищення 

конкурентоспроможності української видавничої галузі з огляду 

на світовий досвід. 

122. Татарінова Л. Самвидав // Вісник Книжкової 

палати. — 2020. — № 2. — С. 5–11. 
У пропонованій розвідці авторка намагалася визначити 

причини виникнення самвидаву та з’ясувати тенденції зростання 

його обсягів в європейських країнах і США. Подано дослі-
дження переваг та вад самопублікації книги. Розглянуто роль 

видавничих платформ, що надають можливість оприлюднити 

книгу самостійно. Розглянуто літературні жанри, котрим надають 
перевагу автори, які вирішили видавати книги самостійно. На-
ведено приклади літературних премій для авторів-самовидавців. 

123. Татарінова Л. Тенденції розвитку книгодруку-

вання та книгорозповсюдження у провідних країнах світу 

крізь призму проблем читання // Вісник Книжкової пала-

ти. — 2020. — № 1. — С. 4–10. 
Досліджено особливості систем книгорозповсюдження у 

провідних країнах світу. З’ясовано роль книжкових клубів і кни-

готорговельних ланцюжків на шляху книги до читача. Наголо-

шено на вагомій ролі державної підтримки книговидавничої 
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галузі. Проаналізовано напрями державної підтримки книго-

видання та книгорозповсюдження. Розглянуто можливості 
впровадження в Україні досвіду провідних країн світу. Про-

аналізовано вподобання читацької аудиторії різних країн світу. 

124. Устіннікова О. Книги видавництва «Русская 

культура» у фонді Державного архіву друку // Вісник 

Книжкової палати. — 2019. — № 11. — С. 36–41. 
У статті проаналізовано особливості розвитку куль-

турно-мистецького життя та видавничої справи Одеси на тлі 

складних геополітичних процесів, що відбувалися на території 
Південного регіону України впродовж 1918–1920 рр. Простеже-

но етапи створення одеського видавництва «Русская культура». 

Проаналізовано програмні засади видавництва та репертуар 
книжкових видань за тематичною спрямованістю, авторами і 

особливостями поліграфічного оформлення. 

125. Цзеген Ч. Книжкова торгівля у структурі кни-

гознавства: еволюція уявлень // Вісник Книжкової пала-

ти. — 2020. — № 2. — С. 11–15. 
У даній статті розглянуто еволюцію поглядів провідних 

науковців у галузі книгознавства на книжкову торгівлю. При-

ділено увагу дискусії щодо структури книгознавства як ком-
плексної науки та місця книжкової торгівлі в ньому в період 

«другого народження» книгознавства. Визначено перспективу 

подальшого дослідження, що має бути спрямовано на розгляд 

емпіричних досліджень книжкової торгівлі. 
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