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Шановні колеги!
Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна підготувала поточний
інформаційно-бібліографічний список літератури «Бібліотека – територія
єдності. Вип. 7». Список відображає літературу, що надійшла у фонд
бібліотеки у I півріччі (січень-червень) 2020 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. Бібліотеки ОТГ Одещини: вплив трансформації фондів
на формування позитивного іміджу бібліотек місцевих громад /
Ю. Амельченко // Бібл. форум. – 2020. - № 1. – С. 2-4.
У статті висвітлюються питання трансформації якісного та
кількісного
складу
бібліотечних
фондів
в
бібліотеках
новостворених об’єднаних територіальних громад і перетворення
цих бібліотек у центри спілкування громади та відкриття низки
медіацентрів, а також аналізується вплив цих перетворень на
формування позитивної думки громади щодо діяльності сучасних
бібліотек.
Бабій Л. «Назустріч улюбленому письменнику» - візитівка проєктної
діяльності Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка / Л. Бабій // Бібл. форум. –
2020. - № 1. – С. 28-30.
У статті висвітлюється досвід реалізації одного з творчих проєктів
Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка, спрямованого на популяризацію
доробку сучасних прикарпатських письменників. Основним меседжем
даного проєкту є залучення найширшого кола краян до читання і
спілкування з майстрами літературного слова.
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Башун О. Інша бібліотека – вийти за межі: щорічна конференція
Української бібліотечної асоціації // Бібл. форум. – 2020. - №2. – С. 35-38.
У статті представлено огляд заходів та доповідей щорічної
конференції Української бібліотечної асоціації, яка відбулась 21–22
листопада 2019 року в м. Києві.
Білоус В. Освітянська книгозбірня – територія інклюзивного простору /
В.Білоус // Бібл. форум. – 2020. - № 1. – С. 17-20.
У статті висвітлено досвід роботи бібліотеки Вінницького
державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
щодо обслуговування користувачів з проблематики інклюзивної
освіти та представлено результати створення своєрідної
інклюзивної бібліотеки.
Богуш Т. Пандемія COVID-19: виклики й особливості діяльності
бібліотек / Т. Богуш // Бібл. планета. - 2020. - № 2. - С. 7-12.
Болонніков О. Електронний архів періодичних видань Back2News.
Вивчай свою історію з першоджерел / О. Болонніков // Бібл. форум. – 2020. № 3. – С. 9-11.
У статті представлено досвід оцифрування газет з фонду
Центральної наукової бібліотеки Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна в рамках проєкту «Електронний архів
періодичних видань Back2News» та висвітлюються умови співпраці
та приєднання до проєкту інших книгозбірень України.
Бояринова О. Переосмислення бібліотек: [данський досвід] /
О. Бояринова // Бібл. форум. – 2020. - № 3. – С. 36-38.
Інформація про роботу данських бібліотек була отримана в межах
програми мобільності від Дому Європи, що фінансується
Європейським Союзом.
Василенко Ю. Бібліотека в умовах карантину: нові виклики і нові
можливості : [досвід роботи КЗК «Донецька обл. б-ка для дітей»] /
Ю. Василенко // Бібл. форум. – 2020. - № 2. – С. 27-29.
Вергунов В. Оцифрування бібліотечного фонду Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки НААН України: пріоритетний напрям його
збереження та репрезентації / В. Вергунов // Бібл. вісник. – 2020. - № 1. – С.
9-13.
У статті наголошується на важливості упровадження цифрових
технологій у практичну діяльність вітчизняних бібліотек. Визначені
ключові правові, організаційні та технічні питання, пов’язані з
організацією оцифрування бібліотечних фондів. На прикладі ННСГБ
НААН України показана беззаперечна роль процесів оцифрування у
піднесенні ефективності інформаційно-бібліотечного й наукового
забезпечення агропромислового виробництва.
Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки: ліквідувати не можна
реорганізувати / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2019. - № 4. – С. 4-6.
Автор статті піднімає питання реформування бібліотечної галузі.
Знайомить з досвідом роботи бібліотек зарубіжжя.
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Вовнюк І. Бібліотека для юнацтва: нові ролі в нових реаліях [досвід
роботи КЗ Львівської обл. ради «Львівська обл. біб-ка для юнацтва ім.
Р. Іваничука»] / І. Вовнюк // Бібл. планета. – 2020. - № 2. - С. 24-25.
Ганжа О. Книга та бібліотека у сучасному суспільстві: роздуми фахівця /
О. Ганжа // Бібл. форум. – 2020. – № 3. – С. 2-3.
У статті представлено міркування та роздуми щодо ролі книги та
бібліотеки в сучасному суспільстві, проаналізовано причини
зменшення останнім часом кількості читачів у бібліотеках та
запропоновано окремі шляхи вирішення бібліотечних проблем, а
також дискутується питання доречності перетворення бібліотек на
сучасні хаби. Фахівці запрошуються до дискусії на сторінках журналу.
Гордієнко А. Світова пандемія: дитячі бібліотеки у нових реаліях /
А. Гордієнко // Б-ка у форматі Д°. – 2020. - № 2. – С. 2-3.
Грищенко Т. 200-річчя Пантелеймона Куліша відзначили в бібліотеках
Сумщини / Т. Грищенко, Т. Плющ // Бібл. форум. – 2020. - №2. – С. 16-20.
У статті представлено досвід роботи публічних бібліотек Сумщини
щодо відзначення 200-річчя від дня народження видатного земляка –
Пантелеймона Куліша, письменника, критика, історика, етнографа,
фольклориста, видавця, громадського діяча.
Дуднік О. Бібліографічні посібники з історії Соборності України:
проблеми укладання / О. Дуднік // Бібл. вісник. – 2020. - № 1. – С. 23-32.
У статті висвітлюється історія виходу в світ бібліографічних
посібників, присвячених Соборності українських земель та
відзначенню Дня Соборності України. З'ясовано внутрішні і зовнішні
чинники, що сприяли підготовці бібліографічних видань з цієї теми в
незалежній Україні. Проаналізовано структуру та проблеми
змістового наповнення бібліографічних посібників з означеної
проблематики з урахуванням процесу декомунізації та створення
соборної української бібліографії.
Зайко С. Book-квест як новий формат краєзнавчої гри для молоді /
С. Зайко // Бібл. форум. – 2020. - № 1. – С. 10-13.
У статті представлено досвід Центральної міської бібліотеки ім.
М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва з організації та
проведення вуличних book-квестів як інтерактивного формату
популяризації краєзнавчої літератури та знань серед молоді міста.
Козачук І. Інклюзивно-мистецькі простори в бібліотеках / І. Козачук
О.Шуман // Бібл. форум. – 2020. - № 1. – С. 14-16.
У статті висвітлено досвід роботи Добропільської міської
централізованої бібліотечної системи, яка має Центральну
бібліотеку та 5 бібліотек-філій, щодо реалізації проекту «Мережа
інклюзивно-мистецьких просторів в бібліотеках міста Добропілля»,
підтриманого Українським культурним фондом.
Костенко А. Створення регіональних «літературних світів» як
перспективний напрямок бібліотечної роботи з молоддю / А. Костенко // Бібл.
форум. – 2020. - № 3. – С. 23-25.
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У статті розглядається досвід створення з ініціативи Херсонської
централізованої
бібліотечної
системи
літературного
світу
«Тевтонія» та його фендому у місті Херсон. Показано інноваційність
та актуальність такої форми роботи з молоддю, проаналізовано
результати проєкту для херсонських бібліотек.
Костенко Л. Закон про державну мову: що треба знати про нього
працівникам публічних бібліотек / Л. Костенко // Бібл. планета. – 2019. - № 4.
– С. 14-16.
Костенко Л. Спонсорство у публічних бібліотеках: законодавче
регулювання та особливості застосування / Л. Костенко // Бібл. форум. –
2020. - № 3. – С. 4-5.
Стаття містить аналіз законодавчих норм, які регулюють питання
спонсорства, а також роз’яснення щодо застосування цих норм в
процесі отримання публічними бібліотеками спонсорської допомоги
від фізичних чи юридичних осіб.
Кристофорова Т. Місце, де можна дізнатися про все на світі (враження
після відвідування бібліотек Польщі) / Т. Кристофорова // Бібл. форум. –
2020. - № 1. – С. 36-39.
У статті розповідається про публічні бібліотеки Польщі, з роботою
яких бібліотекарі Вінниччини познайомилися під час навчального
візиту «Усна історія та громадська архівістика».У статті
зосереджена увага на регіональній проєктній діяльності.
Матвейко І. Електронні сервіси бібліотеки для забезпечення наукового
та навчального процесу / І. Матвейко // Бібл. форум. – 2020. - № 3. – С. 12-14.
У статті на прикладі Науково-технічної бібліотеки Національного
університету «Львівська політехніка» розглянуто власні електронні
сервіси, що надаються в режимі онлайн. Визначено перспективи
розвитку бібліотеки в контексті подальшого запровадження нових
послуг.
Матвєєва Н. Як зберегти бібліотечний фонд: юридичний, моральний та
адміністративний аспекти / Н. Матвєєва // Бібл. форум. – 2020. - № 3. – С. 1820.
У статті висвітлюються основні заходи щодо відповідальності як
працівників бібліотек, так і користувачів за збереження бібліотечних
фондів.
Медведєва В. Роль сучасної бібліотеки в інформаційній підтримці
органів державної влади в контексті розвитку інформаційного простору /
В.Медведєва // Вісник Кн. палати. – 2020. - № 3. – С. 13-17.
Досліджено особливості інформаційної та аналітичної роботи
бібліотечного закладу в інформаційній підтримці органів державної
влади в умовах інформатизації суспільства. Приділено увагу
виробництву й розповсюдженню інформаційних продуктів і послуг,
зокрема правового характеру, що сприяє налагодженню співпраці
органів державної влади та суспільства.
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Ніколаєнко Н. Проєктна діяльність Наукової бібліотеки Харківського
національного технічного університету сільського господарства імені Петра
Василенка / Н. Ніколаєнко, Л. Бездольна // Бібл. форум. – 2020. - № 1. – С.2125.
У статті розглядається питання діяльності Наукової бібліотеки
Харківського національного технічного університету сільського
господарства ім. П. Василенка у віртуальному середовищі шляхом
запровадження інноваційних проєктів інформаційно-бібліографічного,
освітньо-наукового, культурно-просвітницького спрямування для
ефективного
інформування
й
обслуговування
віддалених
користувачів та з метою формування постійної онлайн аудиторії.
Онищенко О. Адаптація бібліотек до «життя в цифрі» / О. Онищенко //
Бібл. вісник. – 2020. - № 1. – С. 3-8.
У статті окреслено завдання, які ставить перед бібліотечною
галуззю цифрова епоха. Наголошується на необхідності прискореної
адаптації бібліотек до «життя в цифрі», до переорієнтації
бібліотечних процесів на гармонію, поєднання традиційної і
цифрової культури, традиційного і цифрового сервісів.
Петрова Л. О. QR-код – складова інноваційної діяльності шкільної
бібліотеки : досвід роботи / Л. О. Петрова // Шк. бібліотекар. – 2020. - № 5. С. 6-9.
Плахтій
А.
Бібліотечно-інформаційний
супровід
електронного
урядування: українська практика / А. Плахтій // Бібл. вісник. – 2020. - № 1. –
С. 14-22.
У статті обгрунтовується важливість використання сучасного
інформаційного потенціалу бібліотек для розвитку і популяризації
інфраструктури електронного урядування, розкривається досвід
вітчизняних бібліотек з надання державних електронних послуг
фізичним та юридичним особам в умовах становлення електронного
урядування. Висвітлюються основні теоретичні та організаційнофункціональні питання впровадження технологій електронного
урядування у практику роботи публічних бібліотек.
Ракуленко Н. Екопросвіта для кожного // Бібл. форум. – 2020. - №2. – С.
21-24.
Стаття знайомить із досвідом роботи Орхуського центру
екологічної інформації, що діє при відділі документів з економічних,
технічних та природничих наук Обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. Д. І. Чижевського у м. Кропивницькому. Робота центру
допомогла налагодити міцні партнерські стосунки з різними
установами та підприємствами, підсилила роль бібліотеки та
згуртувала громаду міста навколо розв’язання екологічних проблем
регіону.
Розколупа Н. Організація дистанційної (надомної) роботи в бібліотеці /
Н. Розколупа // Бібл. планета. - 2020. – № 2. - С. 6-7.
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Розколупа Н. Що відбувається з українськими публічними
бібліотеками? : [реформування бібліотек] / Н.Розколупа // Бібл. планета. –
2019. - № 4. – С. 9-10.
Семиряд Ю. Вільнюська єврейська публічна бібліотека: з відкритим
серцем до усіх національностей / Ю. Семиряд // Бібл. форум. – 2020. - № 1. –
С. 40-42.
У статті представлено досвід роботи Вільнюської єврейської
публічної бібліотеки, що відкрита як філія у Вільнюській публічній
окружній бібліотеці ім. Адама Міцкевича у Литві завдяки подарованій
п’яти тисячній книжковій колекції американцем Вайманом Брентом
(Wyman Brent).
Смоляр І. Трансформація бібліотечно-інформаційного обслуговування
в умовах дистанційного сервісу / І.Смоляр, Л. Туровська // Вісник Кн. палати.
– 2020. - № 3. – С. 17-20.
У статті порушено проблеми, з якими стикаються сучасні
бібліотекарі під час дистанційного обслуговування віддалених
читачів. З огляду на бібліотечну практику, авторки виокремлюють
низку суперечностей між традиційними та інноваційними формами й
методами бібліотечно-інформаційного обслуговування.
Сухенко Т. Як модернізувати публічні бібліотеки. Думка читача /
Т. Сухенко // Бібл. планета. – 2019. - № 4. – С. 7-8.
Тарлінська О. Науково-методичний супровід бібліотек новостворених
об’єднаних територіальних громад: досвід Запоріжжя // Бібл. форум. – 2020. №2. – С. 8-9.
Федорів Ю. Wiki бібліотека і хроніки карантину: [досвід роботи ЦБС для
дорослих м. Львів] / Ю. Федорів // Бібл. планета. – 2020. - № 2. - С. 22-23.
Цимбалюк П. Професійні компетенції бібліотекарів – важливий
складник успішної бібліотеки / П. Цимбалюк // Бібл. форум. – 2020. - № 3. – С.
34-35.
У статті наголошено на важливості поліпшення професійної
компетентності бібліотечних фахівців, зокрема такого важливого
складника як інтелектуальна компетентність. Наведено приклади
діяльності Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
К. А. Тімірязєва щодо реалізації інтелектуально-просвітницького
проєкту «На перетині культур».

Від інформації до знань
(Формування інформаційної культури)
Духневич Н. Б. Творцем може бути кожен : тренінгове заняття з
медіаосвіти / Н. Б. Духневич, І. В. Трач // Шк. бібліотекар. – 2020. - № 5. - С. 23.
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Горбань Ю. Бібліотека у грі: навчання інформаційної грамотності та
запобіганню плагіату / Ю. Горбань, О. Скаченко // Бібл. вісник. – 2019. - № 5.
– С. 26-33.
У статті розкривається досвід використання ігор у практиці
бібліотек зарубіжних університетів. Охарактеризовано ігрову
механіку та дизайн 12 цифрових ігор, метою яких є профілактика
плагіату, навчання інформаційної грамотності та правил цитування
основних стилів. Скриншоти описаних ігор містяться у презентації,
що відкривається при активуванні QR-коду.
Гуменчук А. Система цифрових компетентностей Бібліотекаря 4.0. /
А. Гуменчук // Вісник Кн. палати. – 2020. - № 2. – С. 23-28.
Запропоновано концепцію системного підходу до формування
переліку загальних і фахових цифрових компетентностей
бакалавра з інформаційної, бібліотечної та архівної справи,
обґрунтовано
модель
їх
наскрізного
(кросплатформового)
формування у змісті та методиках викладання освітніх компонент
бібліотекознавчих навчальних програм. Схарактеризовано основні
види цифрових технологій Бібліотека 4.0. Визначено сучасні тренди
їх розвитку в закордонній практиці бібліотечно-інформаційного
обслуговування користувачів.
Картузов К. Кібербезпека інформаційних комунікацій. Що може зробити
бібліотекар? / К. Картузов // Бібл. форум. – 2020. - № 1. – С. 5-7.
Сьогодні в бібліотеках все частіше виникають проблеми щодо
захисту та збереження баз даних й інформаційних ресурсів від
кібератак та інших несанкціонованих втручань, що призводить
інколи до непередбачуваних наслідків. Як від цього захиститись та
забезпечити захист інформації. Автор у цій статті запрошує колег
до предметної полеміки на сторінках журналу.
Ковалькова Т. Фейсбук як метод популяризації книги / Т. Ковалькова //
Бібл. форум. – 2020. - № 1. – С. 8-9.
У статті представлено досвід створення для популяризації книги
книжкової платформи «Прочитай. Книгозбірня» у соціальній мережі
«Фейсбук» у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці.
Ковач І. Формування базових навичок медійної та інформаційної
культури у дітей дошкільного віку : досвід роботи КЗ «Херсонська б-ка для
дітей ім. Дніпрової Чайки» / І. Ковач // Б-ка у форматі Д°. – 2020. - № 2. – С.
29-31.
Кухаренко Т. Л. «Світове кафе» як одна з форм підвищення
медіакультури учнів : досвід роботи / Т. Л. Кухаренко, Р. І. Захарова // Шк.
бібліотекар. – 2020. - № 5. - С. 4-5.
Лагута Л. «Місто-сад» Брондбю і публічні бібліотеки / Л. Лагута // Бібл.
планета. – 2020. - № 2. - C. 34-38.
Автор знайомить з досвідом роботи бібліотек муніципалітету
Брондбю (Данія) столичного регіону Говедстаден, а також з цікавим
досвідом трансформації місцевого простору.
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Лощинська Н. Популярні онлайн-бібліотеки з україномовним контентом
/ Н. Лощинська // Вісник Кн. палати. – 2020. - № 2. – С. 28-33.
Автор здійснив огляд десяти найпопулярніших сучасних бібліотек за
їх структурою, завданнями, тематично-змістовним наповненням,
відкритістю інформації тощо. Подано стислий огляд праць
українських дослідників та європейської Хартії про збереження
цифрової спадщини, ухваленої ЮНЕСКО.
Матвієнко О. «ІТ-бібліотекарі»: пошук шляхів інноваційності, трудової
мобільності чи зміна ціннісних орієнтирів професії? / О. Матвієнко, М. Цивін //
Вісник Кн. палати. – 2020. - № 3. – С. 25-30.
Статтю присвячено виявленню тенденцій зміни наукової думки щодо
ролі та функцій бібліотеки у цифровому суспільстві, а також аналізу
міркувань вітчизняних науковців стосовно розвитку ІТ-технологій у
бібліотечній освіті.
Міхеєва С. О. Медіаграмотність: Навіщо? Як? Коли? : бібліотечний
урок-лекція / С. О. Міхеєва // Шк. бібліотекар. – 2020. - № 4. - С. 4-12.
Молчанова С. Сервіси Веб 2.0 в умовах дистанційної роботи : [досвід
роботи КЗ «Рівненська обл. б-ка для дітей»] / С. Молчанова // Б-ка у форматі
Д°. – 2020. - № 2. – С. 11-12.
Павленко Т. Інтернет-конференція як форма професійної комунікації /
Т.Павленко // Бібл. форум. – 2020. - №2. – С. 32-34.
Розглянуто специфіку формату інтернет-конференції в ході
професійної комунікації з урахуванням досвіду Наукової бібліотеки
Харківського національного медичного університету. Визначено
основні етапи та чинники успішності інтернет-конференції.
Висвітлено підходи та реалізацію проєкту науково-практичної
інтернет-конференції Наукової бібліотеки Харківського національного
медичного університету «Бібліотеки і суспільство: рух у часі та
просторі».
Ткаченко Н. Telegram-бот в библиотеке / Н.Ткаченко, Т.Стригун,
А.Главатый // Бібл. форум. – 2020. - №2. – С. 10-12.
У цій статті розглядається один з нових способів доставки
інформації
користувачам
бібліотеки
через
Telegram-бот.
Розглядається пошукова технологія за різними критеріями та
способами
замовлення
документів.
Показані
можливості
і
актуальність
використання
Telegram-бота
в
роботі
з
користувачами.
Толокнова К. Нові можливості: Миколаївські бібліотеки для дітей під
час карантину : [досвід роботи Центральної б-ки для дітей ім. Ш. Кобера і
В. Хоменка м. Миколаєва] / К. Толокнова, І. Базиленко // Бібл. форум. – 2020.
- №2. – С. 23-25.
Шевченко О. Веб-технології на допомогу промоції читання /
О. Шевченко // Бібл. форум. – 2020. - №2. – С. 13-15.
Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія
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щодо використання нових інформаційних технологій в просуванні та
популяризації читання.
Шеляг А. Мережева кібербезпека в бібліотеці : [інформаційні технології
в бібліотеці] / А. Шеляг // Бібл. планета. – 2020. - № 2. - С. 26-30.

Школа систематизатора
Ахвердова М. Методичні роз’яснення щодо індексування видань класу
6 Прикладні науки. Медицина. Техніка / М. Ахвердова, В. Солодовнік // Вісник
Кн. палати. – 2019. - № 11. – С. 34-36.
Кузнєцов О. Автоматизація процесу створення бібліографічних описів
документів з фіксованим розташуванням бібліографічних даних для
каталогізації / О. Кузнєцов // Бібл. форум. – 2020. - № 3. – С. 15-17.
У статті розглядаються питання оптимізації процесу каталогізації
авторефератів дисертацій, ДСТУ тощо у Державній науковотехнічній бібліотеці України шляхом сканування та розпізнання
титульних аркушів обкладинок авторефератів, ДСТУ та інших
документів з фіксованим розташуванням бібліографічних даних для
каталогізації, що дає можливість прискорити занесення даних до
відповідних полів електронного каталогу.
Кузнєцов О. Автоматизація створення бібліографічного опису
авторефератів / О. Кузнєцов // Вісник Кн. палати. – 2020. - № 2. – С. 33-37.
Лобузін І. Цифрові бібліотекарі доби е-науки та семантичних вебтехнологій / І. Лобузін // Бібл. вісник. – 2019. - № 6. – С. 18-24.
Здійснено
аналіз
публікацій,
присвячених
питанням
компетентностей цифрових бібліотекарів наукових бібліотек.
Виокремлено функціональні вимоги та знання бібліотекаря, пов’язані
з інформаційними технологіями. З'ясовано основні тенденції
залучення бібліотекарів до цифрової наукової комунікації. Визначено
науково-організаційні, навчальні заходи, необхідні для успішної участі
бібліотечних спеціалістів у цифрових проектах наукової бібліотеки.
Лобузіна К. Зміни у підходах до опису бібліографічних ресурсів (1967 –
2017): світовий досвід / К. Лобузіна // Бібл. вісник. – 2019. - № 5. – С. 13-19.
Автор статті представив результати дослідження етапів розвитку
підходів до опису бібліографічних ресурсів упродовж 1967 – 2017 рр.
Показано взаємозв’язок розвитку моделей електронної бібліографії
та
платформ
інформаційно-комунікаційних
технологій.
Проаналізовано ключові концепції, тренди та події, що позначили
кожну із діб прогресу бібліотечних стандартів описування.
Підкреслено важливість упровадження семантичних моделей опису
бібліотечних ресурсів.
Білик С. Приклади індексування документів за УДК у Національній
бібліотеці України імені Ярослава Мудрого (практичний досвід) /
С. Білик, А. Марченко, А. Руденко // Бібл. планета. – 2020. - № 2. - С. 40-41.
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Мацюк Г. Удосконалення технологій інформаційного пошуку на основі
тезауруса предметної області / Г. Мацюк // Бібл. вісник. – 2019. - № 5. – С. 2025.
У
статті
аналізуються
шляхи
удосконалення
технологій
інформаційного пошуку за допомогою тезауруса предметної області.
Запропоновано алгоритм процедури інформаційного пошуку,
розкривається технологія формування тезауруса предметної
області «Розумне місто». Наголошується, що при формуванні
пошукового образу і пошукового запиту повинна використовуватися
інформаційно-пошукова мова, яка грунтується на спільних
термінологічних засадах.
Прокопенко Л. Бібліотечний почерк: розбірливість, чіткість, швидкість,
відточеність, компактність / Л. Прокопенко // Бібл. вісник. - 2019. - № 6. - С.
32-42.
Розглядається історія розвитку та використання бібліотечного
почерку в каталогізаційній практиці різних країн світу (зокрема, США,
Німеччини, Російської імперії, СРСР). Особливу увагу приділено етапу
створення бібліотечного почерку в США наприкінці ХІХ ст.
Представлено
основні
характеристики
та
особливості
бібліотечного почерку як спеціального рукописного шрифту;
проаналізовано вимоги до нього; запропоновано дефініцію терміна
«бібліотечний почерк»; розкрито практичне значення почерку для
розвитку бібліотечних каталогів у ХІХ–ХХ ст. Визначено внесок
окремих діячів бібліотечної справи різних країн (М. Дьюї, Е.Аккеркнехт,
Ю. Григор'єв) у створення та розвиток бібліотечного почерку.
Сидорова К. Впровадження УДК у бібліотеках Луганської області /
К. Сидорова // Бібл. форум. – 2020. - №2. – С. 25-27.
У статті розкриті практичні аспекти впровадження Універсальної
десяткової класифікації в роботу бібліотек Луганської області.
Розглянуті шляхи та науково-організаційні заходи, що допомогли
впровадити УДК, та окреслені проблеми, які постали перед
публічними бібліотеками та бібліотеками освітніх закладів
Луганщини.
Солодовнік В. Методичні роз’яснення щодо індексування видань класу
6 Прикладні науки. Медицина. Техніка / В. Солодовнік, М. Ахвердова //
Вісник Кн. палати. – 2019. - № 12. – С. 28-29.
Сосова Л. Особливості наведення імен християнських духовних осіб в
основній та додаткових точках доступу бібліографічного запису електронного
каталогу / Л. Сосова, О. Хасанова // Бібл. планета. - 2019. - № 4. - С.21-23.
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Готуємося до свята
(Сценарії бібліотечних заходів)
Бібліотека. Книга. Читання
Ткачук Н. П. «Про все на світі хочу знати…» квест : / Н. П. Ткачук // Шк.
бібліотекар. – 2020. - № 3. - С. 12-18
Шамрай Л. Є. Свято відкриття Тижня дитячої та юнацької книги : для
учнів 2-4-х кл. / Л. Є. Шамрай // Шкіл. бібліотекар. – 2020. № 4. - С. 20-22.

Безпека життєдіяльності
Гайшинець Н. Команда роботів-рятувальників : сценарій розваги з
безпеки життєдіяльності / Н. Гайшинець // Муз. керівник. - 2019. - № 12. - С.
30-37.

Екологічне виховання
Андрійчук Г. О. Ігри екологічного спрямування / Г. О. Андрійчук //
Позакл. час. – 2020. - № 6-7. – С. 17-18.
«Земля – наш спільний дім» : тематичний тиждень : цікаві ідеї до
святкування // Позакл. час. – 2020. - № 3. - С. 9-10
Дерев’янко Ю. О. «Збережемо красу землі» : екологічна казка //
Позакл. час. – 2020. - № 3. - С. 16-17.
Екологічні ігри // Позакл. час. – 2020. - № 3. - С. 18
Куроченко І. І. «Десять кроків для збереження клімату!» : екологічний
квест // Позакл. час. – 2020. - № 3. - С. 11-15.
Щеглова І. А. «Вода, вода… кругом вода» : природничий квест //
Позакл. час. – 2020. - № 3. - С. 25.

Естетичне виховання
«Дитячий альбом» - присвята дітям : сценарій до дня творчості Петра

Ілліча Чайковського // ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2020. - № 4. - С. 14-18
Ковтун В. А. Боришко Г. И. «Вечный солнечный свет в музыке!» : урокконцерт по творчеству Леопольда Моцарта / В. А. Ковтун, Г. И. Боришко //
Шк. бібліотекар. – 2020. - № 5. - С. 25-28.
Літературно-мистецька світлиця «Я піснею вам серце зігріваю…» : до
дня творчості Назарія Яремчука // ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2020. - № 5. С. 17-23.
Шамрай Л. Є. Театр – життя, актори в ньому люди…: сценарій до
Міжнародного дня театру / Л. Є. Шамрай // Шк. бібліотекар. – 2020. - № 4. С. 13-15.
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Здоровий спосіб життя
Дедра С. Як ми коронавірус прогнали : розвага просто неба для дітей
серед. групи / С. Дедра, І. Дубровіна // Дошкільне виховання. - 2020. - № 6. С. 37-40.
Козін О. Валерій Лобановський : сценарій засідання клубу фанатів
футболу, 10-11-ті кл. / О. Козін, Ж. Приходько // Здоров’я та фізична
культура. - 2019. - № 12. - С. 45-51.
Спортивне свято «Козацькі забави» : [сценарій] // Позакл. час. - 2019. № 12. - С. 15.

Історико-патріотичні заходи
Бурангулова Я. Р. Крути 1918 : [інформ. хвилинка] / Я. Р. Бурангулова
// Розкажіть онуку. - 2019. - № 12. - С. 55-56.
Бурангулова Я. Р. Україна неподільна! : [виступ агітбригади] / Я. Р.
Бурангулова // Розкажіть онуку. - 2019. - № 12. - С. 53-54.

Літературно-музичні заходи
Бартошко С. «У щастя людського два рівних є крила...» : до 125-чя від
дня народж. М. Рильського / С. Бартошко // Укр. мова і літ. в шк. України. 2020. - № 3. - С. 54-56.
Бо я - українець: до дня народж. Володимира Винниченка : сценарій //
ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2020. - № 2. - С. 18-26.
Галамай Н. «Що водить сонце і світила» : літ. журнал / Н. Галамай //
Всесвітня літ. в шк. України. - 2020. - № 1-2. - С. 87-90.
Гриценко С. «И как музыка звучала...» : лит.-муз. композиция к 130-ю
со дня рожд. Анны Ахматовой / С. Гриценко // Всесвітня літ. в шк. України. 2019. - № 12. - С. 53-56.
Гриценко С. «Чайка на крижині...» : літ.-муз. композиція до 90-чя від
дня народж. сучасної української поетеси Ліни Костенко / С. Гриценко,
Л. Гриценко // Всесвітня літ. в шк. України. - 2020. - № 5. - С. 58-63.
Дзугань О. А. Чарівна флейта авангарду, або таємниця народження
поезії Г. Аполлінера : інтегрований урок для уч. 11-х кл. / О. А. Дзугань // Шк.
бібліотекар. – 2020. - № 3. - С. 32-35.
Зоряна мандрівка сторінками казки Антуана де Сент-Екзюпері
«Маленький принц» // ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2020. - № 5. - С. 24-28
Кравченко О. «Моя любов. Моя висока! Не відпускай мене. Храни!» :
літ.-муз. композиція / О. Кравченко // Укр. мова і літ. в шк. України. - 2020. - №
3. - С. 57-62.
Кулик О. І. «Леся Українка – славна донька України» : літ. калейдоскоп /
О. І. Кулик // Шк. бібліотекар. – 2020. - № 3. - С. 23-26
Курило Т. М. Творчість Івана Котляревського в завданнях для
кмітливих / Т. М. Курило // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2020. - № 4-6. - С. 6570.
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Кутюк Б. В. Особиста свобода - складник гармонії в коханні : (за
творами М. Коцюбинського «Дорогою ціною», В. Дрозда «Ирій», О. Назарука
«Роксоляна») / Б. В. Кутюк // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2020. - № 4-6. - С.
75-78.
Кутюк Б. В. Фантастичне і реальне у творах В. Дрозда, Е. Гофмана,
А. Азімова, О. Гріна : сценарій літ. вітальні для уч. 7-8 кл. / Б. В. Кутюк, С. О.
Дмитрук // Шк. бібліотекар. – 2020. - № 3. - С. 29-31
Марцин С. О. Переклади шевченкової поезії як досвід культурного
пізнання / С. О. Марцин, О. О. Полозова // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2020. № 4-6. - С. 23-29.
Материнська пісня Наталі Забіли: до дня народж. Наталі Забіли :
сценарій // ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2020. - № 1. - С. 20-25.
Науковець М. І. Свято казки : [сценарій] / М. І. Науковець //
Шкіл.бібліотекар. - 2020. - № 2. -С. 26-29.
Олексієнко О. На хвилях музики в країну Літературію : сценарій КВК /
О. Олексієнко // Всесвітня літ. в шк. України. - 2020. - № 6. - С. 49-55.
Продан Ю. С. Фемінний дискурс у повісті Наталки Сняданко «Колекція
пристрастей, або пригоди молодої українки» / Ю. С. Продан // Вивчаємо укр.
мову та літ. - 2020. - № 4-6. - С. 92-95.
Римар Н. В. Мелетій Смотрицький і його «Тренос» на тлі доби / Н. В.
Римар // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2020. - № 16-18. - С. 72-77.
Страдницька доля Василя Барки : до дня народж. Василя Барки :
сценарій // ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2020. - № 3. - С. 14-19.
Театралізована постановка для старшокласників (10-11 кл.) за
мотивами комедій Івана Карпенка-Карого та Михайла Старицького // ШБІЦ.
Бібліотечна робота. - 2020. - № 4. - С. С. 19-30.
Франкова криниця : до дня народж. Івана Франка : сценарій // ШБІЦ.
Бібліотечна робота. - 2020. - № 3. - С. 20-26.
Хавіна С. Я. Катерина й Сурка: дві матері - дві гіркі долі : (на матеріалі
поем Т. Шевченка «Катерина» та І. Франка «Сурка») / С. Я. Хавкіна,
І. В. Тураєва, Н. М. Шевченко // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2020. - № 4-6. - С.
37-42.
Хлановська Н. В. «Світ, що поруч з тобою» : сценарій до Всесвітнього
дня поезії // Шк. бібліотекар. – 2020. - № 4. - С. 28-33.
Чарівний талант Марії Познанської: до дня народж. Марії Познанської :
сценарій // ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2020. - № 1. - С. 26-29.
Шевченкове слово у нашому серці : [сценарії заходів до
Шевченківських днів] // Позакл. час. - 2020. - № 2. - С. 9-20.
Шепель А. В. «В сім’ї вольній, новій…» : (мистецький захід до дня
народж. Т. Г. Шевченка) / А. В. Шепель // Мистецтво в школі. - 2020. - № 2. С. 15-18.

Мовознавство
Волос Т. Т. Мова єднання - це українська : до дня рідної мови / Т. Т.
Волос, І. І. Пучковська // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2020. - № 4-6. - С. 18-22.
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Горіславець Л. Л. «Мова українська, мова солов’їна» : інтелектуальна
гра-конкурс / Л. Л. Горіславець // Позакл. час. – 2020. - № 6-7. – С. 5-8.
День української мови : [цікаві факти, вислови, сценарії, вірші про
мову] // Позакл. час. - 2020. - № 1. - С. 47-58.
Єлісіченко Н. В. Найкраща мова єднання : святкове дійство /
Н. В. Єлісіченко // Позакл. час. - 2020. - № 1. - С. 17-18.
Кравець Л. В. Духовна сутність рідної мови у вимірі шевченкового
світогляду : до дня рідної мови / Л. В. Кравець // Вивчаємо укр. мову та літ. 2020. - № 4-6. - С. 13-17.
Петрова Л. О. Історія створення писемності : бібл. урок для учнів 5-го
кл. // Шк. бібліотекар. – 2020. - № 5. - С. 21-24.
Плеса І. В. Мовознавчий батл до Дня української писемності та мови :
інтегрований урок для 5-х кл. / І. В. Плеса // Шк. бібліотекар. - 2020. - № 2. - С.
21-22.
Соснова О. Г. «О, слово рідне!» : мовно-літературний квест // Позакл.
час. – 2020. - № 3. - С. 21-22
Поліщук Н. А. «Подорож у світ слова» : [гра змагання з укр. мови] /
Н. А. Поліщук // Позакл. час. – 2020. - № 4. - С. 23-24.
Пархоменко О. В. Мовний вояж : квест-гра / О.В. Пархоменко // Позакл.
час. – 2020. - № 4. - С. 25-26.

Морально-етичні заходи
Бурець О. А. Від самооцінки до вчинку : год. спілкування / О.А. Бурець
// Позакл. час. - 2020. - № 2. - С. 43-45.
Гордієнко М. Г. «Love is…» : конкурсно-розважальна програма /
М. Г. Гордієнко // Шк. бібліотекар. - 2020. - № 2. -С. 23-25.
Завгородній В. П. Квіти та почуття : дискусія в стилі телевізійного токшоу / В. П. Завгородній, Т. І. Завгородня // Шк. бібліотекар. – 2020. - № 5. - С.
16-19.
Ковтун В. А. «Вечный солнечный свет в музыке!» : урок-концерт по
творчеству Леопольда Моцарта / Ковтун В. А. Боришко Г. И. // Шк.
бібліотекар. – 2020. - № 5. - С. 25-28

Народознавчі заходи
А над світом українська вишивка цвіте : [заходи до Дня вишиванки] //
Позакл. час. – 2020. - № 4. - С.9-22.
Благослови, мати, весну зустрічати // Позакл. час. - 2020. - № 2. - С.
51-60.
Боженко А. В. Великодні дзвони : сценарій / А. В. Боженко // Шк.
бібліотекар. - № 3. - С. 8-11.
Демченко Л. А. Квіти українського віночка : [виховна год.] // Позакл. час.
– 2020. - № 3. - С. 23-24.
Пивоварчук Л. В. У пошуках Різдвяної колядки : сценарій розваги / Л.
В. Пивоварчук // Розкажіть онуку. - 2019. - № 12. - С. 9-10.
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Питель О. С. Будемо, малята, весну закликати : [сценарій свята] / О. С.
Питель, О. В. Кирилюк // Розкажіть онуку. - 2019. - № 12. - С. 11-13.
Січень іде, свята веде : [сценарій] // Розкажіть онуку. - 2019. - № 12. С. 50-52.
Спиця Н. Г. «Ой весно, веснице» : (виховний захід) / Н. Г. Спиця //
Мистецтво в школі. - 2020. - № 5. - С. 29-31.
Чернецька О. Свято Миколая : сценарій / О. Чернецька // Безпека
життєдіяльності. - 2019. - № 12. - С. 13-15.

Розважальні заходи
Антіпцева І. Д. Гості на порозі - Новий рік в дорозі : сценарій
новорічного свята (ст. дошк. вік) / І. Д. Антіпцева // Розкажіть онуку. - 2019. –
№ 12. - С. 4-5.
Гордєєва Л. «А у нас у дворі» : мобільний табір дозвілля : [проект] /
Л. Гордєєва // Позакл. час. – 2020. - № 6-7. – С. 19-36.
Манзенко О. Г. Одного разу під Новий рік : новорічне свято (ст. група) /
О. Г. Манзенко // Розкажіть онуку. - 2019. - № 12. - С. 6-9.
Піпа Ю. Мікробот рятує подарунки : фізкультурне свято для вихованців
усіх дошкіл. груп до Дня захисту дітей / Ю. Піпа // Дошк. виховання. - 2020. № 4. - С. 37-40.

Сімейне виховання
Багацька Н. В. «Сім’я – першооснова творення особистості» : проект //
Позакл. час. – 2020. - № 3. - С. 39-46
Біла Л. В. Тато, мама і я - ми щаслива сім'я : родинне свято / Л. В. Біла
// Розкажіть онуку. - 2019. - № 12. - С. 36-37.
Панченко Л. В. «Тато може все що завгодно» : родинне свято-змагання
// Шк. бібліотекар. – 2020. - № 4. - С. 23-27
Хлановська Н. В. «Веселковий світ дитинства» : дитячий ранок до
Всесвітнього дня дитини // Шк. бібліотекар. – 2020. - № 5. - С. 12-15
Ярусевич О.О. Маленька дитина - родини перлина : сценарій
родинного свята / О. О. Ярусевич, Т. Ф. Яковлева // Розкажіть онуку. - 2019. № 12. - С. 38-41.
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