
                                                                 Науково-методичний відділ ОННБ  
Бюлетень нових надходжень з питань бібліотекознавства та бібліотечної справи 

Вересень-жовтень 2018 року 
 

 Загальні питання бібліотечної справи 
XVI> 
6496 

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. 
и теорет. сб. Вып. 15 / редкол. : А.С. Онищенко [и др.]. – Киев, 2017. – 204 с. 

 Бабарико-Омельченко В. Сотрудничество библиотек в области взаимоиспользования ресурсов / В. Бабари-
ко-Омельченко, Р. Муравицкая, Е. Аксюто // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функцио-
нирования, тенденции развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – С. 46-56. 

 Гулик І. Принципи меритократії в бібліотеці // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 7-8. 
 План дій щодо реалізації програми адвокаційної діяльності УБА на 2017-2021 роки «Дієва бібліотека –       

успішна громада» // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 45-46.  
 Поперечная Л., Здановская В. Пресс-служба НБУВ – инструмент конструктивного взаимодействия биб-

лиотеки и СМИ // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции раз-
вития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – С. 23-32. 

 Орало І. Погляд на нові фахові орієнтири крізь призму сьогодення та перспектив // Бібл. форум: історія, тео-
рія і практика. – 2018. – № 3. – С. 2-6. 

 Соколов В. Створення та функціонування музеїв історії бібліотек: досягнення та перспективи // Бібл. форум: 
історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 31-44. 

 Соколов В. Теорія бібліопсихології М.О. Рубакіна та її інтерпретації // Бібл. вісн. – 2018. – № 4. – С. 28-41. 
 Солоиденко Г. Роль ученых – членов библиотечных советов НАН Украины в организации работы академи-

ческих библиотек // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции ра-
звития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – С. 147-157. 

 Хемчян І. Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку освітянських бібліотек в ін.-
формаційному суспільстві» // Бібл. вісн. – 2018. – № 4. – С. 51-52. 

 Науково-методична робота бібліотек 

 Ковальчук Г. Формування методичного простору в бібліотечному середовищі України у пострадянський пе-
ріод // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 26-30. 

 Мудроха В. Научно-методическое обеспечение библиотечной деятельности специалистов Львовской       
национальной библиотеки Украины им. В. Стефаника // Библиотеки национальных академий наук: пробле-
мы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – С. 186-194. 

 Сафонова Т. Науково-методична діяльність у бібліотечній сфері: основні напрями та тенденції // Вісн. Кн. 
палати. – 2018. – № 6. – С. 28-31. 

 Зарубіжні бібліотеки 
 Мальована А. Бібліотеки Польщі: досвід для України // Бібл. планета. – 2018. – № 3. – С. 27-30. 
 Романюк О. Бібліотерапія по-литовськи // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 47-49. 
 Бібліотечні фонди 
 Антонюк Т. Перспективы развития отдела зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины имени 

В.И. Вернадского // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции   
развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – С. 158-166. 

 Вихрева Г., Федотова О. Фонд периодики академической библиотеки: теоретические и практические аспек-
ты совершенствования // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенден-
ции развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – С. 119-126. 

 Дзендзелюк Л. Специфика сохранения информационной ценности кодексов // Библиотеки национальных 
академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – С. 135-144. 

 Жук Т. Документальный источник по истории Беларуси (по материалам фонда отдела редких книг и рукопи-
сей ЦНБ НАН Беларуси) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тен-
денции развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – С. 167-176 . 

 Сикорская О., Бовкунович М. К вопросу о формировании фондов научной библиотеки // Библиотеки нацио-
нальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. –       
С. 127-134. 

 Каталоги 
 Алексеенко М. Организация каталогов в библиотеке Одесского Ришельевского лицея (1817-1865) // Библио-

теки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2017. –  
Вып. 15. – С. 98-107. 

 Костенко Л. Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії / Леонід Костенко, Тетяна 
Симоненко, Олександр Жабін // Бібл. вісн. – 2018. – № 4. – С. 3-9. 

 Кулик О. Ретроконверсія карткового каталогу в електронну форму (досвід роботи ОУНБ  ім. Д.І. Чижевсько-
го) // Бібл. планета. – 2018. – № 3. – С. 22-25. 

 Морозова И. Особенности каталогизации белорусских национальных документов на корпоративной основе 
в ЦНБ НАН Беларуси // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции 
развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – С. 84-92. 

 Муравйова В., Діденко А. Побудова індексів із загальними та спеціальними визначниками у класі «8 Мова. 
Мовознавство. Лінгвістика. Література» // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 7. – С. 31-33. 

 Муравйова В. Методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек з упровадження Універсальної десят-



кової класифікації (до 100-річчя Книжкової палати України імені Івана Федорова) // Бібл. планета. – 2018. – 
№ 3. – С. 19-21. 

 Лобузіна К. Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі / Ка-
терина Лобузіна, Світлана Галицька, Наталія Орєшина // Бібл. вісн. – 2018. – № 4. – С. 10-14. 

 Лозан Л., Лозан С. Впровадження УДК в бібліотеках // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – 
С. 17-19. 

 Обслуговування користувачів 
 Пинчук Т. Информационное обслуживание авторов по определению их научного рейтинга // Библиотеки на-

циональных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – 
С. 15-22. 

 Приймак С. Літній читальний зал: 5 років змін на користь громаді // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 
2018. – № 3. – С. 24-25. 

 Сафарова А. Библиотечно-информационное обслуживание академической деятельности: проблемы и пер-
спективы развития // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции 
развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – С. 33-38. 

 Свирюкова В. Обеспечение равенства граждан при организации обслуживания в библиотеках // Библиотеки 
национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – 
С.111-116. 

 Бібліографія 
 Астапович Л., Зенькевич  Ж. Отражение персоналий в библиографических записях электронного каталога в 

процессе индексирования документов в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси // Библиотеки на-
циональных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – 
С. 93-97. 

 Бондаренко Е. Ресурсы собственной генерации ЦНБ НАН Беларуси в помощь созданию биобиблиографии // 
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2017. 
– Вып. 15. – С. 41-45. 

 Гутник Л. Библиографическая база данных «Украинский киноплакат 1920-1990-х гг. в фондах Национальной 
библиотеки Украины имени В.И. Вернадского» // Библиотеки национальных академий наук: проблемы     
функционирования, тенденции развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – С. 57-69. 

 Холюшкин Ю. Системная библиографическая классификация общей антропологи // Библиотеки националь-
ных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – С. 73-83. 

 Видавнича справа. Редакторська діяльність 
 Алиева-Кенгерли А., Гусейнова Ф. «Научные труды института рукописей имени Мухаммеда Физули НАН 

Азербайджана» как важный источник научной информации // Библиотеки национальных академий наук: 
проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – С. 179-185. 

 Дніпренко В. Стандартизація у книжковій справі як нормативна база менеджменту якості // Вісн. Кн. палати. – 
2018. – № 7. – С. 7-10. 

 Зелінська А. Українська біографічна книга нон-фікшн у розрізі проблемного підходу // Вісн. Кн. палати. – 
2018. – С. 15-21. 

 Мильченко Л. Висвітлення в національних і зарубіжних ЗМІ стану та перспектив книговидання в Україні // 
Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 7. – С. 10-15. 

 
 
 
ДЖЕРЕЛА ВИЯВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
 
Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и   
теорет. сб. Вып. 15 / редкол. : А.С. Онищенко [и др.]. – Киев, 2017. – 204 с. 
 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 
Бібліотечна планета. 
Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 

Упорядкування та комп'ютерний набір – Миргород М.В. 
 
 
 


