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Шановні колеги!
Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна підготувала поточний
інформаційно-бібліографічний список літератури «Бібліотека – територія єдності.
Вип. 5». Список відображає літературу, що надійшла у фонд бібліотеки у I півріччі
(січень-червень) 2019 року.
Матеріал розташовано за такими розділами:
1. Освітньо-інформаційний простір бібліотек
(Досвід роботи бібліотек України і зарубіжжя)
2. Від інформації до знань
(Формування інформаційної культури)
3. Школа систематизатора
4. Готуємося до свята
(Сценарії бібліотечних заходів)
Публікації, представлені в списку, висвітлюють досвід вітчизняних і зарубіжних
фахівців бібліотечної справи з питань формування інформаційної культури
користувачів, проектну діяльність, впровадження нових інформаційних та
іноваційних технологій в бібліотеках, зміни і доповнення до УДК.
Список включає інформацію, яка допоможе бібліотекарям, вчителям,
вихователям у проведенні масових заходів у школі або бібліотеці.
У межах розділу публікації подано в алфавітному порядку авторів та назв.

Освітньо-інформаційний простір бібліотек
(Досвід роботи бібліотек України і зарубіжжя)
Амельченко Ю. Бібліотека ОТГ: новий формат існування / Ю. Амельченко //
Бібл. форум. – 2019. - № 2. – С. 13-15.
У статті наводиться досвід бібліотек Одеської області в умовах реалізації реформи
місцевого самоврядування в Україні щодо формування позитивної громадської думки про
бібліотеки ОТГ та створення їх сучасного іміджу. Представлено новий підхід
урізноманітнення діяльності з патріотичного виховання та популяризації української
книги й укріплення статусу державної мови на прикладах бібліотек Коноплянської
сільської об’єднаної територіальної громади Іванівського району та Любашівської ОТГ.

Амельченко Ю. Стратегічний план «Розумний регіон» і бібліотеки Одещини :
[досвід роботи] / Ю. Амельченко // Бібл. планета. – 2019. - № 2. – С. 18-19.
Білик О. Проект «Схід читає»: популяризація сучасної української літератури в
публічних бібліотеках сходу України / О. Білик // Бібл. планета. – 2019. - № 1. – С.
27-28.
Білик О. Шлях до бібліотек рівних можливостей / О. Білик // Бібл. планета. –
2019. - № 1. – С. 16-20.
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Автор знайомить з досвідом роботи публічних та спеціалізованих бібліотек України,
США, Данії, Швеції, Латвії, Великої Британії, які обслуговують осіб із вадами зору.

Бондар Л. Комплектування фонду шкільної бібліотеки як складова ланка в
системі навчально-виховного процесу освітнього закладу / Л. Бондар // Вісник Кн.
палати. – 2018. - № 12. – С. 32-35.
У статті проаналізовано основні підходи до комплектування фонду бібліотеки
загальноосвітнього навчального закладу, що сприятиме освітньому процесу в умовах
Нової української школи.

Варюхіна Л. Проект задля згуртування громади «Миколаїв: ми – коло!» /
Л. Варюхіна, О. Некипелова // Бібл. форум. – 2019. - № 2. – С. 44-46.
У статті висвітлено досвід участі Центральної міської бібліотеки (ЦМБ) ім.
М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва в реалізації проекту згуртування
громади «Миколаїв: ми – коло!», який виконується у співпраці з управлінням з питань
культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради за підтримки
Міжнародної організації з міграції та Європейського Союзу. Проект став потужним
інструментом з інтеграції ВПО в міську громаду, об’єднання зусиль членів громади
задля організації дозвілля, суспільно-корисної діяльності, розвитку неформальної освіти
через впровадження нових форм роботи.

Вилегжаніна Т. Фонди публічних бібліотек як частина інформаційного простору
країни / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2019. - № 2. – С. 4-6.
Вилегжаніна Т. Якісні бібліотечні послуги – запорука ефективної діяльності
публічних бібліотек / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2019. - № 1. – С. 4-6.
Виноградова О. Пункту європейської інформації в Державній бібліотеці
України для юнацтва : [досвід роботи] / О. Виноградова, О. Зубченко // Бібл.
планета. – 2019. - № 2. – С. 10-11.
Гайдай Л. М. Партнерство бібліотекара та вчителів у вихованні компетентного
користувача : [досвід роботи] / Л. М. Гайдай // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 2. - С. 26.
Герасимова Н. Історія одного успішного проекту / Н. Герасимова // Бібл.
форум. – 2019. - № 1. – С. 43-44.
Без проектної діяльності важко уявити сучасне життя. Громадські організації,
установи, громади – всі змагаються за отримання грантів для втілення власних ідей.
Бібліотека – це бюджетна установа, яка завжди залежала від державного фінансування,
і тому кожна бібліотека мала те, що зазвичай виділялось з бюджету, але в обмеженому
обсязі. Бібліотекарі Центральної міської бібліотеки ім. В. Г. Короленка м. Маріуполя
мріяли створити новий сучасний бібліотечний простір, змінити не тільки інтер’єр, а й
зміст корисного дозвілля для мешканців міста, розширити спектр бібліотечних та
соціальних послуг. І завдяки проекту їм вдалося це здійснити.

Голосна О. Коли оживають казки: інтерпретація казки у форматі бібліотеки для
дітей : [досвід роботи відділу обслуговування дошк. та уч. 1-4 кл. Миколаївської
обл. б-ки для дітей] / О. Голосна // Б-ка у форматі Д°. – 2019. - № 1. – С. 24-25.
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Гончаренко О. Видавнича та інформаційна діяльність освітянських бібліотек із
популяризації спадщини Василя Сухомлинського : до 100-річчя від дня
народження / О. Гончаренко // Вісник Кн. палати. – 2019. - № 1. – С. 36-39.
Гордієнко А. Дитяча бібліотека у міжнародному бібліотечному світі:
[бібліотечна робота з дітьми у різних країнах світу] / А. Гордієнко // Б-ка у форматі
Д°. – 2019. - № 1. – С. 2.
Гуркаленко І. В. QR-коди в роботі шкільної бібліотеки : [інновації в бібліотеці
СШ № 75 м. Харків] / І. В. Гуркаленко // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 4. - С. 2-3.
Сервіс QR-кодів у бібліотеці - це нова і перспективна технологія, орієнтована на
залучення нових користувачів та розширення спектру бібліотечних дистанційних
інтернет-послуг. QR-коди надають змогу зручно зчитувати цікаву інформацію та
оперативно зберігати її в пам'яті мобільних пристроїв.

Дзюба Н. Мережева взаємодія бібліотек України для дітей: крокуємо разом :
[корпоративні проекти бібліотек для дітей] / Н. Дзюба, В. Красножон, С. Кисельова
// Б-ка у форматі Д°. – 2019. - № 1. – С. 3-4.
Дмитричева В. Професійні конкурси як мотиватор успіху колективу : [досвід
роботи ЦМБ для дітей м. Миколаєва] / В. Дмитричева // Б-ка у форматі Д°. – 2019.
- № 1. – С. 10-11.
Дубова О. Обслуговування дітей і підлітків, тренди і виклики бібліотек США :
досвід участі у програмі обмінів / О. Дубова // Б-ка у форматі Д°. – 2019. - № 1. – С.
22-24.
Жайворонок Т. Громада – бібліотека – діти: напрацювання на шляху
створення нового образу публічної бібліотеки / Т. Нахова // Бібл. форум. – 2019. № 2. – С. 41-43.
У статті представлені шляхи налагодження професійного співробітництва
Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна з бібліотеками об’єднаних
територіальних громад стосовно питань обслуговування дітей у сучасних умовах.

Жимолостнова В. Нова методика розрахунку кількості респондентів під час
проведення соціологічного опитування в бібліотеці / В. Жимолостнова, В. Басов,
О. Ботушанська // Вісник Кн. палати. – 2019. - № 2. – С. 26-29.
У статті досліджено проблему мінімізації затрат часу та коштів під час проведення
соціологічного опитування в бібліотеці. Здійснено комплексний аналіз розрахунку
довірчої ймовірності за допомогою математичних методів біноміального й нормального
законів розподілу ймовірностей. Вперше запропоновано модернізовану формулу
розрахунку граничної кількості респондентів, яка дає змогу максимально економити
ресурси під час проведення соціологічних досліджень у бібліотеці.

Жукова В. Сутність антикризового управління бібліотекою / В. Жукова // Вісник
Кн. палати. – 2019. - № 4. – С. 20-23.
Розглянуто аспекти антикризового управління бібліотекою, сутність якого полягає не
лише у проведенні відповідних заходів у разі кризової ситуації, а й у контролі можливості
появи її ознак в умовах стабільної діяльності.
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Журавель Н. Досвід роботи пункту європейської інформації в Охтирській
центральній міській бібліотеці Сумської області / Н. Журавель // Бібл. форум. –
2019. - № 1. – С. 15-21.
У статті висвітлено діяльність Охтирської центральної міської бібліотеки Сумської
області з популяризації знань про ЄС та європейський вибір України серед користувачів
бібліотеки та жителів міста Охтирка.

Загуменна В. Адвокація як важливий напрям діяльності сучасної бібліотеки /
В. Загуменна // Вісник Кн. палати. – 2019. - № 4. – С. 25-28.
На основі наукових розвідок та вивчення практичного досвіду бібліотек розкрито
сутність бібліотечної адвокації й дотичних до неї понять, висвітлено основні підходи до
її визначення; наголошено на важливості адвокаційної діяльності для вітчизняних
бібліотек та з’ясовано роль Української бібліотечної асоціації у цих процесах.
Охарактеризовано програми УБА з адвокації «Через бібліотеки – до знань» (2008) та
«Дієва бібліотека – успішна громада!» (2016)

Зеленська Н. Рідкісні та цінні видання в електронному каталозі ОУНБ ім.
Д. І. Чижевського : [досвід роботи] / Н. Зеленська, Сидорова Л. // Бібл. планета. –
2019. - № 2. – С. 30-32.
Картузов К. Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному
суспільстві / К. Картузов // Бібл. форум. – 2019. - № 2. – С. 58-59.

У статті надано інформацію щодо проведення Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві»,
що відбулась у м. Миколаєві.

Киричук Л. Користувач у центрі уваги бібліотекарів: європейський підхід до
обслуговування / Л. Киричук // Бібл. планета. – 2019. - № 1. – С. 24-26.
Кислова О. Кожен робить маркетинг, або сучасна формула успіху :
[маркетингові технології у бібліотечній справі] / О. Кислова // Б-ка у форматі Д°. –
2019. - № 1. – С. 14-16.
Книш А. Рідкісні видання – невичерпне джерело краєзнавчої інформації /
А. Книш // Бібл. форум. – 2019. - № 2. – С. 23-24.
Стаття висвітлює досвід створення краєзнавчих електронних баз даних рідкісних та
цінних фондів у Науковій бібліотеці Глухівського національного педагогічного
університету ім. О. Довженка.

Коваль Н. Використання конструктора сайтів Wix.coм в інформаційнобібліографічній діяльності бібліотеки ВП «МФ КНУКіМ» / Н. Коваль // Бібл. форум.
– 2019. - № 2. – С. 16-18.
У статті представлено досвід роботи бібліотеки Відокремленого підрозділу
«Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» з
використанням конструктора сайтів Wix.coм. Проаналізовано технологію створення
віртуальних книжкових виставок, біобібліографічних покажчиків, презентацій нових
надходжень тощо за допомогою конструктора сайтів Wix.coм.

Коваль Т. Статистичний облік читачів НБУВ у контексті міжнародних
стандартів / Т. Коваль, Л. Туровська, І. Шевченко // Бібл. форум. – 2019. - № 2. – С.
32-34.
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Стаття узагальнює досвід організації статистичного обліку користувачів за
допомогою БД «Читачі НБУВ» у контексті відповідності міжнародним стандартам.

Ковальчук Н. Інноваційність як вагомий складник ефективної організаційноуправлінської діяльності бібліотек / Н. Ковальчук // Вісник Кн. палати. – 2019. - №
1. – С. 23-25.
В статті розглянуто особливості інноваційності змісту організаційно-управлінської
діяльності розвитку бібліотек у контексті нових суспільних реалій; наведено огляд
основних складових елементів бібліотечних інновацій.

Когутич І. «Читаємо разом» (діяльність літературного клубу при Закарпатській
ОУНБ ім. Ф. Потушняка) / І. Когутич // Бібл. планета. – 2019. - № 2. – С. 14-16.
Колеснікова В. Бібліотека Майдану: шлях від революційної читальні до
бібліотеки Музею Революції Гідності / В. Колеснікова // Бібл. вісник. – 2019. - № 2.
– С. 24-32.
Бібліотека Майдану розглядається як громадська ініціатива, що виникла в стінах
Українського дому під час революції Гідності, як «місце духу», де люди читали, думали,
дискутували, духовно відновлювалися. Розкривається культурно-просвітницька роль
Книгозбірні на барикадах. Завдяки самовідданості бібліотекарів-волонтерів тут
постійно організовувалися зустрічі з українськими письменниками, вченими, митцями,
проходили музично-поетичні вечори, культурознавчі лекторії.

Колоскова Г. Інформаційна інфраструктура як основа бібліотечноінформаційного потенціалу м. Дніпра / Г. Колоскова // Вісник Кн. палати. – 2019. № 1. – С. 30-35.
В статті розглянуто інформаційну інфраструктуру м. Дніпра як основу його
бібліотечно-інформаційного потенціалу. Визначено сучасний стан, проблеми та
перспективи розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу міста в контексті
забезпечення інформаційних потреб користувачів у традиційному та електронному
середовищах.

Кривцова Н. М. Патріотичне виховання в освітньому просторі шкільної
бібліотеки / Н. М. Кривцова // Шк. бібліотекар. – 2019. - № 5. – С. 2-6.
Лісова І. «Приватна бібліотека»: історико-термінологічний аналіз / І. Лісова //
Вісник Кн. палати. – 2019. - № 1. – С. 26-29.

Розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття «приватна бібліотека»,
розкрито стан вивчення проблеми в сучасному бібліотекознавстві та книгознавстві. На
основі порівняльного аналізу зроблено висновок, що наявним дослідженням бракує
чіткості терміносистеми, пов’язаної з феноменом приватної бібліотеки. Зроблено
визначення поняття «Приватна бібліотека»; наголошено на потребі його введення до
наукового обігу та визнання статусу приватних бібліотек на законодавчому рівні.

Любка Й. Світанкові роси на Закарпатті : [досвід роботи Виноградівської РЦБС
по проведенню творчих конкурсів] / Й. Любка // Б-ка у форматі Д°. – 2019. - № 1. –
С. 17-18.
Майорова О. Самоосвіта в процесі професійної підготовки фахівців /
О. Майорова // Бібл. форум. – 2019. - № 1. – С. 41-42.
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У статті визначено роль бібліотек закладів вищої освіти для самоосвіти студентів у
навчальному процесі.

Макарова М. Трансформація змісту бібліотечно-інформаційної діяльності в
умовах глобалізації / М. Макарова // Вісник Кн. палати. – 2018. - № 12. – С. 25-28.
На підставі соціокультурного аналізу та дискурсивного підходу з’ясовано сутність
трансформації змісту бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах глобалізації,
зокрема під впливом новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Акцентовано на
потребі уточнення традиційних дослідницьких підходів до професійної діяльності
бібліотекарів в інформаційному суспільстві. Наголошено, що бібліотека сьогодні має
унікальну можливість сприяти комунікації, використовуючи відповідні засоби
бібліотечної діяльності.

Мальована А. Вебліографія на допомогу науково-методичній діяльності
Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка : [досвід роботи] / А. Мальована // Бібл.
планета. – 2019. - № 2. – С. 33-35.
Маслова М. Віртуальний довідковий сервіс: досвід Запорізької обласної
універсальної наукової бібліотеки / М. Маслова // Бібл. форум. – 2019. - № 1. – С.
10-13.
У статті представлено досвід довідкового обслуговування віддалених користувачів на
прикладі діяльності служби віртуальної довідки Запорізької обласної універсальної
наукової бібліотеки. Надано аналіз кількості та тематичного спрямування звернень за
час існування сервісу. Окреслено здобутки, визначено проблеми та можливі шляхи їх
вирішення.

Михайліченко Н. Бібліотечна освіта Канади: робота бібліотекаря та діяльність
бібліотек / Н. Михайліченко // Бібл. форум. – 2019. - № 2. – С. 54-57.
У пропонованому огляді здійснено спробу представити бібліотечну галузь Канади з
погляду молодого фахівця. Відходячи від формального опису бібліотечної освіти,
роботи бібліотекаря та діяльності бібліотек, автори намагаються передати,
показати бібліотечну сферу країни передусім у соціальному контексті. Відповідний
контекст був обраний з метою ілюстрації якості впливу бібліотек на суспільство, а
саме визначити їх значущість, місію як основу соціального прогресу країни. Суттєвий
наголос в огляді робиться на бібліотекарі, від основ його освітнього, професійного
становлення до соціально-економічної стійкості та виразності.

Мігунова Т. Бібліотеки на допомогу вченим / Т. Мігунова, О. Бєлодєд // Бібл.
форум. – 2019. - № 2. – С. 10-12.
У статті представлено діяльність Наукової бібліотеки Миколаївського
Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова щодо
підтримки Руху Відкритого Доступу та розвитку наукометрії на допомогу вченим з
метою збільшення їх публікаційної активності та сприяння зростанню
престижності закладу вищої освіти.

Нагорна Г. Документи про нематеріальну культурну спадщину краю у фондах
Запорізької ОУНБ : [досвід роботи] / Г. Нагорна // Бібл. планета. – 2019. - № 1. – С.
27-30.
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Некипелова О. «Неформали» в освіті дорослих: з досвіду роботи Центральної
міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького м. Миколаєва / О. Некипелова // Бібл.
форум. – 2019. - № 1. – С. 22-24.
Стаття присвячена кращим практикам діяльності Центральної міської бібліотеки ім.
М. Л. Кропивницького як центру неформальної освіти дорослих з навчання містян медіа,
цифровій, інформаційній грамотності, навичкам роботи на комп’ютері, користуванню
електронними послугами, мобільними та іншими технологіями, вивчення мов,
отримання різноманітних життєвих компетенцій тощо. В контексті надання послуг
неформальної освіти бібліотека є активним учасником реалізації Глобальних цілей
сталого розвитку 2016–2030 рр. на теренах культурного простору Миколаєва.
Стаття висвітлює один з трендів діяльності, закріплений у «Стратегії розвитку ЦБС
для дорослих м. Миколаєва».

Ніколаєнко Н. Наукометрія в бібліотечній діяльності: досвід, проблеми,
завдання / Н. Ніколаєнко, О. Рибальченко // Бібл. форум. – 2019. - № 1. – С. 6-9.

У статті висвітлено діяльність Наукової бібліотеки Харківського національного
технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка у напрямку
наукометричних досліджень та моніторингу бібліометричних показників науковців
університету. Підтверджено, що в контексті бібліотечно-інформаційного
обслуговування бібліометрика стала новим, затребуваним напрямком діяльності
наукової бібліотеки, що сприяє розширенню науково-комунікаційних функцій бібліотеки.

Олейніченко Ю. Бібліотечний квест – простір для ідей / Ю. Олійніченко // Бібл.
форум. – 2019. - № 1. – С. 25-27.
Серед багатьох інноваційних форм роботи з читачами, все більшої популярності
набувають квести. Застосування саме цієї розважально-ігрової форми роблять
бібліотеку місцем, де завжди цікаво, куди хочеться приходити якомога частіше. У
статті представлено досвід роботи відділу документів з економічних, технічних та
природничих наук Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського, м.
Кропивницький щодо застосування квестів у діяльності відділу.

Онищенко Н. Бібліотекознавчий лекторій як запорука професійного зростання
працівників освітянських бібліотек / Н. Оніщенко // Бібл. форум. – 2019. - № 2. – С.
47-49.
У статті висвітлено роботу бібліотекознавчого лекторію Державної науковопедагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського як одну з дієвих форм
підвищення фахового рівня працівників освітянських бібліотек, зокрема з упровадження
Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної
середньої та професійно-технічної освіти.

Охріменко М. Конкурси професійної майстерності: поєднання практики з
творчістю / М. Охріменко // Бібл. форум. – 2019. - № 2. – С. 50-53.
У статті висвітлено досвід проведення у бібліотеках Кіровоградщини професійних
конкурсів як засобу реалізації творчого потенціалу бібліотечних працівників, розвитку
їхньої ініціативи.

Павел С. П. Напрями взаємодії вчителя літератури та бібліотекара :
практичний досвід / С. П. Павел // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 1. - С. 11-13.
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Пашкова В. Поширення знань і практик щодо здорового способу життя та
відповідальної самозбережувальної поведінки: внесок бібліотек України в
досягнення цілі сталого розвитку ООН / В. Пашкова // Бібл. планета. – 2019. - № 1.
– С. 8-10.
Петренко О. Національне розмаїття користувачів дитячих бібліотек у місцях
компактного проживання груп національних меншин: результати соціологічного
дослідження / О. Петренко // Б-ка у форматі Д°. – 2019. - № 1. – С. 5-7.
«Побудувала би велику бібліотеку в Жешуві і всім роздала би електронні
читанки» [інтерв’ю Барбари Хмури журналістці польського інтернет-видання
Bisnesistyl.pl Аліні Босак // Бібл. планета. – 2019. - № 2. – С. 24-26.
Попова Н. «БібліоКемп лідерів читання» на Херсонщині : [досвід роботи КЗ
«Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки»] / Н. Попова // Бібл.
планета. – 2019. - № 2. – С. 16-17
Прокопенко Л. Конференція директорів європейських національних бібліотек
(CENL): організаційні засади створення та функціонування / Л. Прокопенко // Бібл.
вісник. – 2018. - № 6. – С. 7-14.
Висвітлюється діяльність Конференції директорів європейських національних бібліотек
(CENL). Охарактеризовано її структуру, цілі, візію, місію, ключові завдання, пріоритетні
напрями роботи. Розглядається внесок CENL у створення цифрових бібліотек, зокрема,
у реалізацію проекту Європейської бібліотеки (ТEL). Наголошується на необхідності
участі України у роботі CENL і використанні її рекомендацій щодо удосконалення
діяльності вітчизняних національних бібліотек.

Прохорова Г. Особливості науково-інформаційного обслуговування фахівцівмедиків у бібліотеці / Г. Прохорова // Бібл. форум. – 2019. - № 2. – С. 35-36.
Висвітлюється досвід застосування різноманітних форм співпраці відділу науковоінформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової
бібліотеки ім. В. Г. Короленка з представниками медичної галузі.

Рабаданова Л. Моніторинг публікацій з питань діяльності Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (на матеріалах фахової
періодики за 2010–2015 рр.) / Л. Рабаданова // Бібл. форум. – 2019. - № 1. – С. 2-5.
Розглянуто публікаційну активність у фахових наукових виданнях з питань дослідження
функціонування
Державної
науково-педагогічної
бібліотеки
України
імені
В. О. Сухомлинського за 2010–2015 рр. Вивчено пріоритетні напрями розвідок,
присвячених розвитку бібліотеки та позначено тематику, що потребує дослідницької
уваги.

Рекомендації щодо ведення обліку : [користувачів, відвідувань, довідок] // Шк.
б-ка. – 2019. - № 2. – С. 75-77.
Інформація допоможе бібліотекарям організувати збір статистичних даних в умовах
активного застосування нетрадиційних форм обслуговування, впровадження
віртуальних сервісів для користувачів.
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Романуха З. Обслуговування користувачів з інвалідністю в Рівненській ОУНБ :
[досвід роботи] / З. Романуха // Бібл. планета. – 2019. - № 2. – С. 12-14.
Романюк Т. В. Цікавинки з життя бібліотек світу / Т. В. Романюк // Шк. б-ка. –
2019. - № 6. – С. 5.
Сагайдак С. Квест як інноваційна форма роботи бібліотек / С. Сагайдак.,
Н. Ільченко // Бібл. форум. – 2019. - № 1. – С. 28-29.
У статті висвітлюється досвід роботи читальної зали для юнацтва Сумської обласної
універсальної наукової бібліотеки по залученню дітей та молоді до читання з
використанням ігрових форм роботи.

Сливка О. Кіномистецька вітальня як простір соціокультурної діяльності
Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого / О. Сливка // Бібл.
планета. – 2019. - № 1. – С. 21-23.
Спаріхіна Н. Бібліотеки як учасники реалізації молодіжної регіональної
політики / Н. Спаріхіна // Бібл. форум. – 2019. - № 1. – С. 45.
У статті представлено інформацію про обласний семінар «Бібліотеки як учасники
реалізації молодіжної регіональної політики», що відбувся в Дніпропетровській обласній
бібліотеці для молоді ім. М. Свєтлова для бібліотекарів Дніпропетровщини, що
працюють з молоддю.

Срибна В. Л. Роль ІКТ у формуванні позитивної мотивації до читання : досвід
роботи / В. Л. Срибна // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 3. - С. 2-5.
Сташко Л. Між кризою та надією: як живеться дитячим бібліотекам Львівщини :
[досвід роботи ] / Л. Сташко // Б-ка у форматі Д°. – 2019. - № 1. – С. 29-31.
Струпницька С. Методичний супровід бібліотек об’єднаних територіальних
громад (з досвіду Рівненської ОУНБ) / С. Струпницька // Бібл. планета. – 2019. - №
1. – С. 6-8.
Тітова Н. Публічні бібліотеки Дніпропетровщини: вектори організаційноструктурних змін : [виступ на семінарі «Бібліотека та громада: динамічний розвиток
і пошук нових форматів взаємодії»] / Н. Тітова // Бібл. планета. – 2019. - № 2. – С.
7-10.
Туровська Л. Аспекти становлення та розвитку вітчизняної бібліотечної
статистики / Л. Туровська // Вісник Кн. палати. – 2019. - № 4. – С. 23-25.
Висвітлено основні етапи розвитку вітчизняної бібліотечної статистики: визначено
параметри оцінювання бібліотечної діяльності; проаналізовано зміни у бібліотечній
політиці.

Цяпало Л. «Майстерня щастя» - вдалий приклад реалізації соціального
проекту в бібліотеці / Л. Цяпало, А. Введенська // Бібл. планета. – 2019. - № 1. – С.
28-29.
Автори статті діляться досвідом роботи проектної і грантової діяльності у Львівській
ЦМБ ім. Лесі Українки. І представляють проект соціальної дії «Майстерня Щастя».

Чайківська Н. Роль бібліотек у згуртуванні громади : [проектна діяльність
Тернопільської обл. б-ки для дітей] / Н. Чайківська // Б-ка у форматі Д°. – 2019. - №
1. – С. 25-29.
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Щербина С. Бібліотеки сходу України – центри соціальної підтримки,
неформальної освіти і культурного життя громад / С. Щербина // Бібл. планета. –
2019. - № 1. – С. 10-13.

Від інформації до знань

(Формування інформаційної культури)
Антоник О. Книжкова культура як об’єкт книгозначного дискурсу і
міждисциплінарного діалогу / О. Антоник // Бібл. вісник. – 2019. - № 1. – С. 3-11.
Проаналізовано основні підходи до розкриття поняття «книжкова культура», окреслено
його сутність і семантичне поле у рамках книгозначного дискурсу. Наголошується на
проблемі читання як основного чинника інформаційної культури особистості.

Білущак Т. Особливості сервісів для створення віртуальних виставок у
формуванні ефективного бібліотечно-інформаційного простору / Т. Білущак //
Вісник Кн. палати. – 2019. - № 2. – С. 45-48.
Блудова В. А. Пам’ятка батькам щодо читання в сім’ї / В. А. Блудова // Шк. б-ка
– 2019. - № 6. – С. 3.
Блудова В. А. Як народжувалася книжка : [матеріал до бібл. уроку] /
В. А. Блудова // Шк. б-ка. – 2019. - № 6. – С. 4.
Грипич С. Формування інформаційної культури користувачів як важлива
складова діяльності бібліотеки закладу вищої освіти / С. Грипич, Л. Буравкова //
Бібл. форум. – 2019. - № 1. – С. 33-40.
Розглянуто коло проблем з теоретичних засад інформаційної культури та практичного
досвіду її формування в бібліотеках закладів вищої освіти. Репрезентовано 2-ге видання
навчального посібника «Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід», який
висвітлює роботу наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного
університету в цьому напрямі.

Карпенко Л. М. У шкільній бібліотеці : [бінарний урок] / Л. М. Карпенко,
Л. І. Білодід // Шк. бібліотекар. – 2019. – № 5. – С. 22-23.
Кириленко О. Інформаційно-пошуковий тезаурус он-лайн / О. Кириленко,
О. Збанацька // Бібл. планета. – 2019. - № 1. – С. 30-32.
Коваленко С. Створення та розвиток інформаційно-пошукової системи ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського / С. Коваленко // Вісник Кн. палати. – 2019. - №
2. – С. 40-44.
Висвітлено історію та етапи створення інформаційно-пошукової системи в Державній
науково-педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського від часу її заснування до
сьогодення. Проаналізовано складники інформаційно-пошукової системи та значення
кожного з них для організації релевантного пошуку інформації.

Кувшинова Н. Захист персональної інформації в бібліотеці / Н. Кувшинова,
А. Ткаченко // Б-ка у форматі Д°. – 2019. - № 1. – С. 7-9.
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Кулик О. І. Структура книги : бібл. урок для учнів 4-5-х кл. / О. І. Кулик // Шк.
бібліотекар. - 2019. - № 4. - С. 17-19.
Литвинюк В. І. Посвята в читачі : [бібліотечний урок] / В. І. Литвинюк // Шк.
бібліотекар. – 2019. - № 5. – С. 35-37.
Лобузіна К. Тематичний пошук в електронних каталогах національних бібліотек
/ К. Лобузіна, С. Галицька // Бібл. вісник. – 2019. - № 1. – С. 12-18.
У статті розглядаються засоби тематичного пошуку за бібліотечною класифікацією в
електронних каталогах національних бібліотек. Порівнюються можливості різних
інформаційно-бібліотечних пошукових систем.

Медведєва В. Мультимедійні інформаційні технології в інформаційнобібліотечному середовищі / В. Медведєва // Вісник Кн. палати. – 2019. - № 2. – С.
29-31.
Назаренко Ж. STREAM-освіта в бібліотеці (з досвіду роботи Запорізької ОУНБ)
/ Ж. Назаренко // Бібл. планета. – 2019. - № 1. – С. 13-15.
Роговець Ж. Надання доступу до Інтернету як бібліотечна послуга в НБУ ім.
Ярослава Мудрого / Ж, Роговець, І. Порало // Бібл. планета. – 2019. - № 1. – С. 3335.
Словник основних термінів з бібліотечної інформаційної діяльності / Шк. б-ка.
– 2019. - № 3. – С. 108-109.
Чорновол О. Ф. Історія однієї книги : бібл. урок / О. Ф. Чорновол // Шк.
бібліотекар. - 2019. - № 3. - С. 9-13.
Янюк С. База даних «Періодика» електронного каталогу ДНПБ України ім.
В. О. Сухомлинського як джерело забезпечення інформаційних потреб освітян /
С. Янюк // Вісник Кн. палати. – 2019. - № 4. – С. 30-34.
Представлено організаційну структуру інформаційної системи агропромислового
комплексу України та надано стислу характеристику її основних суб’єктів.

Школа систематизатора
Ахвердова М. Особливості використання підкласів УДК 00/02 / М. Ахвердова,
Ю. Набхан // Вісник Кн. палати. – 2019. - № 1. – С. 40-41. – (Школа
систематизатора).
Використання індексів УДК у класах 030/090 // Вісник Кн. палати. – 2019. - №
4. – С.28-30. – (Школа систематизатора).
Муравйова В. Нове в УДК: зміни та доповнення у головному файлі MRF /
В. Муравйова, В. Солодовнік // Вісник Кн. палати. – 2019. - № 2. – С. 31-33. –
(Школа систематизатора).
Муравйова В. Специфіка систематизації видань у класі «82 Література.
Літературознавство» / В. Муравйова, Ю. Набхан // Вісник Кн. палати. – 2018. - №
12. – С. 35-37.
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Готуємося до свята

(Сценарії бібліотечних заходів)
Бібліотека. Книга. Читання
Іваненко О. Свято книги : розвага для дітей середньої групи та їхніх батьків /
О. Іваненко, О. Ліщук, Ю. Буфетчикова // Муз. керівник. - 2019. - № 4. - С. 41-45.
Як діти Букварик рятували : сценарій // Розкажіть онуку. - 2019. - № 4. - С. 42.

Безпека життєдіяльності
Злоцька І. Л. Людина в екстремальній ситуації : [інтегрований урок за творами
класиків] / І. Л. Злоцька, Г. О. Толубець // Шк. бібліотекар. – 2019. - № 5. – С. 17-23.
Кадук Н. Г. Азбука дороги : виступ агітбригади ЮІР / Н. Г. Кадук // Основи
здоров’я. - 2019. - № 2. - С. 29-33.

Екологічне виховання
Земля - наша мати, будемо про неї дбати! : [сценарій свята] // Розкажіть онуку.
- 2019. - № 4. - С. 41.
Левченко І. М. Агітбригада «Екомікс» / І. М. Левченко // Основи здоров’я. 2019. - № 4. - С. 29-31.
Романова О. Є. Природа України у творах класиків української літератури :
[інтегрований урок для уч. 8-х кл.] / О. Є Романова // Шк. бібліотекар. – 2019. - № 5.
– С. 11-16.
Чечотка Т. О. «Ні» - марнотратству! «Так» - економії енергії! : квест /
Т. О. Чечотка // Позакл. час. - 2019. - № 1. - С. 24-26.
Щербина Л. Збережемо нашу планету : год. спілкування для уч. 7-го кл. /
Л. Щербина, А. Павлик // Шк. світ. - 2019. - № 9. - С. 28-35.

Естетичне виховання
Хлановська Н. В. Золоті розписи живопису Марії Гусак : мистецька вітальня /
Н. В. Хлановська, І. Г. Андріянова // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 1. - С. 20-26.

Здоровий спосіб життя
Гоменюк О. І. Здоров’я - мудрих гонорар : сценарій родинного свята /
О. І. Гоменюк // Основи здоров’я. - 2019. - № 2. - С. 37-42.
Жабко Н. С. Здоров'я - цінність нашого життя : заняття з елементами тренінгу /
Н. С. Жабко // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 2. - С. 35-38.
Здоров'я - найбільше багатство людини : [День здоров'я] // Позакл. час. - 2019.
- № 3. - С. 9-16.
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Козіна Н. О. Найцінніший скарб - здоров’я. Поради лікаря Айболитя : год.
спілкування для уч. 4-5 кл. / Н. О. Козіна // Основи здоров’я. - 2019. - № 3. - С. 3639.
Кударенко Т. Л. Твоє здоров’я у твоїх руках : сценарій заходу / Т. Л. Кударенко,
О. М. Піддубна // Основи здоров’я. - 2019. - № 4. - С. 32-34.
Підліснюк Т. І. Містечко «Малятко-здоров'ятко» : [квест] / Т. І. Підліснюк //
Розкажіть онуку. - 2019. - № 4. - С. 43-48.
Фролова Т. Отрута на кінчику цигарки : год. спілкування для уч. 5-7-х кл. /
Т. Фролова // Шк. світ. - 2019. - № 1. - С. 30-33.

Історико-патріотичні заходи
Агеєнко Н. Г. Основи державності : інтегрований урок / Н. Г. Агеєнко // Шк.
бібліотекар. - 2019. - № 2. - С. 13-17.
Гуйчук Л. «В нас єдина мета - Україна свята, нездоланна ніким і ніколи» : літ.муз. композиція / Л. Гуйчук // Укр. мова і літ. в шк. України. - 2019. - № 3. - С. 56-59.
Кривцова Н. М. Війна торкнулася душі... (лірична сповідь) : [сценарій заходу] /
Н. М. Кривцова // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 4. - С. 27-31.
Манухіна І. А. Міжнародні перегони : гра-вікторина / І. А. Манухіна,
В. С. Шапран // Позакл. час. - 2019. - № 4. - С. 16-17. (День Европи)
Народження УПА. Василь Івахів - перший командир УПА: до дня народж.
Василя Івахіва : сценарій // ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2019. - № 3. - С. 26-32.
Небесна Сотня в вирій полетіла : година пам'яті // Розкажіть онуку. - 2019. - №
1. - С. 25-28.
Небесна Сотня в вирій полетіла... : [матеріал до проведення заходів до Дня
Героїв Небесної Сотні] // Позакл. час. - 2019. - № 1. - С. 45-56.
Попова О. Ю. «Любіть Україну» : освітня гра-квест / О. Ю. Попова,
О. С. Ніколаєв // Позакл. час. - 2019. - № 5. - С. 31-32.
Прима О. Л. Куточок пам'яті воїнів АТО (відкриття експозиції) : [сценарій
заходу] / О. Л. Прима // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 4. - С. 36-38.
Симон Петлюра - великий державний діяч: до дня народж. Симона Петлюри :
сценарій // ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2019. - № 4. - С. 33-38.

Літературні заходи
Ангел О. Поезія - це музика душі : захід присвячений Всесвітньому дню поезії /
О. Ангел // Укр. мова та літ. (Шк. світ). - 2019. - № 2. - С. 45-48.
Бойчук Т. В. Тарас Шевченко на перехрестях життя і творчості : брейн-ринг до
205-чя від дня народж. митця / Т. В. Бойчук // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2019. № 6. - С. 12-17.
Васільєва Н. В. «Слово - вчинок, а життя як слово...» (творчість Ліни Костенко)
: [сценарій заходу] / Н. В. Васільєва // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 4. - С. 12-16.
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Вербіцька Н. В. «Заради майбутнього» (творчість Макса Кідрука) : бібл. урок /
Н. В. Вербіцька // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 3. - С. 14-18.
Вона в людей просить віри в кожне слово, почуте від неї: до дня народження
Ліни Костенко : // ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2019. - № 2. - С. 23-32.
Галович А. М. «Майстер дитячих сердець» : бібліоквест для 5-х кл. до ювілею
В. О. Сухомлинського / А. М. Галович // Шк. бібліотекар. – 2019. - № 5. – С. 24-28.
Галуга-Гринчак С. О. Тарас Шевченко. П’єса «Никита Гайдай» : переклад та
інсценізація / С. О. Галуга-Гринчак // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2019. - № 6. - С.
18-20.
Гапшенко Т. М. Підсумковий урок за розділом «Пригоди і фантастика». 6-й кл. :
урок-гра за участі літ. героїв / Т. М. Гапшенко // Зарубіж. літ. в шк. - 2019. - № 7-8. С. 33-36.
Гапшенко Т. М. У світі пригод та фантастики : літ. гра / Т. М. Гапшенко // Шк.
бібліотекар. - 2019. - № 1. - С. 27-30.
Гвоздікова О. В. Літературний калейдоскоп : гра-подорож / О. В. Гвоздікова //
Позакл. час. - 2019. - № 1. - С. 18-20.
Голенко З. Твій голос душу окриля : [літ.-муз. композиція присвячена
Т. Г. Шевченку] / З. Голенко // Шк. світ. - 2019. - N 3. - С. 28-31.
Даценко Л. В. Письменник країни дитинства Г. Бойко : інтегрований урок /
Л. В. Даценко // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 1. - С. 31-34.
Загарія М. І. «З народом крізь вогонь і воду...» (літ. портрет Ш. Петефі) : літ.
композиція / М. І. Загарія // Зарубіж. літ. в шк. - 2019. - № 7-8. - С. 61-69.
Збуринь Г. М. Шевченкові твори сяють, мов зорі : інтелектуально-розважальна
гра / Г. М. Збуринь // Позакл. час. - 2019. - № 2. - С. 17-18.
Клепач Т. М. «Кобзар знов і знов оживає в новім поколінні...» : до 205-чя від
народж. та 185-чя від дня смерті / Т. М. Клепач // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2019.
- № 6. - С. 2-7.
Ковтун В. О. «У кожного свій світ, своє життя...» : зустріч з поетесою
Н. І. Виноградською / В. О. Ковтун // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 4. - С. 20-22.
Козіна В. В. Конкурс знавців зарубіжної літератури (для уч. 9-х кл.) : [сценарій
конкурсу] / В. В. Козіна // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 4. - С. 32-35.
Колесник Л. И. Лирика поэтов серебряного века (театр поэзии) / Л. И. Колесник
// Шк. бібліотекар. - 2019. - № 1. - С. 14-19.
Колесник Л. И. Лирика поэтов серебряного века (театр поэзии) / Л. И. Колесник
// Шк. бібліотекар. - 2019. - № 1. - С. 14-19.
Корзюк Л. М. Іван Франко. Новела «Сойчине крило». Зображення жіночої долі
в новітній інтерпретації : [конспект уроку для 10 кл.] / Л. М. Корзюк // Вивчаємо укр.
мову та літ. - 2019. - № 6. - С. 21-24.
Кударенко Т. Л. «Читаємо Сухомлинського» : (бібліотечний десант) /
Т. Л. Кударенко // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 3. - С. 19-21.
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Кузнєцова О. В. П. Зюскінд «Запахи, або історія одного вбивці (парфуми)» /
О. В. Кузнєцова // Зарубіж. літ. в шк. - 2019. - № 3-4. - С. 65-69.
Кузнєцова О. В. Трагедія В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» в музиці й
кінематографі. 8-й кл. : інтегрований урок зарубіж. літ. та художньої культури /
О. В. Кузнєцова // Зарубіж. літ. в шк. - 2019. - № 7-8. - С. 44-49.
Леся Українка - потужний духовний світоч: до дня народж. Л. Українки :
сценарій // ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2019. - № 1. - С. 25-33.
Мастяк Т. Ю. Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра» : створення фанфіків за
твором / Т. Ю. Мастяк // Зарубіж. літ. в шк. - 2019. - № 3-4. - С. 60-64.
Міненко Т. П. «Канівський кобзарик» для учнів початк. кл. : презентація книги /
Т. П. Міненко // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 3. - С. 6-8.
Міненко Т. П. «Солов'їного краю співачка» : творчість поетеси Катерини Піки /
Т. П. Міненко // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 4. - С. 5-9.
Наталена Королева - найекзотичніша постать в українській літературі: до дня
народження Наталени Королеви : [сценарій] // ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2019. № 2. - С. 33-36.
Наухацька І. О. Стежками добра за творами В. Сухомлинського : бібл. урок / І.
О. Наухацька // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 4. - С. 10-11.
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