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І. Загальні питання розвитку бібліотечної справи та 

бібліотекознавства 

 
ВИЛЕГЖАНІНА Т. Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін                             

/ Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 4-5. 
 

КАВІНСЬКА В. Профорієнтаційна робота бібліотек на допомогу само 

визначеності молоді : [про наук.-практ. конф. «Роль бібліотек у 

профорієнтаційній діяльності навчальних закладів. Завдання, місія, результат», 

березень 2017 р., м. Чернігів] / В. Кавінська // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 4. – С. 34-37. 
 

КОРЖНЕВА В. Науково-практичний семінар «Стратегії розвитку 

бібліотек: від ідеї до втілення» : [організатори: НТБ НТУУ «КПІ ім.                             

І. Сікорського», УБА; офіц. партнер – Goethe-Institut в Україні] / В. Коржнева                                

// Вісн. Книжк. палати. – 2017. – №12. – С. 48-49. 
 

КУДЛАЧ В. Хто переверне піраміду? : [за матеріалами круглого столу 

«Шляхи співпраці та координація зусиль бібліотек і видавництв щодо 

популяризації української книги та читання серед молоді» в рамках ХVIII 

Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині, 10 червня 

2017 р., м. Березівка Одеської обл.] / В. Кудлач // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 4. – С. 38-39. 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ міжнародний бібліотечний форум: після смак : [13-17 

вересня 2017 м. Львів] / підгот.: С. Кравченко // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – 

С. 35. 
 

МІЖНАРОДНА наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. 

Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» : [3-5 жовтня 2017 р., м. 

Київ.] // Бібл. вісн. – 2017. – № 6. – С. 39-61. 
 

НАЗАРОВЕЦЬ С. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього                    

/ С. Назаровець, Є. Кулик // Бібл. вісн. – 2017. – № 5. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 12-

14.  
 

НАУМЕНКО К. Україна бібліографічна (Всеукраїнський семінар для 

бібліографів «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика»)                        

/ К. Науменко // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 23. 
 

ПЕРЕМОЖЦІ Всеукраїнського конкурсу УБА «Бібліотека року 2017»                      

// Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 12. 
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ПЛАХТІЙ А. Інформаційно-комунікаційне забезпечення бібліотеками 

електронного урядування в Україні: термінологічний аналіз / А. Плахтій // Вісн. 

Книжк. палати. – 2018. – № 8. – С. 15-19. – Бібліогр.: с. 18-19.  

 

РАБАДАНОВА Л. ІІ форум молодих бібліотекарів «Бібліотека в 

тренді» : [6-7 квітня 2017 р., м. Київ] / Л. Рабаданова // Бібл. форум: історія, 

теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 40-41. 

 

СОКОЛОВ В. Створення регіональних енциклопедичних видань з 

бібліотечної справи – важливий напрям розвитку бібліотечної політики регіонів 

/ В. Соколов // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 2-7. 

 

СОЛОІДЕНКО Г. Бібліотеки країн близького зарубіжжя (огляд за 

матеріалами збірника «Библиотеки национальних академий наук: проблемы 

функционирования, тенденции развития») / Г. Солоіденко // Бібл. планета. – 

2017. – № 4. – С. 18-22. – Бібліогр.: с. 22. 

 

ШЕМАЄВА Г. Коеволюційні стратегії розвитку бібліотек / Г. Шемаєва 

// Бібл. вісн. – 2017. – № 5. – С. 15-19. – Бібліогр.: с. 18-19. 

 

ШЕНДРИК О Науково-теоретичні підходи щодо міжнародної співпраці 

публічних бібліотек України: бібліотекознавчий аспект / О. Шендрик // Вісн. 

Книжк. палати. – 2018. – № 8. – С. 19-22. – Бібліогр.: с. 22.  

 

Публічні бібліотеки і реформа децентралізації 
 

ЗНІЩЕНКО М. Об’єднані територіальні громади та їх вплив на 

формування інноваційних бібліотечних процесів в Україні (за матеріалами Х 

науково-практичної конференції «Бібліотека і книга в контексті часу»)                          

/ М. Зніщенко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 43-

45. 

 

ПУБЛІЧНІ бібліотеки Дніпропетровщини в контексті регіональної 

стратегії «Культура. Творча громада» (інтерв’ю з Наталією Геннадіївною 

Першиною, начальником управління культури, національностей і релігій 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації) [розмову вела                                          

Ковальчук С.] // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 10-12. 

 

РОЗКОЛУПА Н. Районні бібліотеки і реформа децентралізації                             

/ Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2017. – №4. – С.6-7. – Бібліогр.: с. 7. 

 
СИНИЦЯ Н. Вплив зовнішніх факторів на організацію та розвиток 

бібліотек в умовах ОТГ / Н. Синиця // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 8-10. – 

Бібліогр.: с. 10. 
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ІІ. Історія видавничої справи, бібліотечної справи та 

бібліотекознавства 
 

АЛІФЕРЕНКО І. Історія невпинного руху вперед (до 140-річчя від дня 

створення Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка) / І. Аліференко // Бібл. 

планета. – 2017. – № 4. – С. 26-29. – Бібліогр.: с. 28-29. 
 

КОВАЛЬЧУК Г. Формування та розвиток системи методичного 

забезпечення масових бібліотек на теренах України у 1920-1940 роках                          

/ Г. Ковальчук // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 27-

30. – Бібліогр.: с. 30. 
 

ЛОШТИН Н. Книжкові збірки лекторів філософії та теології у 

бібліотеці львівських бернардинців (середина ХVIII ст.) / Н. Лоштин // Бібл. 

вісн. – 2017. – № 6. – С. 23-28. – Бібліогр.: с. 27-28. 
 

ЛЯСОТА Г. Вплив японської культури та мистецтва на 

західноєвропейське книговидавництво на прикладі книжкового зібрання                   

М.М. Толстого / Г. Лясота // Вісн. Книжк. палати. – 2018. – № 8. – С. 34-39. – 

Бібліогр.: с. 38-39. 
 

ОСТРОВСЬКА О. Військові бібліотеки на українських теренах: історія 

становлення та розвитку / О. Островська // Бібл. вісн. – 2017. – № 5. – С. 37-43. 

– Бібліогр.: с. 41-43. 
 

СВАТУЛА Т. 145 років служіння громаді: [про  Херсонську обласну 

універсальну наукову бібліотеку ім. Олеся Гончара] / Т. Сватула // Бібл. 

планета. – 2017. – № 4. – С. 29-33. – Бібліогр.: с. 33. 
 

 СОЛОІДЕНКО Г. Бібліотеки наукових установ Національної академії 

наук України: сторінки історії / Г. Солоіденко // Бібл. вісн. – 2017. – №5. –                    

С. 44-50. – Бібліогр.: с. 50. 
 

ФЕДОРОВА М. Роль і місце бібліотек у громадській діяльності 

Володимира Галактіоновича Короленка / М. Федорова, Н. Влезько  // Бібл. 

форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 47-49. – Бібліогр.: с. 49. 
 

ЦІБОРОВСЬКА-РИМАРОВИЧ І. Бібліотека у «дзеркалі» стародруків: 

образ, джерела, факти / І. Ціборовська-Римарович // Бібл. вісн. – 2017. – № 5. – 

С. 27-36. – Бібліогр.: с. 36. 

 

ШАЛЫГАНОВА А. Время. Личность. История: к 150-летию со дня 

рождения Председателя Правления Харьковской общественной библиотеки 

А.Н. Анцыферова / А. Шалыганова  // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 

2017. – № 4. – С. 50-54. – Бібліогр.: с. 54. 
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IІІ. Книга і читання в сучасному суспільстві 
 

АНТОНЮК Т. Книгознавча характеристика видань української 

діаспори та їх роль у консолідації українства / Т. Антонюк // Бібл. вісн. – 2017. – 

№6. – С. 18-22. – Бібліогр.: С. 21-22. 

 

БАРАНОВА О. Підлітки та читання: за чи проти? : [з досвіду б-ки-філії 

для юнацтва ЦБС для дорослих м. Миколаєва] / О. Баранова // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – №4. – С. 20-21. 

 

БУРЯК С. Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2017 

році (станом на 1 грудня) / С. Буряк // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 12. –                      

С. 12-19. – Бібліогр.: с. 19. 

 

БУХТАТИЙ О. Аналітичні розрахунки та прогнозні показники 

успішної реформи комунальної преси в Україні / О. Бухтатий // Вісн. Книжк. 

палати. – 2017. – № 12. – С. 27-34. – Бібліогр.: с. 34. 

 

ГРИГОРЯН А. «Українська книга на Одещині». Літературна 

емансипація, нонконформізм, вільнодумство : [про ХVIII Всеукраїнську 

виставку-форум «Українська книга на Одещині» (9-11.06.2017)] / А. Григорян                     

// Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 31-21. 

 

КЛЮШНІЧЕНКО О. Книги України в дзеркалі державної бібліографії 

(за матеріалами бази даних державної бібліографії «Літопис книг» за 2016 р.)                     

/ О. Клюшніченко, Л. Очеретяна // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 12. – С. 20-

26. – Бібліогр.: с. 26. 

 

КРЕМНЬОВА О. Діти та книги – без кордонів:[про спільний проект 

українських та литовських бібліотекарів по організації та проведення дитячого 

фестивалю «Етнобук – 2017»] / О. Кремньова // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 4. – С. 31-21. 

 

КУДЛАЧ В. Хто переверне піраміду? : [за матеріалами круглого столу 

«Шляхи співпраці та координація зусиль бібліотек і видавництв щодо 

популяризації української книги та читання серед молоді» в рамках ХVIII 

Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині, 10 червня 

2017 р., м. Березівка Одеської обл.] / В. Кудлач // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 4. – С. 38-39. 

 

НАХОВА Т. Сучасний медіа простір: ефективні технології по 

залученню дітей до читання / Т. Нахова  // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 3. – С. 10-14. 
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НОБЕЛІВСЬКУ премію з літератури отримав Кадзуо Ісігуро / підгот.: 

В. Здановська // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 36. 

 

ПОГОРЕЛОВСЬКА І. Міжнародна система стандартної нумерації книг 

(ISBN) та Міжнародна система стандартної  нумерації нотних видань (ISMN): 

перспективи розвитку / І. Погореловська // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 12. 

– С. 34-40. – Бібліогр.: с. 39-40. 

 

СОЛОНСЬКА Н. Канадський українець «серед книжок» у контексті 

українського зарубіжного читачезнавства / Н. Солонська // Вісн. Книжк. палати. 

– 2018. – № 8. – С. 46-52. – Бібліогр.: с. 51-52. 

 

СОПОВА Т. Бібліотека і читач ХХІ століття: соціологія приймає 

виклики : [соц. дослідження в юнацьких б-ках] / Т. Сопова // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 2-6. 

 

УКРАЇНСЬКИЙ національний стенд на 69-му Франкфуртському 

книжковому ярмарку / підгот.: О. Білик // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 34. 

 

 

ІV. Бібліотечні кадри 
 

БОГДАНОВ Г. Підготовка бібліотечних кадрів у Німеччині                             

/ Г. Богданов // Вісн. Книжк. палати. – 2018. – № 8. – С. 43-46. – Бібліогр.: с. 46. 

 

ВИЛЕГЖАНІНА Т. Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін                          

/ Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 4-5. 

 

ГУЦУЛ Н. Забезпечення професійного розвитку бібліотечних фахівців 

як пріоритетне завдання методичної діяльності / Н. Гуцул // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 39-42. 

 

МАТВІЄНКО О. Проблеми професійного спрямування за 

спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / О. Матвієнко,                            

М. Цивін // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 11. – С. 29-33. – Бібліогр.: с. 32-33. 

 

 

V. Бібліотечна мережа. Окремі бібліотеки 
 

МІЖНАРОДНА наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. 

Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» : [3-5 жовтня 2017 р., м. 

Київ.] // Бібл. вісн. – 2017. – № 6. – С. 39-61. 
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Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 
 

АНТОНЮК Т. Книгознавча характеристика видань української 

діаспори та їх роль у консолідації українства : [дослідження фонду відділу 

зарубіжної україніки Ін-ту книгознавства НБУВ] / Т. Антонюк // Бібл. вісн. – 

2017. – № 6. – С. 18-22. – Бібліогр.: с. 21-22. 

 

БИБЛИОТЕКИ национальных академий наук: проблемы 

функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. / НАН 

Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского, МААН, Совет директоров 

науч. б-к и информ. центров; редкол.: А. Онищенко (пред.) [и др.]. – Київ, 2017. 

– Вып. 15. – 204 с.  

 

ГОРОВА С.В. Особа в інформаційному суспільстві: виклики 

сьогодення: [монографія] / С. В. Горова ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – 452 с. 

 

ІВАНОВА М. Інформаційно-аналітичний дайджест Національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського «Актуальні проблеми 

інтелектуальної власності і інформаційної сфері» / М. Іванова, Н. Білінець                        

// Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 11. 

 

КНИГА в Україні 1861-1917: Матеріали до репертуару української 

книги. Вип. 20 Додаток «А–Я» / НАН України, Нац. б-ка України ім.                        

В.І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; Наук. ред.                       

В. Ю. Омельчук. – Київ, 2017. – 499 с. 

 

НОВИНИ на порталі наукової бібліотеки: різновиди та особливості 

створення: метод. порадник / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Інститут 

бібліотекознавства ; [уклад.: В. П. Здановська, Л. А. Поперечна]. – Київ : НБУВ, 

2017. – 32 с. 

 

ОСОБОВІ архівні фонди вчених НАН України в Інституті 

архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: 

путівник / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т 

архівознавства ; авт. та упоряд.: С. В. Старовойт, А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков 

[та ін.] ; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 2017. – 772 с. 

 

РОЗВИТОК інформаційної культури як умова єдності українського 

суспільства : [монографія] / [О. Онищенко (кер. проекту), В. Горовий,                    

Ю. Половинчак та ін.] ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. 

– Київ, 2017. – 252 с. 
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РУКОПИСНА та книжкова спадщина України. Археографічні 

дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 21 / НАН 

України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – 591 с. 

 

Одеська національна наукова бібліотека  

 
ГРИГОРЯН А. «Українська книга на Одещині». Літературна 

емансипація, нонконформізм, вільнодумство : [про ХVIII Всеукраїнську 

виставку-форум «Українська книга на Одещині» (9-11.06.2017)] / А. Григорян                         

// Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 31-21. 

 

КУДЛАЧ В. Хто переверне піраміду? : [за матеріалами круглого столу 

«Шляхи співпраці та координація зусиль бібліотек і видавництв щодо 

популяризації української книги та читання серед молоді» в рамках ХVIII 

Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині, 10 червня 

2017 р., м. Березівка Одеської обл.] / В. Кудлач // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 4. – С. 38-39. 

  

Обласні бібліотеки 
 

АЛІФЕРЕНКО І. Історія невпинного руху вперед (до 140-річчя від дня 

створення Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка) / І. Аліференко // Бібл. 

планета. – 2017. – № 4. – С. 26-29. – Бібліогр.: с. 28-29. 

 

КІСЕЛЬОВА О. Мандри в пошуках України (про заходи бібліотек 

Кіровоградської області, присвячені 120-річчю від дня народження Є. 

Маланюка) : [з досвіду роботи Кіровоградської обласної бібліотеки для 

юнацтва] / О. Кісельова // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 15-18. 

 

МОРОЗОВА Н. 110 років визнання: до ювілею Вінницької обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва / Н. Морозова // Бібл. 

форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 46-52. 

 

РОМАНУХА З. Безбар’єрний доступ до інформації користувачів з 

порушенням зору в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці                    

/ З Романуха, П. Поліщук // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. –                       

№ 4. – С. 12-14. – Бібліогр.: с. 14. 

 

СВАТУЛА Т. 145 років служіння громаді : [про  Херсонську обласну 

універсальну наукову бібліотеку ім. Олеся Гончара] / Т. Сватула // Бібл. 

планета. – 2017. – № 4. – С. 29-33. – Бібліогр.: с. 33. 
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ТАРАТУТА Н. Мистецтво  в нашому житті : [з досвіду роботи з 

естетичного виховання Кіровоградської обл. б-ки для юнацтва] / Н. Таратута                  

// Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 18-19. 

 

ЩЕРБАН Р. Допоки живе пам'ять … : [про сайт-меморіал «Революція 

гідності. Війна. Рівненщина» Рівненської ОУНБ] / Р. Щербан // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 9-10. 

 

Публічні бібліотеки 
 

ВОЛЯН Н. Місце публічної бібліотеки в туристичній інфраструктурі 

краю : [з досвіду бібліотек Рівненської області] / Н. Волян, Л. Жук // Бібл. 

форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 22-24. 

 

ПУБЛІЧНІ бібліотеки Дніпропетровщини в контексті регіональної 

стратегії «Культура. Творча громада» (інтерв’ю з Наталією Геннадіївною 

Першиною, начальником управління культури, національностей і релігій 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації) : [розмову вела                          

Ковальчук С.] // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 10-12. 

 

РОЗКОЛУПА Н. Районні бібліотеки і реформа децентралізації                           

/ Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 6-7. – Бібліогр.: с. 7. 

 

СИНИЦЯ Н. Вплив зовнішніх факторів на організацію та розвиток 

бібліотек в умовах ОТГ / Н. Синиця // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 8-10. – 

Бібліогр.: с. 10. 

 

ТВЕРДА Т. Стратегія розвитку ЦБС як запорука її успішності                         

/ Т. Тверда, Л. Варюхіна // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. 

– С. 33-35.  

 

ЦЯПАЛО Л. URBAN бібліотека – кращий проект ревіталізації 

бібліотечного простору 2017 року : [проект-переможець Всеукраїнського 

конкурсу «Бібліотека року 2017»] / Л. Цяпало // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – 

С. 12-15. 

 

Спеціальні бібліотеки 
 

БИБЛИОТЕКИ национальных академий наук: проблемы 

функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН 

Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; МААН ; Совет 

директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко (пред.) [и др.]. 

– Киев, 2017. – Вып. 15. – 204 с. 
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ЗАВАДСЬКА Н. Історія розвитку наукової бібліотеки : до 95-річчя з 

дня заснування Житомирського національного агроекологічного університету                      

/ Н. Завадська, М. Ігнатюк // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. –                  

№ 4. – С. 42-46. – Бібліогр.: с. 46. 

 

КАВІНСЬКА В. Профорієнтаційна робота бібліотек на допомогу само 

визначеності молоді : [про наук.-практ. конф. «Роль бібліотек у 

профорієнтаційній діяльності навчальних закладів. Завдання, місія, результат», 

березень 2017 р., м. Чернігів] / В. Кавінська // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 4. – С. 34-37.  

 

КОРЖНЕВА В. Науково-практичний семінар «Стратегії розвитку 

бібліотек: від ідеї до втілення»: [організатори: НТБ НТУУ «КПІ ім.                            

І. Сікорського», УБА ; офіц. партнер – Goethe-Institut в Україні] / В. Коржнева                       

// Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 12. – С. 48-49. 

 

КОРНІЙЧУК М. Приватні книжкові колекції діячів української 

діаспори у фондах Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька 

академія» / М. Корнійчук // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. –                    

№ 3. – С. 21-24. 

 

ЛЕСЮК О. Мобільні технології та сучасні інформаційні послуги у 

бібліотеках вищих навчальних закладів України / О. Лесюк, А.-О. Дворецька                    

// Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 12. – С. 43-47. – Бібліогр.: с. 47. 

 

ЛОШТИН Н. Книжкові збірки лекторів філософії та теології у 

бібліотеці львівських бернардинців (середина ХVIII ст.) : [з історії книжкових 

зібрань монастирів] / Н. Лоштин // Бібл. вісн. – 2017. – № 6. – С. 23-28. – 

Бібліогр.: с. 27-28. 

 

НОВА бібліотека Українського католицького університету : [бібліотека 

Центру Митрополита Андрея Шептицького м. Львів] / підгот.: С. Ковальчук                                

// Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 36-37. 

 

ОСТАПЕНКО Т. Польській медичній бібліотеці Національної наукової 

медичної бібліотеки України присвоєно ім’я видатного польського 

кардіохірурга З. Реліги / Т. Остапенко, О. Кірішева // Бібл. планета. – 2017. –                                

№ 4. – С. 37-38. 

 

ОСТРОВСЬКА О. Військові бібліотеки на українських теренах: історія 

становлення та розвитку / О. Островська // Бібл. вісн. – 2017. – № 5. – С. 37-43. 

– Бібліогр.: с. 41-43. 
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ПИЛАЄВА І. Репозитарій як реалізація відкритого доступу 

Полтавським університетом економіки і торгівлі / І. Пилаєва // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 7-8. 

  

СКАБОДІНА А. Бібліотека: зберігаємо традиції, застосуємо інновації 

(на прикладі діяльності Наукової бібліотеки Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв) / А. Скабодіна // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 4. – С. 25-26. 

 

СОКОЛОВ В. Валеологічний супровід бібліотечно-інформаційної 

діяльності в шкільних бібліотеках / В. Соколов // Бібл. вісн. – 2017. – № 6. –                    

С. 10-17. – Бібліогр.: с. 15-17. 

 

СОЛОІДЕНКО Г. Бібліотеки країн близького зарубіжжя (огляд за 

матеріалами збірника «Библиотеки национальних академий наук: проблемы 

функционирования, тенденции развития») / Г. Солоіденко // Бібл. планета. – 

2017. – № 4. – С. 18-22. – Бібліогр.: с. 22. 

 

СОЛОІДЕНКО Г. Бібліотеки наукових установ Національної академії 

наук України : сторінки історії / Г. Солоіденко // Бібл. вісн. – 2017. – № 5. –                         

С. 44-50. – Бібліогр.: с. 50. 

 

СТАРОСТЕНКО Н. Бібліотека як інформаційно-ресурсний медіа-                       

центр : [з досвіду б-ки Відокремленого підрозділу «Лисичанського 

педагогічного коледжу Луганського національного університету ім. Тараса 

Шевченка»] / Н. Старостенко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – 

№ 4. – С. 15-17. 

  

ТАТАРЧУК Л. Книги зберігають минуле. Бібліотеки створюють 

майбутнє (до 100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 

Національної академії аграрних наук України) / Л. Татарчук // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 53-62. 

 

Спеціалізовані бібліотеки 
 

БАРАНОВА О. Підлітки та читання: за чи проти? : [з досвіду б-ки-філії 

для юнацтва ЦБС для дорослих м. Миколаєва] / О. Баранова // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 20-21. 

 

КРЕМНЬОВА О. Діти та книги – без кордонів : [про спільний проект 

українських та литовських бібліотекарів по організації та проведення дитячого 

фестивалю «Етнобук – 2017»] / О. Кремньова // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 4. – С. 31-21. 
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СОПОВА Т. Бібліотека і читач ХХІ століття: соціологія приймає 

виклики : [соц. дослідження в юнацьких б-ках] / Т. Сопова // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 2-6. 

 

ТАРАТУТА Н. Мистецтво  в нашому житті : [з досвіду роботи з 

естетичного виховання Кіровоградської обл. б-ки для юнацтва] / Н. Таратута                      

// Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 18-19. 

 

 

VI. Бібліотечні фонди і каталоги 
 

АНТОНЮК Т. Книгознавча характеристика видань української 

діаспори та їх роль у консолідації українства : [дослідження фонду відділу 

зарубіжної україніки Ін-ту книгознавства НБУВ] / Т. Антонюк // Бібл. вісн. – 

2017. – № 6. – С. 18-22. – Бібліогр.: с. 21-22. 

 

БОНДАРЧУК О. Збереження та використання інформаційного ресурсу: 

традиційні та новітні підходи / О. Бондарчук  // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 3. – С. 18-20. 

 

ДОЯР Л. Маловідомий історико-український компонент спецфонду 

Книжкової палати України (1918-1919) / Л. Дояр // Вісн. Книжк. палати. – 2018. 

– № 8. – С. 39-43. – Бібліогр.: с. 42-43. 

 

КОРНІЙЧУК М. Приватні книжкові колекції діячів української 

діаспори у фондах Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька 

академія» / М. Корнійчук // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. –                

№ 3. – С. 21-24. 

 

МУРАВЙОВА В. Побудова індексів із загальними та спеціальними 

визначниками у класі «8 Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Література»                          

/ В. Муравйова, А. Діденко // Вісн. Книжк. палати. – 2018. – № 7. – С. 31-33 ;                 

№ 8. – С. 23-24. 

 

ОСОБОВІ архівні фонди вчених НАН України в Інституті 

архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: 

путівник / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т 

архівознавства ; авт. та упоряд.: С. В. Старовойт, А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков 

[та ін.] ; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 2017. – 772 с. 

 

РУКОПИСНА та книжкова спадщина України. Археографічні 

дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 21 / НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – 591 с. 
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VII. Бібліотечне обслуговування 
 

КІСЕЛЬОВА О. Мандри в пошуках України (про заходи бібліотек 

Кіровоградської області, присвячені 120-річчю від дня народження                            

Є. Маланюка) / О. Кісельова // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 15-18. 

 

МАКАРЕЙЧУК Т. Ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій 

громаді» / Т. Макарейчук, А. Лупан // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 

2017. – № 3. – С. 28-32. 

 

НАХОВА Т. Сучасний медіа простір: ефективні технології по 

залученню дітей до читання / Т. Нахова  // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 3. – С. 10-14. 

 

РОМАНУХА З. Безбар’єрний доступ до інформації користувачів з 

порушенням зору в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці                        

/ З Романуха, П. Поліщук // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. –                       

№ 4. – С. 12-14. – Бібліогр.: с. 14. 

 

СТАРОСТЕНКО Н. Бібліотека як інформаційно-ресурсний медіа-                             

центр : [з досвіду б-ки Відокремленого підрозділу «Лисичанського 

педагогічного коледжу Луганського національного університету ім. Тараса 

Шевченка»] / Н. Старостенко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – 

№ 4. – С. 15-17. 

 

ТАРАТУТА Н. Мистецтво  в нашому житті : [з досвіду роботи з 

естетичного виховання Кіровоградської обл. б-ки для юнацтва] / Н. Таратута                     

// Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 18-19. 

 

 

VIIІ. Методичне забезпечення бібліотечної діяльності. 

Дослідна робота 

 
АНТОНЮК Т. Книгознавча характеристика видань української 

діаспори та їх роль у консолідації українства : [дослідження фонду відділу 

зарубіжної україніки Ін-ту книгознавства НБУВ] / Т. Антонюк // Бібл. вісн. – 

2017. – № 6. – С. 18-22. – Бібліогр.: с. 21-22. 

 

БАРАНОВА О. Підлітки та читання: за чи проти? : [з досвіду б-ки-філії 

для юнацтва ЦБС для дорослих м. Миколаєва] / О. Баранова // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 20-21. 
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БОНДАРЧУК О. Збереження та використання інформаційного ресурсу: 

традиційні та новітні підходи / О. Бондарчук  // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 3. – С. 18-20. 

 

ВОЛЯН Н. Місце публічної бібліотеки в туристичній інфраструктурі 

краю : [з досвіду бібліотек Рівненської області] / Н. Волян, Л. Жук // Бібл. 

форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 22-24. 

 

ГУЦУЛ Н. Забезпечення професійного розвитку бібліотечних фахівців 

як пріоритетне завдання методичної діяльності / Н. Гуцул // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 39-42. 

 

КАВІНСЬКА В. Профорієнтаційна робота бібліотек на допомогу само 

визначеності молоді : [про наук.-практ. конф. «Роль бібліотек у 

профорієнтаційній діяльності навчальних закладів. Завдання, місія, результат», 

березень 2017 р., м. Чернігів] / В. Кавінська // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – №4. – С. 34-37.  

 

КІСЕЛЬОВА О. Мандри в пошуках України (про заходи бібліотек 

Кіровоградської області, присвячені 120-річчю від дня народження                             

Є. Маланюка) : [з досвіду роботи Кіровоградської обласної бібліотеки для 

юнацтва] / О. Кісельова // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 15-18. 

 

КОВАЛЬЧУК Г. Формування та розвиток системи методичного 

забезпечення масових бібліотек на теренах України у 1920-1940 роках                        

/ Г. Ковальчук // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 27-

30. – Бібліогр.: с. 30. 

 

КРЕМНЬОВА О. Діти та книги – без кордонів : [про спільний проект 

українських та литовських бібліотекарів по організації та проведення дитячого 

фестивалю «Етнобук – 2017»] / О. Кремньова  // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 4. – С. 31-21. 

 

ЛЕСЮК О. Мобільні технології та сучасні інформаційні послуги у 

бібліотеках вищих навчальних закладів України / О. Лесюк, А.-О. Дворецька                     

// Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 12. – С. 43-47. – Бібліогр.: с. 47. 

 

МАКАРЕЙЧУК Т. Ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій 

громаді» / Т. Макарейчук, А. Лупан // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 

2017. – № 3. – С. 28-32. 

  

МОЛЧАНОВА С. Корпорація «Бібліоігротека»: сервіси Веб 2.0 та 

партнерська взаємодія / С. Молчанова  // Бібл. форум: історія, теорія і практика. 

– 2017. – № 3. – С. 8-9. 
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НАХОВА Т. Сучасний медіа простір: ефективні технології по 

залученню дітей до читання / Т. Нахова // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 3. – С. 10-14. 

 

НОВИНИ на порталі наукової бібліотеки: різновиди та особливості 

створення: метод. порадник / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Інститут 

бібліотекознавства ; [уклад.: В. П. Здановська, Л. А. Поперечна]. – Київ : НБУВ, 

2017. – 32 с. 

 

СОПОВА Т. Бібліотека і читач ХХІ століття: соціологія приймає 

виклики : [соц. дослідження в юнацьких б-ках] / Т. Сопова // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 2-6. 

 

ПЕРЕМОЖЦІ Всеукраїнського конкурсу УБА «Бібліотека року 2017»                                   

// Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 12. 

 

РОМАНУХА З. Безбар’єрний доступ до інформації користувачів з 

порушенням зору в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці                     

/ З Романуха, П. Поліщук // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. –                          

№ 4. – С. 12-14. – Бібліогр.: с. 14. 

 

СКАБОДІНА А. Бібліотека: зберігаємо традиції, застосуємо інновації 

(на прикладі діяльності Наукової бібліотеки Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв) / А. Скабодіна // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 4. – С. 25-26. 

 

СОЦКОВ О. Тренди для бібліотек у соціальних мережах / О. Соцков                               

// Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 15-17. 

 

СТАРОСТЕНКО Н. Бібліотека як інформаційно-ресурсний медіа-                                   

центр : [з досвіду б-ки Відокремленого підрозділу «Лисичанського 

педагогічного коледжу Луганського національного університету ім. Тараса 

Шевченка»] / Н. Старостенко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – 

№ 4. – С. 15-17. 

 

ТРАДИЦІЇ залишаються незмінними (про VI Всеукраїнську школу 

методиста) / підгот.: О. Білик // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 24-25. 

 

ЦЯПАЛО Л. URBAN бібліотека – кращий проект ревіталізації 

бібліотечного простору 2017 року : [проект-переможець Всеукраїнського 

конкурсу «Бібліотека року 2017»] / Л. Цяпало // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – 

С. 12-15. 
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ЩЕРБАН Р. Допоки живе пам'ять … : [про сайт-меморіал «Революція 

гідності. Війна. Рівненщина» Рівненської ОУНБ] / Р. Щербан // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 9-10. 

  

 

ІХ. Сучасні технології в бібліотеках. Електронні ресурси 

бібліотек 
 

БОНДАРЧУК О. Збереження та використання інформаційного ресурсу: 

традиційні та новітні підходи / О. Бондарчук  // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 3. – С. 18-20. 
 

ЛЕСЮК О. Мобільні технології та сучасні інформаційні послуги у 

бібліотеках вищих навчальних закладів України / О. Лесюк, А.-О. Дворецька                          

// Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 12. – С. 43-47. – Бібліогр.: с. 47. 
 

МОЛЧАНОВА С. Корпорація «Бібліоігротека»: сервіси Веб 2.0 та 

партнерська взаємодія / С. Молчанова  // Бібл. форум: історія, теорія і практика. 

– 2017. – № 3. – С. 8-9. 
 

НАХОВА Т. Сучасний медіа простір: ефективні технології по 

залученню дітей до читання / Т. Нахова, І. // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 3. – С. 10-14. 
 

НОВИНИ на порталі наукової бібліотеки: різновиди та особливості 

створення: метод. порадник / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Інститут 

бібліотекознавства ; [уклад.: В. П. Здановська, Л. А. Поперечна]. – Київ : НБУВ, 

2017. – 32 с. 
 

ПИЛАЄВА І. Репозитарій як реалізація відкритого доступу 

Полтавським університетом економіки і торгівлі / І. Пилаєва // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 7-8. 
 

РОМАНУХА З. Безбар’єрний доступ до інформації користувачів з 

порушенням зору в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці                       

/ З Романуха, П. Поліщук // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. –                     

№ 4. – С. 12-14. – Бібліогр.: с. 14. 
 

СОЦКОВ О. Тренди для бібліотек у соціальних мережах / О. Соцков                                             

// Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 15-17. 
 

ШУБЕНКОВА Т. Бібліотечні електронні ресурси на базі 

фотодокументів: аналіз способів створення, збереження і надання користувачам 

/ Т. Шубенкова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 25-

27. 
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ЩЕРБАН Р. Допоки живе пам'ять … : [про сайт-меморіал «Революція 

гідності. Війна. Рівненщина» Рівненської ОУНБ] / Р. Щербан // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 9-10. 

 

 

Х. Бібліотечно-інформаційна діяльність 
 

БОНДАРЧУК О. Збереження та використання інформаційного ресурсу: 

традиційні та новітні підходи / О. Бондарчук  // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2017. – № 3. – С. 18-20. 

 

ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. Стратегічний менеджмент 

інформаційної діяльності: базові засади / О. Воскобойнікова-Гузєва // Вісн. 

Книжк. палати. – 2017. – № 11. – С. 15-19. – Бібліогр.: с. 18-19. 

 

ЛЕСЮК О. Мобільні технології та сучасні інформаційні послуги у 

бібліотеках вищих навчальних закладів України / О. Лесюк, А.-О. Дворецька                             

// Вісн. Книжк. палати. – 2017. – №12. – С. 43-47. – Бібліогр.: с. 47. 

 

НОВИНИ на порталі наукової бібліотеки: різновиди та особливості 

створення: метод. порадник / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Інститут 

бібліотекознавства ; [уклад.: В. П. Здановська, Л. А. Поперечна]. – Київ : НБУВ, 

2017. – 32 с. 

 

ПИЛАЄВА І. Репозитарій як реалізація відкритого доступу 

Полтавським університетом економіки і торгівлі / І. Пилаєва // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 7-8. 

 

ШКАРІНА В. Латентна та афінна підсистеми довідково-

бібліографічного апарату бібліотеки / В. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2017. – № 5. – 

С. 20-26. – Бібліогр.: с. 25-26. 

 

ШУБЕНКОВА Т. Бібліотечні електронні ресурси на базі 

фотодокументів: аналіз способів створення, збереження і надання користувачам 

/ Т. Шубенкова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 25-

27. 

 

 

ХІ. Бібліографія. Бібліографознавство 
 

ГЛИБИЦЬКА С. Бібліографічні та бібліографознавці праці                        

В.М. Грамми (до 80-річчя від дня народження) / С. Глибицька // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 63-64. 
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ДОБКО Т. Бібліограф, педагог, організатор бібліотечної справи: до 70-

річчя від дня народження Павли Рогової / Т. Добко // Вісн. Книжк. палати. – 

2017. – № 11. – С. 33-37. – Бібліогр.: с. 37. 
 

ДОБКО Т. Бібліографічні посібники з історії національно-визвольних 

змагань українського народу 1917-1921 рр. (перша половина ХХ ст.) / Т. Добко, 

О. Дуднік // Бібл. вісн. – 2017. – № 6. – С. 29-38. – Бібліогр.: с. 37-38. – (До 100-

річчя Української революції (1917-1921). 

 

ІВАНОВА М. Інформаційно-аналітичний дайджест Національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського «Актуальні проблеми 

інтелектуальної власності і інформаційної сфері» / М. Іванова, Н. Білінець                       

// Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 11. 

 

КНИГА в Україні 1861-1917: Матеріали до репертуару української 

книги. Вип. 20. Додаток «А–Я» / НАН України ; Нац. б-ка України ім.                       

В.І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; Наук. ред.                      

В. Ю. Омельчук. – Київ, 2017. – 499 с. 

 

НАУМЕНКО К. Україна бібліографічна (Всеукраїнський семінар для 

бібліографів «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика»)                      

/ К. Науменко // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 23. 
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