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Бібліографічний покажчик публікацій з проблем бібліотекознавства, 

бібліографознавства та книгознавства / уклад.: В. О. Мудроха, М. М. Саган; 

відп. ред. Л. В. Сніцарчук; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ 

бібліотекознавства. —  Львів, 2022. — Вип. 1. — 44 с. 

 

Покажчик нових публікацій з проблем бібліотекознавства, 

бібліографознавства та книгознавства містить анотовані аналітичні описи 

матеріалів з фахових серіальних видань та збірників наукових праць: «Вісник 

Книжкової палати», «Бібліотечна планета», «Бібліотечний форум України: 

історія, теорія і практика», «Наукові праці Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського», «Бібліотечний Меркурій», які надійшли до відділу 

бібліотекознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені 

В. Стефаника у 2021–2022 рp. Матеріали розміщено за тематичними розділами. 

У кінці випуску подано іменний покажчик, покажчик бібліотек.  

Розрахований на наукових працівників у галузі бібліотекознавства, 

бібліографознавства та книгознавства, співробітників бібліотек, а також 

викладачів і студентів спеціальних навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

Укладачі: В. О. Мудроха, М. М. Саган 

Відповідальний редактор Л. В. Сніцарчук 

Комп’ютерне верстання М. М. Саган 
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Бібліотекознавство 

1. Василенко О. Проблеми наукової комунікації професійного середовища 

у бібліотекознавчих проектах Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського / Ольга Василенко // Бібліотечний вісник. – Київ, 2021. –№3 

(263). – С. 22-38. – Бібліогр.: с. 36-37 (11назв). 

Проведено аналіз вітчизняних нормативно-правових актів у сфері права 

інтелектуальної власності засвідчив  відсутність системного підходу до 

регулювання суспільних відносин в інтелектуальній сфері. На основі сучасних 

підходів до формування показників індексації балансової вартості 

бібліотечного фонду як складової основних фондів були розраховані 

коефіцієнти індексації з наведенням групи інвентарних або актових номерів 

примірників документів. Фундаментальні, науково-прикладні дослідження 

Інституту бібліотекознавства НБУВ спрямовані на розробку актуальних 

питань розвитку бібліотечної справи в Україні загалом, Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського зокрема. 

2. Грабар Н. Ціннісні домінанти образно-чуттєвого спілкування в  

бібліотечному професійному просторі / Наталя Грабар, Анжеліка Кухаренко // 

Вісник Книжкової палати. – Київ, 2022. – №2 (307). – С. 31-36. – Бібліогр.: с. 

35-36 (10 назв). 

Розглянуто трансформаційні зміни сучасного бібліотечного середовища, 

в якому цифровий медіаконтент становить основне джерело інформації та 

комунікації. Виокремлено тенденції в дослідженнях аксіологічної сфери 

бібліотекознавства, а саме дотримання гуманістичного аспекту діяльності 

бібліотек як центрів науки, освіти, культури та спілкування. Досліджено 

ціннісні аспекти образно-чуттєвого спілкування в контексті обслуговування 

сучасного користувача бібліотеками. 

3. Гуменчук А. В. Напрями модернізації вищої бібліотечної освіти в КНР / 

А. В. Гуменчук // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків, 

2021. – Вип. 60. – С. 89-98. – Бібліогр.: с. 96-97 (10 назв). 
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Висвітлено результати компаративного аналізу змісту та структури 

освітніх програм підготовки бакалавра, магістра й доктора управління в галузі 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи, які функціонують у 108 

університетах Китаю, виявлено когнітивні та інституційні особливості 

підготовки бібліотечних фахівців вищої кваліфікації в умовах цифровізації 

глобального комунікаційного простору. 

4. Клименко О. З. Взаємодія – категорія динамічних змін у сучасній 

бібліотечній науці і практиці України / Оксана Зиновіївна Клименко, Олена 

Леонідівна Сокур // Бібліотечний Меркурій. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 

107-117. – Бібліогр.: с. 115-116 (8 назв). 

Репрезентовано взаємодію як визначальну категорію ефективних 

трансформацій та динамічних змін у сучасній вітчизняній бібліотечній науці і 

практиці. Здійснено аналіз щодо багатофункціональної бібліотечної взаємодії, 

як визначальної категорії ефективних трансформацій та динамічних змін у 

сучасній вітчизняній бібліотечній науці та практиці. 

5. Ходарєва Ю. Використання соціальної мережі як каналу професійної  

інформації (досвід кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної) / Юліана 

Ходарєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – Київ, 2021. – №4 

(26). – С. 36-41. – Бібліогр.: с. 41 (5 назв). 

Розглянуто основні складові вебпредставництва кабінету 

бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної, в т. ч. вебсторінка у фейсбуці як засіб 

для репрезентації діяльності в інтернет-середовищі, канал професійної 

інформації, майданчик для розвитку та самоосвіти бібліотечних фахівців, 

платформа для професійного спілкування. 

6. Шагайденко Т. Вплив бібліотекознавчої періодики на розвиток науки 

20–30-х років ХХ ст. / Т. Шагайденко // Наукові праці Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 495-509. – Бібліогр.: с. 

506-507 (14 назв). 

Розглянуто проблематику статей та вплив бібліотекознавчої періодики 

20–30-х років ХХ ст. на розвиток науки. Наукова періодика бібліотекознавчого 
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напряму досліджуваного періоду відіграла важливу роль у становленні й 

розвитку як галузевої науки, так і бібліотечної справи, оскільки на своїх 

сторінках відображала не лише актуальні теми бібліотекознавства, а й 

віддзеркалювала події суспільно-політичного та культурного життя, які 

безпосередньо впливали на сам процес науки та практики. 

7. Ярошенко Т. Відкритий доступ, відкрита наука, відкриті дані : як це було 

і куди йдемо (до 20 – ліття Будапештської ініціативи Відкритого доступу) / 

Тетяна Ярошенко // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних 

наук. – Київ, 2021. – Вип.8. – С. 10-26. – Бібліогр.: с. 23-24 (26 назв). 

Сучасний стан наукової комунікації визначений бурхливим розвитком 

«відкритості» не лише щодо результатів, але й власне даних досліджень, їх 

методик та процесів. Цей важливий етап підкріплений численними 

напрацюваннями та практиками , але ще не є усталеним і потребує нових 

студій у цій царині, а головне змін у самих процесах дослідження - 

соціокультурних, технічних, технологічних змін, а також змін у самій 

академічній культурі дослідників. 

Розвиток бібліотечної справи і бібліотекознавства 

8. Зленко А. Розвиток комунікативної компетентності у фахівців з 

документознавства та інформаційної діяльності як запорука успішної кар’єри / 

Алла Зленко, Денис Мірошніченко // Соціум. Документ. Комунікація. – 

Переяслав, 2021. – Вип. 13. – С. 291-310. – Бібліогр.: с. 302-304 (22 назви). – 

Розглянуто особливості формування комунікативної компетентності у 

фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, а також 

зазначено, що сучасний ринок праці висуває якісно нові вимоги до фахівців 

документознавчо-інформаційної сфери. Доведено, що набуття навичок 

комунікативної компетентності – важлива складова професійної підготовки 

фахівців з документознавства та інформаційної діяльності. 

9. Мотько А. Функціональний потенціал діяльності ВГО Українська 
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бібліотечна асоціація з розвитку бібліотечної справи) / Альона Мотько // 

Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – Київ, 2021. 

–  Вип.8. – С. 52-73. – Бібліогр.: с. 67-69 (40 назв). 

Стаття присвячена розкриттю функціонального потенціалу ВГО УБА 

як відкритої професійної асоціації. Яка спрямовує свої зусилля для розвитку 

бібліотечної справи в Україні і зміцнення в державі демократичних засад 

суспільного розвитку. УБА стала організацією яка об’єднала вмотивованих до 

змін бібліотекарів, організувала їх діяльність і в такий спосіб заклала 

підвалини для створення умов для налагодження функціонування оновленої 

бібліотечної системи. 

10. Сенченко М. Розвиток бібліотечно-інформаційних систем  в умовах 

цифрової трансформації України / Микола Сенченко, Леонід Костенко, 

Вікторія Копанєва // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2022. – №1 (306). – С. 16 

-22. – Бібліогр.: с. 21 (18 назв). 

З’ясовано, що потребує вдосконалення функціональна взаємодія між 

науково-інформаційними ресурсами України, які характеризуються 

бібліорізноманіттям і значними обсягами. Зауважено, що державний підхід до 

цифрової трансформації цих ресурсів та організації їх функціональної 

взаємодії потребує ухвалення відповідної цільової програми.Зосереджено увагу 

на потребі внесення в середовище наукових знань первинних дослідницьких 

даних: результатів експериментів, гідрометеоспостережень, соціологічних 

обстежень тощо. 

11. Чепелюк Ю. Інформаційно-аналітична складова діяльності 

дипломатичних установ / Юлія Чепелюк // Український журнал з 

бібліотекознавства та інформаційних наук. –  Київ, 2021. – Вип.8. – С. 155-162. 

– Бібліогр.: с. 160-161 (17 назв). 

Наголошено, що значне зростання обсягів інформації, збільшення її 

різноманіття за змістом і масштабне розповсюдження передових технологій, 

які дають змогу не лише передавати інформацію на величезні відстані, а й 

швидко обробляти великі масиви даних, вимагають від дипломатичних установ 
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особливих підходів до форм і методів інформаційно-аналітичної діяльності. 

Йдеться про необхідність набуття навичок роботи з інформаційно-

комунікаційними технологіями поряд із використанням традиційних каналів 

отримання та передання інформації, а також безпосереднім людським 

спілкуванням. 

12. Ярема І. Бібліотека нового покоління та її роль як соціального інституту 

в інформаційну добу / Іван Ярема // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2021. – 

№10 (303). – С. 26-30. – Бібліогр.: с. 29 (10 назв). 

З’ясовано місце й роль бібліотеки в суспільному житті в інформаційну 

добу. Досліджено та схарактеризовано особливості функціонування бібліотек 

у новому інформаційному просторі, окреслено особливості їх розвитку як 

соціального інституту в інформаційну добу, коли основу інформаційного 

забезпечення майже всіх сфер діяльності становлять інтернет-ресурси. 

Висвітлено одне з основних завдань сучасної бібліотеки, що передбачає не лише 

формування навичок ефективного використання її послуг і сервісів, а й вміння 

критично аналізувати інформацію та робити відповідні висновки. 

Законодавчі та нормативно-правові документи в галузі бібліотечної 

справи 

13. Василенко Д. П. Нормативно-правове регулювання процесу цифровізації 

українського архівного простору / Д. П. Василенко, Л. В. Бутко // Вісник 

Харківської державної академії культури. – Харків, 2021. – Вип. 60. – С. 79-88. 

– Бібліогр.: с. 86-87 (13 назв). 

Складнощі нормативно-правового забезпечення архівної цифровізації 

зумовлені специфікою інформаційного середовища, стрімкістю розвитку 

техніки і технологій, що потребує постійної модифікації та переробки 

законодавчої бази галузей культури, а також підтримки її відповідно до 

сучасного рівня розвитку IT. Проаналізовано нормативний інструментарій як 

елемент державного регулювання цифровізації архівного простору України. 
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14. Дмитрук Т. Нормативно-правова база організації бібліотечної галузі в 

Україні / Т. Дмитрук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. 

І. Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 53-66. – Бібліогр.: с. 61-63 (18 назв). 

Проаналізовано проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та стан досліджуваної 

проблеми у працях вітчизняних науковців. Запропонований Проєкт так і не 

врегульовує ключові питання подальшого функціонування і розвитку 

бібліотечної галузі України. Досі вітчизняні бібліотеки функціонують за 

пострадянською системою організації бібліотечної справи, що викликає 

неузгодженість зі сучасними викликами часу. Українським бібліотекам 

потрібен новий закон про бібліотеки і бібліотечну справу, адже чинний 

датований 1995 р. і не враховує зміни, які відбулися і відбуваються в країні і 

світі. Сьогодні вкрай важливо визначити на законодавчому рівні гідне місце 

бібліотек та ключові принципи, за якими вони мають працювати й 

розвиватися у вільній і незалежній державі. 

15. Матвійчук Л. Нормативно-правове забезпечення науково-інформаційної 

діяльності / Лариса Матвійчук // Бібліотечний вісник. – Київ, 2021. – №3 (263). 

– С. 3-11. – Бібліогр.: с. 8-9 (18 назв). 

       Стаття присвячена визначенню і статусу науково-інформаційної 

діяльності як виду наукової роботи. Обгрунтовано актуальність порушеної 

теми з огляду на зростання інформаційних потоків та проблеми їх 

систематизації. Наукова новизна полягає в тому, що в процесі 

документознавчого аналізу було доведено необхідність уточнення чинних 

визначень на рівні законів. 

16. Мудроха В. Нормативно-правове забезпечення формування професійної 

компетентності інформаційно-бібліотечних фахівців / В. Мудроха // Наукові 

праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 

62. – С. 151-163. – Бібліогр.: с. 160 (10 назв). 

Стаття присвячена аналізу чинного українського законодавства, яке 

регулює правові відносини у сфері інформаційно-бібліотечної діяльності. 
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Визначено основні напрями нормативно-правового забезпечення формування 

професійної компетентності інформаційно-бібліотечних фахівців. 

17. Пшенична О. Інноваційні методи викладання навчальної дисципліни 

«стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі» в умовах 

змішаного навчання / Оксана Пшенична, Дар’я Просяна, Світлана Сівак // 

Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. –  Київ, 2021. 

– Вип.8. – С. 117-126. – Бібліогр.: с. 124 (7 назв). 

Стаття присвячена розкриттю підходів до застосування інноваційних 

методів, які реалізуються за допомогою хмарних сервісів, під час викладання 

навчальної дисципліни «Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та 

архівній справі» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти в 

Запорізькому національному університеті в умовах змішаного навчання. 

Виявлено, що змішана форма навчання вимагає від здобувачів вищої освіти 

стійкої мотивації, здатності до самоорганізації під час опанування нових 

знань і навичок.  

18. Сенченко М. Щоб вийти з хаосу, країні потрібно призвати на службу 

Інтелект / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2021. – №12 

(305). – С. 3-6. – Бібліогр.: с. 4 (4 назви). 

Історія держави складається з низки перемог і поразок із неодзначним 

результатом. Іноді переможена країна з гідністю відроджується в іншому 

геополітичному просторі, а переможець поступово занурюється в безодню 

хаосу. Велич держави та зрілість народу виявляються у ставленні до історії 

Вітчизни, для чого потрібно не менше мужності, ніж на полі битви. 

19. Черняк І. Бібліотеки освітніх закладів в умовах регіональної політики / І. 

Черняк // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 479-494. – Бібліогр.: с. 487-489 (26 назв). 

Здійснено дослідження, яке дозволяє констатувати, що в умовах 

формування інформаційного суспільства та становлення суспільства знань 

функції бібліотек, їхнє місце у системі наукової, освітньої та культурної 
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інфраструктури суспільства зазнали кардинальних змін, що віддзеркалила 

система нормативно-правових актів міжнародного та національного рівнів. 

20. Швецова-Водка Г. М. Загальна класифікація документа: зміни та 

доповнення / Галина Миколаївна Швецова-Водка // Бібліотечний Меркурій. – 

Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 143-164. – Бібліогр.: с. 161-162 (25 назв). 

Статтю присвячено розгляду однієї з найважливіших проблем типології 

документа: загальній класифікації документа. Мета дослідження полягає в 

тому, щоб оптимізувати схему загальної класифікації документа, уточнити 

деякі терміни та запропонувати матеріал для подальшої дискусії задля 

розвитку типології документа. Дослідження спрямовано на розвиток загальної 

теорії документа, тому враховуються в першу чергу ознаки, притаманні всім 

документам, незалежно від їх призначення. 

21. Яковенко О. Бібліотечно-інформаційні ресурси: управління й 

збереження в контексті національних стандартів (на прикладі Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. Яковенко, І. Соколова // 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 

2021. – Вип. 62. – С. 214-228. – Бібліогр.: с. 223-225 (16 назв). 

Діяльність із формування, управління й збереження національного 

інформаційного ресурсу потребує надійного нормативно-методичного 

забезпечення, впровадження в практику роботи нових національних 

стандартів серії «Інформація та документація», які регламентують 

діяльність у цьому напрямі. Важливим складником є інформування фахівців про 

нові нормативні документи у цій сфері. 

Організація і управління в бібліотечній справі 

22. Баранецька А. Інформаційна діяльність: інтерпретація явища в контексті 

бізнесу / Анна Баранецька // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2022. – №2 (307). 

– С. 42-47. – Бібліогр.: с. 46 (17 назв). 

Проаналізовано феномен інформаційної діяльності в контексті 

бізнесової сфери. Інформаційну справу схарактеризовано як поліфункціональне 

явище. Розкрито поняття «інформаційна діяльність» з позиції її видів та 
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мети. Визначено різні напрями втілення інформаційної діяльності в бізнесі. 

Проінтерпретовано поняття інформаційних потреб. 

23. Міроненко А. «Україна: історія, культура, ідентичність»: міжнародна 

науково-практична конференція / Алла Міроненко // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. – Київ, 2022. – №1 (27). – С. 33-37. 

Стаття присвячена міжнародній науково-практичній конференції 

«Україна: історія, культура, ідентичність», що відбулася 19-20 серпня 2021 

року в Одеській національній науковій бібліотеці з нагоди 30-річчя 

незалежності України. 

24. Плужник О. Формування цифрової компетентності у майбутніх фахівців 

із документознавства та інформаційної діяльності / Оксана Плужник // Соціум. 

Документ. Комунікація. – Переяслав, 2021. – Вип. 13. – С. 331-344. – Бібліогр.: 

с. 340 (5 назв). – 

Стаття присвячена дослідженню проблем формування цифрової 

компетентності у майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної 

діяльності у процесі професійної підготовки. Розглянуто визначення та 

сутність понять «цифрова грамотність» та «цифрова компетентність». 

Зіставлено поняття «компетентність» та «компетенція». 

25. Сафонова Т. Менеджмент безпеки профдіяльності в бібліотеках України 

/ Тетяна Сафонова, Ірина Коханова // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2022. – 

№2 (307). – С. 37-42. – Бібліогр.: с. 40-41 (13 назв). 

Статтю присвячено осмисленню питання менеджменту безпеки 

профдіяльності в бібліотеках України з позиції соціальної та психологічної 

безпеки в галузі. Розкрито проблеми та сучасні тенденції менеджменту 

безпеки бібліотечної діяльності, а також питання нормативно-правового 

забезпечення бібліотечної сфери. 

26. Чуканова С. Поняття «дані досліджень»: види та типи даних досліджень 

у контексті практики управління даними / Світлана Чуканова // Український 

журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. –  Київ, 2021. – Вип.8. – С. 

128-138. – Бібліогр.: с. 136-137 (24 назви). 
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В умовах стрімкого розвитку концепції «Відкритої науки», кількісного 

зростання отриманих під час досліджень даних посилюється наукова увага до 

практики управління даними досліджень (research data management), що 

актуалізує завдання визначення поняття «дані досліджень», а також 

виявлення видів і типів даних досліджень у рамках практики управління ними, 

обґрунтування і висвітлення специфіки таких даних.Основу методологічного 

інструментарію дослідження становлять термінологічний метод, 

застосування якого було обумовлене потребою виявлення актуальних 

тлумачень поняття «дані досліджень», а також аналіз репозитаріїв для даних 

із різних галузей науки. 

Бібліотечний маркетинг. Бібліотечні кадри 

27. Бачинська Н. Підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 029 

"Інформаційна, бібліотечна та архівна справа": до питання формування фонду 

навчальної літератури / Н. Бачинська, О. Клименко // Наукові праці 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – 

С. 11-27. – Бібліогр.: с. 24-25 (8 назв). 

Проаналізовано, що сучасній бібліотечно-інформаційній освіті 

притаманні багатоаспектність, варіативність, новизна, випереджальний 

характер, перспективність подальших розробок, удосконалення якісної 

підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців ХХI ст. І сьогодні 

залишаються актуальними такі завдання, поставлені В. Бабичем на початку 

90-х років ХХ ст., як створення науково-дослідного консультативного центру у 

сфері бібліотечно-інформаційної освіти, до функцій якого входили б розробки 

методологічного, філософського і теоретичного характеру в галузі 

бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної 

діяльності, а також наукове обґрунтування змісту фахової освіти, її 

прогнозування та ін. 

28. Гуменчук А. Французька модель вищої бібліотечно-інформаційної 

освіти: когнітивні та організаційні особливості / Анатолій Гуменчук // Вісник 
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Книжкової палати. – Київ, 2022. – №1 (306). – С. 47-52. – Бібліогр.: с. 51 (14 

назв). 

Висвітлено історію виникнення та сучасний стан функціонування 

системи вищої бібліотечно-інформаційної освіти Франції. Приділено увагу її 

місцю у світовій системі  підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів, 

визначено особливості когнітивного  та організаційного складників. 

Зауважено, що для французької моделі вищої інформаційної освіти 

традиційною є підготовка фахівців для бібліотек, архівів і центрів 

документації в межах однієї спеціальності. 

29. Мильченко Л. Вторинна неграмотність – наслідок кризи читання / 

Лариса Мильченко // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2022. – №1 (306). – С. 7 

-16.  

Статтю присвячено дослідженню кризи читання й поширенню 

вторинної неграмотності як її наслідку. Констатовано, що нині викликає 

значне занепокоєння виразна тенденція останніх років – втрата статусу 

престижності та виняткової ролі читання в житті суспільства. Розглянуто 

проблему читання нового покоління як соціальну проблему сучасного 

суспільства. Обгрунтовано потребу розроблення та створення спеціальних 

програм і проєктів для мотивації дитячого читання. 

30. Полякова Ю. Літературні альманахи та збірники 1920-1930-х років у 

фонді Центральної наукової бібліотеки Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна / Юліана Полякова // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. – Київ, 2022. – №1 (27). – С. 12-17. – Бібліогр.: с. 16 (8 

назв). 

Представлено відомості про літературні альманахи та збірники, що 

видавались різними літературними організаціями в Україні протягом 1920-

1930-років, розкрито їх тематичне та ідеологічне спрямування. 

31. Чепелюк Ю. Методи аналітико-прогностичних досліджень 

дипломатичних представництв / Юлія Чепелюк // Вісник Книжкової палати. – 

Київ, 2022. – №3 (308). – С. 28-34. – Бібліогр.: с. 33 (15 назв). 
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Систематизовано та схарактеризовано методи аналізу інформації й 

прогностичні методи політичного аналізу, придатні для використання в 

інформаційно-аналітичній діяльності дипломатичних представництв. 

Констатовано, що прогноз, особливо політичний – це складний процес, 

успішність і точність якого значною мірою залежить від сукупності 

використовуваних методів аналізу й прогнозування. Наголошено, що через 

велику кількість чинників впливу політичне прогнозування здійснюється у 

формі варіантів, альтернатив розвитку, що описують вірогідний характер 

майбутніх подій, процесів, ситуацій. 

32. Яковенко О. Популяризація електронних книжкових виставок у системі 

бібліотечних наукових комунікацій (на прикладі вітрин нових надходжень 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Олена Яковенко, 

Леся Туровська // Бібліотечний вісник. – Київ, 2021. – №3 (263). – С. 39-49. – 

Бібліогр.: с. 47-48 (11назв). 

Представлено дані бібліотечного маркетингового дослідження, 

проведеного у віртуальному середовищі у рамках відомчої теми Інституту 

бібліотекознавства НБУВ «Бібліотечно – інформаційний комплекс в умовах 

трансформації наукових комунікацій» та спрямованого на вивчення особистої 

зацікавленості віддалених користувачів. Проведення бібліотечних 

маркетингових досліджень є необхідним компонентом системи бібліотечних 

наукових комунікацій. Отримані результати дають можливість оперативно 

реагувати на зміни у пріоритетах споживачів інформації, вдосконалювати 

ресурсну баз, знаходити шляхи оптимізації дистанційного сервісу, генерувати 

пріоритетні напрями бібліотечно - інформаційної діяльності. 

Історія бібліотечної справи та бібліотекознавства 

33. Клименко О. Бібліотечна мережа Національної академії наук України: 

відбудова (1946-1969 рр.) / Оксана Клименко, Олена Сокур // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. – Київ, 2022. – №1 (27). – С. 38-40. – Бібліогр.: 

с. 40 (7 назв). 
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Висвітлено третій – повоєнний – етап відбудови бібліотечної мережі 

Національної академії наук України після Другої світової війни, який охоплює 

період 1946-1969 рр. Через науково-організаційне та методичне забезпечення 

представлено відбудову мережі як єдиної системи. 

34. Кравчук Н. Науковій бібліотеці Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова – 100 років / Неліна Кравчук // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. – Київ, 2021. – №4 (26). – С. 59-62. – Бібліогр.: 

с. 58 (10 назв). 

Висвітлено шлях розвитку бібліотеки від її становлення до сьогодення. 

На підставі спогадів колег описано професійний шлях особистостей, які 

стояли біля її витоків, та досягнення і відданість її керівників. 

35. Левченко Ю. Бібліотека Київського педагогічного інституту під час 

нацистської окупації (1941 – 1943 рр.) / Юрій Левченко // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. – Київ, 2021. – №4 (26). – С. 53-56. – Бібліогр.: с. 56 

(29 назв). 

Стаття присвячена розкриттю історії бібліотеки Київського 

державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького ( нині Наукова 

 бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова) 

в роки нацистської окупації. 

36. Олійник А. Приватна бібліотека Кирила Розумовського / Анастасія 

Олійник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – Київ, 2022. – №1 

(27). – С. 47. 

Стаття розкриває результати дослідження приватної бібліотеки 

Кирила Розумовського, яке дозволило виокремити невідомі зацікавлення 

гетьмана. В майбутньому планується представити їх в музейній експозиції 

Палацу Кирила Розумовського. 

37. Солоіденко Г. Бібліотечні довідники, путівники: досвід створення та 

видання / Галина Солоіденко // Бібліотечний вісник. – Київ, 2021. – №3 (263). – 

С. 64-77. – Бібліогр.: с. 76-77 (8 назв). 
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Досліджується історія створення та особливості видання бібліотечних 

довідників, путівників. З часом ці видання набувають власної наукової цінності. 

Наголошується , що автоматизація роботи бібліотек сприяє створенню 

електронних путівників та довідників, урізноманітнює їх структуру та 

спеціалізацію. Акцентується увага на відсутності у вітчизняній бібліотечній 

практиці науково обгрунтованої методики створення путівників нового 

покоління. 

Видатні діячі бібліотечної справи 

38. Кірішева О. Берегиня храму медичних знань: до ювілею Раїси Іванівни 

Павленко / Олена Кірішева // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 

Київ, 2022. – №1 (27). – С. 51-52. – Бібліогр.: с. 52 (3 назви). 

Висвітлено професійний шлях Генерального директора Національної 

наукової медичної бібліотеки України, 1975-2018 рр., заслуженого працівника 

культури України, повного кавалера ордена княгині Ольги, видатного 

бібліотекознавця Раїси Іванівни Павленко з нагоди ювілею. 

39. Кірішева О. Покликання – Бібліотека (до ювілею Раїси Іванівни 

Павленко, генерального директора Національної наукової медичної бібліотеки 

України (1975-2018)) / Олена Кірішева, Зінаїда Хоружа // Вісник Книжкової 

палати. – Київ, 2021. – №12 (305). – С. 44-46. – Бібліогр.: с. 46 (3 назви). 

Висвітлено професійний шлях генерального директора Національної 

наукової медичної бібліотеки України (1975-2018), заслуженого працівника 

культури України, повного кавалера ордена княгині Ольги, видатного 

бібліотекознавця Раїси Іванівни Павленко з нагоди ювілею. 

40. Козоріз В. Портрет поміщика-бібліофіла на тлі українського села / Віктор 

Козоріз // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – Київ, 2022. – №1 

(27). – С. 41-46. – Бібліогр.: с. 46 (17 назв). 

Стаття присвячена історії створення у першій половині XIX ст. 

унікальної бібліотеки, що знаходилась в селі Кононівка Пирятинського повіту 

Полтавської губернії, та біографії колишнього власника цієї бібліотеки 

поміщика-бібліофіла І. Я. Лукашевича. 
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41. Семененко В. Дослідник історії Поділля Юзеф Антоній Роллє та його 

опис складу Київського архіву (за матеріалами часопису «Kraj» із фондів ВБЗІК 

НБУВ) / Вікторія Семененко // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2022. – №3 

(308). – С. 41-48. – Бібліогр.: с. 46-47 (14 назв). 

Проаналізовано наукову діяльність Ю. А. Роллє на прикладі описі архівів 

XIX ст., репрезентованих на сторінках тижневика «Kraj», що слугує вагомою 

джерельною базою для дослідників історії та культури України другої 

половини XIX ст. Розглянуто праці та концептуальні засади науковця, його 

внесок як етнографа, археолога й історика в закладення підвалин сучасного 

краєзнавства й джерелознавства. 

42. Соколов В. Ю. Діяльність Й. Залевського на посаді директора 

Центральної польської державної бібліотеки у Києві у 1925-1931 рр. / Віктор 

Юрійович Соколов // Бібліотечний Меркурій. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 

32-45. – Бібліогр.: с. 41-42 (27 назв). 

Проаналізовано особливості діяльності, основні показники та розвиток 

Центральної польської державної бібліотеки у Києві у 1925-1931 рр. під 

керівництвом Й. Залевського. Виявлено та охарактеризовано головні напрями 

роботи Й. Залевського на посаді директора книгозбірні, основні компетенції і 

сфера діяльності працівників бібліотеки у досліджуваний період. 

Охарактеризовано також головні напрями та особливості культурно-

просвітницької та бібліотечної роботи Центральної польської державної 

бібліотеки у Києві як організаційно-методичного, наукового та культурно-

освітнього центру. 

43. Соляник А. Ректор-новатор вищої гуманітарної освіти України (до 80- 

річчя від дня народження Василя Миколайовича Шейка) / Алла Соляник, 

Наталя Кушнаренко // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2022. – №3 (308). – С. 

48-52.  

Статтю присвячено до ювілею з нагоди дня народження авторитетного 

педагога, талановитого вченого та ректора Харківської державної академії 

культури Василя Миколайовича Шейка. Василь Миколайович – доктор 
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історичних наук (2002), професор (1991), академік Міжнародної академії 

інформатизації при ООН (1995), дійсний член Національної академії мистецтв 

України (2017). Вражає його рекордна наукова продуктивність: понад 900 

праць із питань теорії та історії української й світової культури, теорії 

цивілізаційної еволюції в добу глобалізму, української інтелігенції тощо. Нині 

він сповнений численних стратегічних важливих ідей щодо підвищення якості 

вищої культурологічно-мистецької й інформаційно-бібліотечної освіти та 

науки України, прагне до зростання іміджу Харківської державної академії 

культури, базованому на власному багатогранному таланті. 

44. Шкаріна В. Особа академіка Павла Тутковського в контексті бібліографії 

/ В. Шкаріна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 510-528. – Бібліогр.: с. 523-525 (23 назви). 

Статтю підготовлено у руслі виконання наукової теми 2019–2021 рр. 

«Теоретичні, методичні та прикладні аспекти формування національної 

бібліографії в контексті вивчення спадщини діячів української науки та 

культури». Застосовано бібліографічний та інші загальнонаукові методи: 

системного та історичного підходів; емпіричні методи опису та моделювання; 

аналітико-тематичний метод; джерелознавчий та статистичний аналіз. 

Наукова новизна. У першій частині статті системно проаналізовано 

бібліографічний доробок вченого: покажчики, огляди, списки літератури.  

Міжнародне співробітництво 

45. Антонюк Т. Видавнича діяльність Івана Тиктора у фондах відділу 

зарубіжної україніки НБУВ / Тетяна Антонюк // Бібліотечний вісник. – 

Київ, 2021. – №3 (263). – С.99-115. – Бібліогр.: с. 113-114 (22 назви). 

Документи з видавництв Івана Тиктора дають змогу не тільки 

проаналізувати книжкові характеристики видань, а також простежити 

життєвий шлях видатного діяча видавничого руху, який зробив вагомий внесок 

в історію вітчизняного книговидання, української культури, книговидання. 

Книги з видавництв Івана Тиктора потрапили до НБУВ як дари, значна їх 
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частка з бібліотеки Анни Фігус-Ралько (Вінніпег, Канада). Окремі примірники з 

видавництв Івана Тиктора збереглися в колекції Я. Рудницького. Деякі видання , 

зокрема львівського періоду, мають незадовільний стан, тому обкладинки 

видань замінені твердим сучасним палітурним матеріалом. 

46. Безпала Г. Австрійська національна бібліотека в системі наукових 

комунікацій / Г. Безпала // Наукові праці Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 28-41. – Бібліогр.: с. 37-38 (27 назв). 

Виявлено домінуючі тенденції наукової комунікації Австрійської 

національної бібліотеки в інформаційному полі Австрії, нові форми 

електронної наукової комунікації (електронні наукові ресурси, електронні 

бібліотеки), окреслена основна проблематика – забезпечення відкритого 

доступу до інформації. Виявлено тенденції розвитку наукової комунікації 

бібліотеки, а саме – розвиток співавторства, зростання міжнародного і 

міждисциплінарного співробітництва, формування віддалених мережевих 

колективів (наукові форуми, блоги) тощо. 

47. Галицька С. Формування джерельної бази українознавства:  досвід 

роботи бібліотеки Університету Торонто / Світлана Галицька // Бібліотечний 

вісник. – Київ, 2021. – №3(263). – С. 78-89. – Бібліогр.: с. 88-89 (14 назв). 

Розглянуто формування колекцій бібліотеки Університету Торонто, які 

утворюють комплексну джерельну базу для вивчення українознавчої 

проблематики. Охарактеризовано колекції та бази даних, які містять 

інформаційні ресурси  з української культури та історії у т.ч. унікальні 

документи. Наголошується на актуальності міжбібліотечної співпраці. 

Університет Торонто є одним з провідних осередків вивчення українознавчих 

дисциплін. Важливим аспектом діяльності бібліотеки Університету є 

оцифрування історико-культурних, наукових бібліотечних інформаційних 

ресурсів з метою реалізації доступу до створення інформаційного масиву, 

забезпечення підтримки певних видів діяльності. 
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48. Здановська В. Торговельні центри і бібліотеки: синергія задля 

покращення життя громади / Валентина Здановська // Бібліотечна планета. – 

Київ, 2021. – №4 (94). – С. 20-23. – Бібліогр.: с. 23 (4 назви). 

Розглянуто ТРЦ, як потужні точки соціального тяжіння, що 

пропонують відвідувачам різнопланову альтернативу шопінгу, але як 

вважають закордонні бібліотекарі, то цілком природно було б, якщо б у ТРЦ 

розміщувалися і бібліотеки. Їхня ініціатива стала реальністю ще в 1976 р. у 

ТРЦ  Grand’Place французького міста Гренобля. Нині це Бібліотека Катеба 

Ясіна, у ній розміщено колекцію книг, періодичних видань, ком пакт-дисків та 

документальних фільмів, є безкоштовний Wi-Fi, зал для конференцій, виставок 

та концертів. Сьогодні є  приклади діяльності таких бібліотек у Великій 

Британії, Італії, США та інших країнах. Тож висвітлений у статті досвід 

цілком може бути імплементований у нашу українську реальність, принаймні в 

містах обласного та районного значення. 

49. Сенченко М. Книжкова індустрія Франції / Микола Сенченко // Вісник 

Книжкової палати. – Київ, 2021. – №10 (303). – С. 3-8. – Бібліогр.: с. 8 (4 назви). 

Досліджено книгоіндустрію Франції, де також ціну на книги визначають 

видавництва, а отже діє система фіксованих цін. Аналіз ситуації з 

ціноутворенням в Україні свідчить, що лише перехід до системи єдиних цін 

підвищить попит на книги та сприятиме зростанню кількості покупців і 

читачів паперових й електронних видань. 

50. Цзеген Ч. Досвід трансформації книжкової галузі КНР в умовах пандемії 

/ Чень Цзеген // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків, 

2021. – Вип. 60. – С. 53-62. – Бібліогр.: с. 61 (9 назв). 

Проаналізовано заходи, здійснені в книжковій сфері КНР в умовах 

пандемії. Виявлено наступні напрями трансформації книжкової галузі: перехід 

переважно до онлайн-продажів у роздрібній книжковій торгівлі, активне 

застосування поштового сервісу як каналу доставки, відкриття цифрових 

ресурсів видавництв для забезпечення безкоштовного доступу, розширення 
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кола медіаплатформ для розповсюдження контенту, організація онлайн-

читань тощо. 

51. Ярема І. Теоретико-методологічні основи поняття «Цифрова 

комунікація» / Іван Ярема // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2022. – №2 (307). 

– С. 47-52. – Бібліогр.: с. 51-52 (14 назв). 

З’ясовано теоретико-методологічні основи понятя «цифрова 

комунікація»; проаналізовано міжнародний досвід використання цифрових 

технологій у публічній діяльності; розглянуто основні засоби комунікації та 

здобуття даних в інформаційному суспільстві, наголошено на потребі 

модернізації інформаційних закладів. 

Бібліотечна система України. Окремі бібліотеки 

52. Бірюкова І. О. Проєкт «Університет екологічних знань ОННБ» як 

складова просвітницької роботи Одеської національної наукової бібліотеки / 

Ірина Олександрівна Бірюкова // Бібліотечний Меркурій. – Одеса, 2021. – Вип. 

2 (26). – С. 93-106. – Бібліогр.: с. 100-103 (53 назви). 

Висвітлено культурно-просвітницьку роботу Одеської національної 

наукової бібліотеки в сфері формування екологічної свідомості та культур, в 

рамках якої у 2001 р. на базі бібліотеки створено «Університет екологічних 

знань». 

53. Бурміс І. Характеристика публічних бібліотек Півдня України як 

медіацентрів / І. Бурміс // Наукові праці Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 342-354. – Бібліогр.: с. 351-352 (14 

назв). 

Розглянуто конкретні приклади розвитку і вдосконалення діяльності 

публічних бібліотек Півдня України як медіацентрів: реалізація стратегічного 

плану дій Одеської обласної державної адміністрації на 2017–2019 рр. – 

програми «Розумний регіон» були створені медіацентри на базі районних та 

сільських бібліотек в Одеській області; створення «молодіжного простору» як 

культурно-інформаційного проєкту в рамках роботи Одеської обласної 

універсальної бібліотеки ім. М. С. Грушевського. 
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54. Іванова М. Бібліотечна справа в державних стратегіях розвитку України / 

М. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 67-83. – Бібліогр.: с. 79-80 (11 назв). 

Розкрито поняття «цифровізація», визначено основні принципи 

цифровізації в Україні. Окреслено напрями та тематичний зміст підвищення 

кваліфікації працівників Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського (НБУВ) згідно з загальними тенденціями розвитку цифровізації 

бібліотечної справи в Україні і внутрішніх потреб адаптації бібліотеки до цих 

тенденцій. Визначено роль вітчизняних бібліотек у цифровізації українського 

суспільства. 

55. Кісельова О. Чат-бот - віртуальний бібліотечний працівник / Олена 

Кісельова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – Київ, 2022. – №1 

(27). – С. 8. 

Описано досвід використання чат-ботів в діяльності бібліотек 

Кіровоградщини та надано інформацію про обласний конкус «Чот-бот – 

віртуальний бібліотечний помічник». 

56. Козаченко Г. Бібліотечна Житомирщина / Галина Козаченко // 

Бібліотечна планета. – Київ, 2021. – №4 (94). – С. 7-11. – 

Розглянуто формування бібліотечної мережі в ТГ  Житомирської 

області. Проаналізовано, що формування відбувається абсолютно хаотично, 

без належного вивчення, аналізу наявної ситуації, без урахування потреб 

жителів громад і з порушенням чинного законодавства. Проте є обнадійливі 

тенденції: загальна кількість технічних засобів поступово зростає, а також 

зростає сума надходжень до бібліотек. 

57. Рубан А. Кабінет бібліотекознавства Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: підсумки 20-річної діяльності / 

А. Рубан // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. –  2021. – Вип. 62. – С. 175-187. – Бібліогр.: с. 183-185 (11 назв). 

Створений 2000 р. кабінет бібліотекознавства Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського продовжує 
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зберігати своє місце й відігравати важливу роль у структурі бібліотеки. 

Основними напрямами діяльності його фахівців протягом аналізованого 

періоду були наукові дослідження з питань галузевого бібліотекознавства, 

бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної 

діяльності; довідково-бібліографічне та інформаційне забезпечення наукових 

досліджень за темами НД бібліотеки; організація фонду й довідково-

пошукового апарату; бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне 

обслуговування користувачів; моніторинг їхніх інформаційних потреб тощо. 

58. Сергієнко О. Каталоги періодичних видань Харківської державної 

наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: історія та сучасність / Оксана 

Сергієнко, Оксана Поліщук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 

Київ, 2022. – №1 (27). – С. 48-50. 

Висвітлено історичний шлях розвитку каталогів періодичних видань 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка від друкованої 

форми до сучасного електронного каталогу. 

59. Сиволап О. Використання сервісів Google для автоматизованого обліку 

звітних показників роботи бібліотеки / Оксана Сиволап // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. – Київ, 2021. – №4 (26). – С. 2-5. – Бібліогр.: с. 5 (6 

назв). 

Розглянуто досвід роботи Науково-технічної бібліотеки Одеської 

національної академії харчових технологій з впровадження автоматизованого 

обліку звітних показників роботи бібліотеки, а саме – використання сервісів 

Google для формування звітів у цифровому форматі. 

60. Ступницька С. Велике читання на Рівненщині / Світлана Ступницька // 

Бібліотечна планета. – Київ, 2021. – №4 (94). – С. 16-17. – Бібліогр.: с. 17 (4 

назви). 

Розглянуто мету «Великого читання» у Рівненській ОУНБ, яка несе зі 

собою популяризацію книгочитання як усвідомлено обрану життєву 

стратегію задля всебічного та гармонійного розвитку особистості, сприяння 

духовному та інтелектуальному розвитку краян, піднесенню їх патріотичних 



 

25 
 

почуттів. Заохочення рівнян до прочитання книги відбувалося за допомогою 

відеобордів і сітілайтів.  

Основні напрями бібліотечної діяльності 

61. Ковач Л. Вплив соціально-економічних чинників на етнополітичні 

процеси: теоретико-методологічні засади дослідження / Леся Ковач // Соціум. 

Документ. Комунікація. – Переяслав, 2021. – Вип. 13. – С. 311-330. – Бібліогр.: 

с. 324-325 (21 назва). – 

Узагальнено та проаналізовано теоретико-методологічні засади впливу 

соціально-економічних чинників на етнополітичні процеси в сегментованих 

суспільствах. Виявлено загальні закономірності та можливі наслідки від 

спрямованості їх розвитку для загальної політичної ситуації в країні. 

Зазначено, що у більшості теоретичних підходів етнічність розглядається як 

символічний і соціальний капітал, що може бути використаний для реалізації 

політичними акторами своїх політичних та економічних цілей як всередині 

країні, так і поза її межами. 

62. Ковпак В. Документальні ресурси електронної бібліотеки в 

стратегічному документно-комунікаційному процесі формування когнітивно-

інформаційного суспільства / Вікторія Ковпак // Вісник Книжкової палати. – 

Київ, 2022. – №1 (306). – С. 33-39. – Бібліогр.: с. 39-40 (24 назви). 

Розглянуто документи, спогади, листи як інтелектуальний / 

соцієтальний капітал світового українства політичної (повоєнної) української 

іміграції, що становлять перспективний напрям інформаційно-аналітичної 

діяльності сучасних державних управлінців, політологів,дипломатів, істориків, 

фахівців інформаційно-комунікаційної сфери, митців і, загалом, усіх 

зацікавлених у державотворчому процесі, реалізації стратегічних комунікацій. 

63. Кропочева Н. М. Репозитарії закладів вищої педагогічної освіти: нові 

можливості для наукових бібліотек / Наталія Миколаївна Кропочева // 

Бібліотечний Меркурій. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 118-133. – Бібліогр.: с. 

130-131 (17 назв). 
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Розглянуто ключові показники діяльності бібліотечних установ закладів 

вищої педагогічної освіти в контексті дотримання принципів відкритої науки. 

Наведено наукові метрики зазначених принципів, що детермінують наукові 

пошуки в руслі диференціації типовидового складу цифрового контенту 

інституційного депозитарію відповідно до наступних вимог: визначення 

кількісних показників наукових і навчальних матеріалів, що завантажено до 

сховищ; встановлення структури фондів, під фондів, тематичних колекцій та 

рубрик інституційних депозитаріїв; виявлення напрямів їхнього поширення в 

мережі Інтернет. 

64. Масловська С. Діяльність читальної зали бібліотекознавчої літератури 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у контексті 

інформаційно-наукового забезпечення потреб бібліотечних фахівців / С. 

Масловська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 136-150. – Бібліогр.: с. 147-148 (10 назв). 

Вирішення проблеми якісного та оперативного обслуговування бібліотеч- 

них працівників потребує не тільки вивчення особливостей розвитку їхніх 

інформаційних потреб, а й застосування на практиці різноманітних форм 

інформаційного обслуговування, вміння об’єктивно оцінювати якість інфор- 

маційної продукції і можливість її використання для задоволення потреб ко- 

ристувачів. 

65. Погрібна О. Збереження фондів провідних національних бібліотек світу в 

умовах цифровізації суспільства / О. Погрібна // Наукові праці Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 164-174. – 

Бібліогр.: с. 171-172 (13 назв). 

Окреслено напрями роботи над створенням цифрових фондів, які 

формуються на основі оцифрованих фізичних колекцій та видань, здійс- 

нених (випущених) у цифровому форматі. Наголошено на проблемах, які 

виникають у цьому напрямі діяльності, зокрема, створенні принципів якісного і 

неупередженого відбору інформації до фондів. 
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66. Стамбол І. Big data – бібліотекар: можливості для України / І. Стамбол // 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 

2021. – Вип. 62. – С. 203-213. – Бібліогр.: с. 209-210 (19 назв). 

Розкрито поняття та основні підходи Великих даних та відзначено 

можливості їх впровадження як додаткового завдання для бібліотечних 

працівників. Відзначено роль бібліотек у обробці Великих даних та підходи, 

якими відзначаються західні бібліотеки у цьому контексті. Серед них виділено 

чотири основні концепції використання Big data, яких вже дотримуються 

багато бібліотек: бібліотека як місце зберігання і опису великих масивів даних; 

бібліотека як перетворювач наявних текстових ресурсів у формати, 

прийнятні для оброблення за методами Big data; використання статистичних 

масивів для поліпшення і оптимізації роботи самих бібліотек; створення і 

розвиток «робочого місця» – бібліотекар великих даних, що передбачає 

виконання певних завдань із застосування «data science». 

67. Якубовська С. Погляд через призму історії: Науковій бібліотеці імені М. 

В. Довнар-Запольського – 115 років / Світлана Якубовська // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. – Київ, 2022. – №1 (27). – С. 53-57. – Бібліогр.: 

с. 57 (5 назв). 

Висвітлено роль М. В. Довнар-Запольського, першого директора 

Київського комерційного інституту. Представлені основні напрямки роботи 

Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана в сучасний період.  

Формування бібліотечних фондів 

68. Алєксєєнко М. В. Структура та динаміка поповнення фонду бібліотеки 

Одеського Рішельєвського ліцею за даними офіційної ліцейської періодики / 

Майя Володимирівна Алєксєєнко // Бібліотечний Меркурій. – Одеса, 

2021. – Вип. 2 (26). – С. 9-20. – Бібліогр.: с. 13 (17 назв). 

Стаття присвячена офіційним виданням Рішельєвського ліцею в Одесі – 

важливим джерелам історії ліцейської бібліотеки. Офіційне друковане видання 

Рішельєвського ліцею почало виходити в 1838 р. під назвою «Промови, які були 
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вимовлені на урочистому зібранні Рішельєвського ліцею», у 1845 р. назва була 

змінена на «Щорічні акти у Рішельєвському ліцеї», а у 1857 р. – на «Урочисті 

акти Рішельєвського ліцею». 

69. Гребенюк А. Пропагаганда як метод спеціальних операцій в умовах 

інформаційної війни / А. Гребенюк // Наукові праці Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 42-52. – Бібліогр.: с. 49-

50 (12 назв). 

У сучасній інформаційній війні пропаганда є методом як спеціальних 

інформаційних операцій, так і акту агресії, її інформаційної складової зокрема. 

Такого роду матеріали, підготовлені інформаційними працівниками країни 

агресора, фактично являються маніпулятивними продуктами, далекими від 

об’єктивності. Тому бібліотечні установи, при комплектуванні новими 

ресурсами мають враховувати цю обставину і не засмічувати свої фонди 

шкідливою інформацією. Така інформація має аналізуватися для орієнтації 

користувачів в інформаційно-аналітичних продуктах бібліотек, що мають 

контрпропагандистське спрямування. 

70. Олексів І. Спеціалізовані бібліотечні зібрання: дефініція поняття, 

типологія, функції / Ілона Олексів // Бібліотечний вісник. – Київ, 2021. – 

№3 (263). – С. 50-63. – Бібліогр.: с. 59-61 (24 назви). 

Проаналізовано особливості розкриття історико-культурних 

бібліотечних зібрань з позиції їх типології та функціонального призначення. 

Спеціалізовані бібліотечні фонди – це зібрання документно - інформаційних 

ресурсів «спеціального» характеру окремих відділів, які можуть бути 

розміщеними як в головному корпусі бібліотеки так і в філіях. Документи 

виокремлено із загального фонду бібліотеки з огляду на їх надзвичайну цінність 

та унікальність. Основна функція спеціальних фондів – збереження цінних 

документів та надання дослідникам доступу до них, який є обмежений 

певними умовами і правилами користування.  

71. Проць Н. Книги видавництва «Аквілон» у фондах Центральної наукової 

бібліотеки Каразінського університету / Наталія Проць, Карина Байрамова // 
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Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – Київ, 2022. – №1 (27). – С. 18-

22. – Бібліогр.: с. 22 (32 назви). 

Представлено книгознавчий огляд малотиражної ілюстрованої 

літератури видавництва «Аквілон», яке у 2021 році відзначає 100-річний 

ювілей. Автори зосередили увагу на попримірниковій характеристиці 

«Аквілону» з фонду книжкових пам’яток Центральної наукової бібліотеки 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

72. Соколов В. Методи вивчення бібліотечного фонду: стан, генезис та 

основні поняття / Віктор Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. – Київ, 2021. – №4 (26). – С. 10-20. – Бібліогр.: с. 20 (26 назв). 

Охарактеризовано класичні методи вивчення бібліотечного фонду, 

розкрито їх визначення та основний понятійний апарат. Проаналізовано 

формування зазначених методів у зв’язку з розвитком теорії та методології 

фондознавства як складової частини бібліотекознавства в умовах 

трансформації форм діяльності бібліотек, обумовлених появою інформаційно- 

цифрових технологій. 

Стародруки, рідкісні видання. Колекції, архіви 

73. Курганова О. Видавнича колекція Етьєнів Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського: досвід атрибуції та цифрової каталогізації / О. 

Курганова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 407-418. – Бібліогр.: с. 416 (11 назв). 

У статті виділено бібліографічні та інформаційні ресурси, що 

допомагають в атрибуції примірників колекції етьєнів. Описано практики, які 

застосовуються у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ для вирішення 

проблем атрибуції та електронної каталогізації книг, що входять до складу 

видавничих колекцій. 

74. Левченко В. В. Комунікативні відносини Одеського історіка С. І.-Я. 

Борового з київськими колегами І. Д. Бойком та І. О. Гуржієм / Валерій 

Валерійович Левченко // Бібліотечний Меркурій. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – 

С. 49-56. – Бібліогр.: с. 55 (2 назви). 
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Стаття призначена репрезентації листів знаних київських істориків І. 

О. Гуржія й І. Д. Бойка до одеського колеги С. І.-Я. Борового. Ці листи на 

період першої половини 1960-х рр.. зберігаються в Державному архіві Одеської 

області, в фонді особового походження професора С. І.-Я. Борового. Листи є 

цінним джерелом вивчення наукової біографії та комунікаційної мережі 

істориків 1960-х рр.. У статті розглядаються інформативні можливості 

листів провідних київських істориків зазначеного періоду щодо становища в 

історичній науці та соціокультурній ситуації в країні загалом. 

75. Лисенко Л. Цікава знахідка: доля однієї книги / Лариса Лисенко // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – Київ, 2021. – №4 (26). – С. 57- 

58. – Бібліогр.: с. 58 (10 назв). 

У статті йдеться про рідкісне видання, в якому авторка вивчає 

маргіналії, які дозволяють визначити приналежність книги саме цій 

бібліотеці, а також досліджує ймовірний шлях книги до фонду Полтавської 

обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського. 

76. Мельник-Хоха Г. Приватна книжкова збірка Осипа Назарука у фондах 

Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / Г. 

Мельник-Хоха // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 439-452. – Бібліогр.: с. 448-450 (18 назв). 

Проведено науково-бібліографічні розшуки та аналіз примірників. 

Показаний шлях, який пройшли книги письменника через різні колекції та фонди 

книгозбірень, до їхнього віднайдення у відділі обмінно-резервних фондів 

Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. 

Проаналізовано типологію видань. Досліджено провенієнції та власницькі 

написи наявних видань. Особливу увагу приділено його історичним розвідкам та 

публікаціям.   

77. Рудакова Ю. К. Книги з колекції Сержа Лифаря у фонді національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Юлія Констянтинівна Рудакова, 

Анна Володимирівна Бондарчук // Бібліотечний Меркурій. – Одеса, 2021. – 

Вип. 2 (26). – С. 79-90. – Бібліогр.: с. 88 (8 назв). 
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Представлено інформацію про раритети з колекції визначного 

українського митця, колекціонера та бібліофіла Сержа Лифаря у фонді відділу 

стародруків та рідкісних видань НБУВ. Подано дані про шлях надходження 

книг до НБУВ, книжкові знаки С. Лифаря, проаналізовано основні хронологічні 

та тематичні характеристики зібрання. 

78. Тимофєєва К. Епістолярій як інформаційне джерело (на прикладі листів 

Пантелеймона Куліша з Мотроною Білозерською) / Катерина Тимофєєва // 

Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. –  Київ, 2021. 

– Вип.8. – С. 91-100. – Бібліогр.: с. 97-98 (30 назв). 

У статті листи наводяться на основі копій автографів, що 

зберігаються у Центральному державному архіві-музеї літератури і 

мистецтва України (м. Київ). Окремі з них опубліковані вперше. Внаслідок 

проведеного аналізу цього листування авторка статті робить висновок про 

те, що вимальовується образ П. Куліша як турботливого і люблячого чоловіка, 

гарного господаря , шанобливого зятя. У цій кореспонденції також 

зафіксовано інформацію біографічного характеру, що є цінним доповненням до 

відомих фактів про тогочасне життя родини Куліш - Білозерських. 

Інформаційне обслуговування. Сучасні технології в обслуговуванні 

користувачів 

79. Волкова Г. Організація ефективної роботи бібліотеки для юнацтва в 

умовах карантинних обмежень / Ганна Волкова // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. – Київ, 2021. – №4 (26). – С. 21-23. 

Розглянуто методи та засоби організації ефективної роботи бібліотеки 

для юнацтва в умовах карантинних обмежень з досвіду Полтавської обласної 

бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара та надаються методичні поради 

щодо організації дистанційного обслуговування в бібліотеках. 

80. Герасимова Н. Нові інклюзивні послуги бібліотеки / Надія Герасимова, 

Інна Шульга // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – Київ, 2022. – 

№1 (27). – С. 23-24. 
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У статті йдеться про нові інклюзивні бібліотечні послуги для людей з 

функціональними порушеннями зору, які стали надаватися завдяки реалізації 

проєкту «Чути, щоб бачити». В рамках проєкту було придбано обладнання – 

радіо гід для здійснення тифлокоментування заходів і смартфонзі спеціальним 

додатком Earcatch, який допомагає людям з інвалідністю ао зору дивитися 

кіно. 

81. Забіянов Є. Краєзнавчий контент в е - бібліотеках США / Євген Забіянов 

// Бібліотечний вісник. – Київ, 2021. – №3 (263). – С. 90-98. – Бібліогр.: с. 96-98 

(18 назв). 

Розкрито принципи, цілі, мета, які закладені фахівцями США при 

формуванні краєзнавчого контенту електронних колекцій, з’ясовано стан 

реалізації та перспективи розвитку цих проектів. Безперечно, останнім часом 

оцифровані та створені в цифровому вигляді матеріали дедалі частіше 

перебувають у центрі уваги користувачів. 

82. Коваль Т. Електронні засоби наукових комунікацій в контексті 

дистанційного бібліотечного сервісу / Т. Коваль, Л. Туровська // Наукові праці 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – 

С. 84-98. – Бібліогр.: с. 93-94 (23 назви). 

Поширюючи діяльність у віртуальному інформаційному просторі, НБУВ 

сприяє якомога ширшому освоєнню користувачами цього простору, залучає 

власні електронні інформаційні ресурси, послуги, продукти та веб-сервіси до 

повсякденної практики, створює умови для необмеженої наукової комунікації 

різних професійних категорій і груп. Тим самим НБУВ перетворюється на 

епіцентр інтегрованого інформаційно-комунікаційного забезпечення наукового, 

навчального, виробничого, культурологічного, освітнього та інших суспільних 

процесів, а система її наукових комунікацій – на стратегічний вектор 

подальшого розвитку. 

83. Лисенко Т. Аналітична компетентність як фактор ефективного 

функціонування інформаційно-аналітичних центрів / Т. Лисенко // Наукові 
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праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 

62. – С. 122-135. – Бібліогр.: с. 130-131 (20 назв). 

Підтверджено тезу, що суб’єкти інформаційних відносин поділяються 

на дві групи – індивідуальні (професійні аналітики, управлінці високого та 

середнього рангу, члени громадських організацій, бібліотекарі, ІТ-аналітики та 

ін.) та колективні (урядові та неурядові аналітичні центри, відділи чи служби). 

Наголошено, що, згідно з цілями і завданнями інформаційно-аналітичних 

центрів та служб, поняття «аналітична компетентність» є синонімом 

понять «компетентності інформаційного аналітика» і «інформаційно-

аналітичної компетентності». Доведено, що аналітична компетентність є 

динамічно-інтегративним утворенням і багатофакторною та 

поліфункціональною якістю індивідуальних суб’єктів інформаційних відносин, 

до складу якої входить набір загальних і спеціальних інформаційних і 

аналітико-синтетичних компетенцій. 

84. Спаріхіна Н. Екологічний онлайн-челендж «#ЕкоМолодь» / Наталя 

Спаріхіна, Серпентіна Іванова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. 

– Київ, 2022. – №1 (27). – С. 28. 

Представлено досвід проведення екологічного челенджу з метою 

формування активної екологічної свідомості серед молодих користувачів 

бібліотек Дніпропетровщини Дніпропетровською обласною бібліотекою для 

молоді ім. М. Свєтлова. 

Організація електронних бібліотечних ресурсів 

85. Веремчук О. Електронні каталоги в світлі вимог до сервісів нового 

покоління / О. Веремчук, Л. Трачук // Наукові праці Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 231-243. – Бібліогр.: с. 

240-241 (10 назв). 

Розглянуто електронні каталоги нового покоління як інноваційні 

продукти, в яких використовуються принципово інші у порівнянні з 

традиційними картковими і друкованими бібліографічними ресурсами 

структура, правила і технологія створення бібліографічних записів, в тому 
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числі OPAC (Online Public Access Catalogue) – онлайновий каталог публічного 

доступу. Наведені вимоги до ОPAC, які дозволяють його використовувати 

людям з різноманітним рівнем інформаційної культури без посередників. 

86. Забіянов Є. Краєзнавчі електронні ресурси в освітньому процесі / Євген 

Забіянов // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 

Київ, 2021. – Вип.8. – С. 74-90. – Бібліогр.: с. 84-86 (29 назв). 

Висвітлено та обґрунтовано ефективні підходи до використання 

краєзнавчих електронних ресурсів в освітньому процесі. Цифрова інтеграція 

електронних ресурсів сприяє посиленню ролі бібліотек як важливої складової 

інформаційної інфраструктури процесу системи навчання та наукової 

діяльності. Поштовхом для створення такої електронної бібліотеки стала 

виявлення фактів переважного використання студентами для отримання з 

історії, географії та краєзнавчих пошуків ресурсів Інтернету. Цифрова 

трансформація бібліотек дає змогу перейти на якісно новий ступінь 

збереження та презентації історико-культурної спадщини. 

87. Капралюк О. Інформаційні ресурси мережі аграрних бібліотек як 

складник вітчизняного інформаційного простору: формування, використання, 

доступ / Оксана Капралюк // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2022. – №1 

(306). – С. 42-47. – Бібліогр.: с. 45-46 (15 назв). 

Проаналізовано аспекти діяльності мережі аграрних бібліотек. 

Наведено основні статистичні показники щодо фондів книгозбірень та їхньої 

структури; кількості обслужених користувачів, виданих документів, 

надходжень видань за рік, проведених інформаційно-масових заходів; обсягів і 

наповнення електронного каталогу; електронних ресурсів; інформаційно-

бібліографічної діяльності, науково-дослідної та видавничої діяльності, 

матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу. 

88. Лощинська Н. Електронний профіль академіка М. Г. Жулинського в 

ресурсах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. 

Лощинська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 286-296. – Бібліогр.: с. 293-294 (14 назв). 



 

35 
 

На прикладі постаті сучасного українського вченого, філолога, 

літературознавця, академіка НАН України і політичного діяча Миколи 

Григоровича Жулинського, якому в серпні 2020 виповнилось 80 років, показати 

роль і значення електронних бібліотек в акумуляції інформації про діяльність 

українських науковців, встановити, яка частина наукового доробку М. 

Жулинського і літератури про його життя та діяльність зберігається в 

електронних ресурсах НБУВ. Методологія дослідження полягає в застосуванні 

біографічного, компаративного, наративного, історико-соціологічного 

методів. 

89. Сенченко Н. Електронна бібліотека Києво-Печерської лаври: проблеми 

створення та перспективи розвитку / Наталія Сенченко // Вісник Книжкової 

палати. – Київ, 2021. – №12 (305). – С. 13-18. – Бібліогр.: с. 17-18 (19 назв). 

Доведено потребу використання новітніх інформаційних технологій для 

створення цифрових копій пам’яток документальної спадщини з метою 

забезпечення її охорони. З’ясовано, що зазначений напрям діяльності є 

перспективним і передбачає завдання формування електронної бібліотеки 

документальної спадщини Києво-Печерської лаври. 

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності. Інноваційна діяльність 

90. Вакульчук О. Багатотиражна преса України 1920-х – початку 1930-х 

років: вплив суспільно-політичної ситуації на особливості розвитку, зміст, 

умови функціонування / О. Вакульчук // Наукові праці Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 355-366. – Бібліогр.: с. 

364 (17 назв). 

Методологічним базисом роботи обрано принцип історизму, 

використано методи аналізу історичних джерел і синтезу інформації. 

Зазначені методи надали можливість всебічно дослідити багатотиражні 

газети в суспільно-політичному контексті і розкрити тему статті. Наукова 

новизна полягає у розширенні уявлень про багатотиражну пресу як суто 

радянський феномен, окремий вид преси, джерело з вивчення суспільно-
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політичної ситуації, що склалася в Україні у період 1920-х – на початку 1930-х 

років. 

91. Вилегжаніна Т. Інноваційна діяльність бібліотек: виклик часу / Тамара 

Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – Київ, 2021. – №4 (94). – С. 4-6. – 

Висвітлено питання впровадження інновацій в роботу бібліотек, а 

також управління ними. Інновації в бібліотеках – не тільки умова та 

інструмент для їх розвитку, а й засіб підвищення розуміння ролі цих 

інституцій у соціумі, а також рівня якості того соціального блага, яке вони 

надають суспільству і конкретному користувачу. Стрімкий розвиток 

суспільства – незворотний процес, і публічні бібліотеки шляхи багатьох змін 

та переосмислення своєї діяльності перетворюються на повноцінні центри 

комунікації та культурні середовища, підлаштовуються під нові умови як у 

технологічному плані, так і в нових методиках роботи з користувачами. 

92. Ковальська Л. Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки / 

Леся Ковальська // Бібліотечний вісник. – Київ, 2021. – №3 (263).- С. 12-21. – 

Бібліогр.: с. 19-21 (16 назв). 

У статті використано загальнофілософські методи дослідження. 

Зокрема діалектичний, який виступає інтегруючим чинником для 

загальнонаукових та спеціальних методів.  Інформаційно-аналітична 

діяльність бібліотечних установ передбачає створення вторинних документів, 

більш досконалих інформаційно-пошукових засобів роботи з документно - 

інформаційними ресурсами, а також налагодження надійного комунікаційного 

зв’язку. 

93. Солоіденко Г. Науково-методична робота бібліотек: становлення та 

новий вектор розвитку / Г. Солоіденко // Наукові праці Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 188-202. – Бібліогр.: с. 

199-200 (15 назв). 

Представлено функції та роль національних бібліотек у забезпеченні 

діяльності бібліотечних мереж, організації методичної роботи. Особлива 

увага акцентується на сучасних проблемах організаційного управління та 
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методичного керівництва бібліотечною галуззю. Серед першочергових завдань, 

що потребують вирішення, наголошується на відсутності координаційних 

зв’язків між бібліотеками – методичними центрами України. Доведено, що 

основна суть методичної роботи сьогодні полягає в управлінні змінами, а 

ефективність методичної роботи з упровадження інформаційних технологій 

значною мірою залежить від стану комп’ютеризації бібліотек та розвитку 

бібліотечного інтернет-середовища. 

94. Федорук О. Кваліфікований електронний підпис: основні правила 

використання в освітній сфері / Олеся Федорук // Вісник Книжкової палати. – 

Київ, 2021. – №12 (305). – С. 23-26. – Бібліогр.: с. 26 (7 назв). 

Розглянуто основні функції кваліфікованого електронного підпису (КЕП) 

та правила його використання в освітній сфері. Висвітлено принципи 

застосування кваліфікованого електронного підпису в системах електронного 

документообігу (ЕД). Проаналізовано особливості використання КЕП в 

освітній сфері на прикладі закладів вищої освіти (ЗВО).  З’ясовано питання 

використання кваліфікованого електронного підпису з правового погляду. 

Наведено приклади отримання КЕП в сучасних умовах за допомогою онлайн- 

та офлайн- способів. 

Бібліографознавство 

95. Дворник А. Дослідження тематичної спрямованості публікацій у 

науковій періодиці України 2020 року за розділами УДК: аналітичний огляд (за 

матеріалами бази даних державної бібліографії «Літопис журнальних статей») / 

Анна Дворник // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2021. – №12 (305). – С. 6-12. 

– Бібліогр.: с. 11-12 (6 назв). 

Виконано порівняльний аналіз пріоритетних напрямів наукових 

досліджень в Україні за всіма розділами УДК за 2019 та 2020 рр. на основі 

бази даних «Літопис журнальних статей». 

96. Іванченко А. Літературне та театральне життя Одеси XIX-XX ст. (на 

прикладі серії біобібліографічних покажчиків Одеської національної наукової 

бібліотеки «Літературна Одеса») / Анна Іванченко // Бібліотечний форум: 
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історія, теорія і практика. – Київ, 2022. – №1 (27). – С. 9-11. – Бібліогр.: с. 11 (13 

назв). 

Стаття висвітлює розвиток літературного процесу в Одесі протягом 

XIX-XX ст. на прикладі серії «Літературна Одеса», яка розкриває одеські 

періоди життя і творчості визнаних майстрів вітчизняної і світової 

літератури, а також театрального мистецтва. Розглянуто окремі її випуски, 

наведено цікаві факти про перебування в Одесі майстрів пера. 

97. Музичко О. Є. «Непрофесорська корпорація»: поза академічні 

співробітники Одеського бібліографічного товариства (до 110-річчя заснування 

першого об’єднання книгознавців в Україні) / Олександр Євгенович Музичко // 

Бібліотечний Меркурій. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 21-31. – Бібліогр.: с. 

28 (22 назви). 

Метою цієї статті є встановлення місця, що посідали у діяльності 

першого книгознавчого товариства в Україні, Одеського бібліографічного 

товариства (1911-1923 рр.), аматорів книги з поза академічного середовища, 

тобто осіб, які не працювали в університетах чи академіях. Встановлено, у 

роботі товариства взяло участь широке коло викладачів гімназій та училищ, 

лікарі, юристи, громадські діячі. 

Книгознавство 

98. Васьківська О. Книговидавнича справа в Києві: 1917-1920 роки / Ольга 

Васьківська // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2021. – №10 (303). – С. 37-43. – 

Бібліогр.: с. 43 (12 назв). 

Статтю присвячено діяльності київських видавничих осередків та їхній 

книжковій продукції, випущеній у роки Української революції. Порушено 

проблему становлення національного книговидання в Києві та забезпечення 

широкого кола читачів друкованою продукцією. Стаття грунтується на 

архівних матеріалах та останніх дослідженнях у сфері книговидання періоду 

Української революції. Висвітлено маловідомі сторінки історії книжкової 

справи Києва й розширено джерельну базу досліджень у царині культурних 

здобутків нашого народу. 
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99. Ковальчук Г. Книгознавчі дослідження як основа експертизи книжкових 

пам’яток / Г. Ковальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 396-406. – Бібліогр.: с. 403-404 (9 

назв). 

Розкрито поняття «книгознавче дослідження книжкових пам’яток»; 

наголошено на особливостях характеристики як видання в цілому, так і 

конкретного примірника; названо основні критерії визначення цінності 

книжкової пам’ятки, наведено відповідні приклади; запропоновано приблизну 

послідовність інформації в книгознавчій анотації при експертизі книжкової 

пам’ятки; підкреслено доцільність характеристики фізичного стану книгу; 

доведено важливість і необхідність попередніх книгознавчих досліджень як 

необхідного складника експертизи книги. 

100. Онищук М. Коротка історія канадського книговидання. Чи потрібна 

книговидавництву державна підтримка? / Михайло Онищук, Лариса Татарінова 

// Вісник Книжкової палати. – Київ, 2022. – №2 (307). – С. 19-25. – Бібліогр.: с. 

25 (5 назв). 

Статтю присвячено історії, сучасним тенденціям і специфіці 

книговидання та книгорозповсюдження в Канаді. Розглянуто зміни, що 

відбулися в канадській книжковій індустрії останнім часом, зокрема під 

впливом карантинних обмежень, спричинених COVID-19. Зауважено, що 

пандемія загострила проблеми канадського книговидання та негативно 

вплинула на його стан, поставивши видавців і книготорговців майже на межу 

катастрофи. Зосереджено увагу на питанні державної підтримки 

книговидання з боку канадського уряду. Проаналізовано переваги та недоліки 

національної програми Канади в книговидавничій галузі. 
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