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Організація роботи бібліотеки
Дмитричева, Вікторія. Професійні конкурси як мотиватори успіху
колективу /Дмитричева, Вікторія // Бібліотека у форматі Д. – 2019.–№1. – С.1011.
Інформаційне суспільство потребує спеціалістів високого класу. Тому
місія професіоналів, які працюють з інформацією – бути на крок попереду,
пізнавати нове та навчати інших. Як проходять професійні конкурси у
Миколаєві ділиться наша колега.
Кислова, Олена. Кожен робить маркетинг, або Сучасна формула успіху /
Кислова, Олена // Бібліотека у форматі Д.–2019.–№1.– С.14-16.
Маркетингові технології у бібліотечній справі. Саме про ефективність
рекламних каналів йде мова у статті.
Кувшинова, Наталия, Ткаченко, Антон. Захист персональної інформації
/ Кувшинова, Наталия, Ткаченко, Антон // Бібліотека у форматі Д.–2019.–№1.–
С.7-9.
Інформація в автоматизованих бібліотечних системах потребує захисту в
бібліотеках. Окрім персональних даних користувачів є інша важлива
інформація, яка повинна бути захищеною.
Титова, Надія. Публічні бібліотеки Дніпропетровщини: вектори
організаційно-структурних змін / Надія Титова // Бібліотечна планета. – 2019 –
№2.– С.7-10.
Відверта розмова та обмін думками щодо формування загальнодержавної
бібліотечної політики та нормативно-правового забезпечення діяльності
публічних бібліотек, їх розвитку умовах децентралізації.
Шестопал, Ірина. Соціальне партнерство: перспективний шлях розвитку,
зміцнення, розширення партнерських зв’язків та співпраці бібліотек для дітей /
Шестопал, Ірина // Бібліотечна планета. –2019 – №3.– С.29-32.
Бібліотека і громада
Гордієнко, Алла. Бібліотека і громада: час нових підходів / Гордієнко,
Алла // Бібліотека у форматі Д.–2019.–№3.– С.2-4.
Активізація процесу децентралізації прискорює і процес оптимізації
закладів культури. Швидкими темпами відбувається скорочення мережі
бібліотечних закладів, в тому числі і дитячих бібліотек.
Митрофанова Лариса. Перші підсумки діяльності дитячих бібліотек4
Полтавщини в умовах ОТГ / Митрофанова, Лариса // Бібліотека у форматі Д.–
2019.–№3.– С.7-8.
Про процес децентралізації в Полтавській області, функціонування та
розвиток бібліотечних закладів в нових умовах розповідає директор
Полтавської ОБД.
Назарук, Наталія. Взаємодія бібліотеки і громади: історія успіху на
прикладі дитячих книгозбірень Рівненщини / Назарук, Наталія // Бібліотека у
форматі Д.–2019.–№3.– С.38-40.
З досвіду роботи дитячих бібліотек Рівненщини.
Ушакова, Лідія. Робота з громадськістю і на благо громади / Ушакова,
Лідія // Бібліотека у форматі Д.–2019.–№3.– С.13-16.

З досвіду роботи Черкаської обласної бібліотеки для дітей.
Черноус, Валентина. Бібліотеки для дітей + громада: історія успіху /
Черноус, Валентина // Бібліотека у форматі Д.–2019.–№3.– С.5-6.
Автор ділиться досвідом, як триває адміністративно-територіальна
реформа на Хмельниччині та як це вплинуло на діяльність бібліотечної мережі.
Науково-методична діяльність
Бардашевська, Анна. Бібліотечні сервіси для дитини: нові завдання та
акценти методичної діяльності Херсонської ОБД ім. Дніпрової Чайки в умовах
децентралізації / Бардашевська, Анна // Бібліотека у форматі Д.–2019.–№3.–
С.10-12.
Юридичні знання та правову інформацію можна подати дитячій і
підлітковій аудиторії у бібліотеці не лише за традиційними схемами, а й
використовуючи незвичні та оригінальні бінарні способи.
Інформаційні технології
Костенко, Леся. Бінарні методи подачі правової інформації на
бібліотечних масових заходах / Костенко, Леся // Бібліотека у форматі Д. –
2019. – № 2.– С. 7-9.
Одним із них є поєднання в одному заході двох компонентів, один з яких –
правовий, а інший – той, що може підійти за темою з іншої галузі. Напр. правоісторія.
Срібна,В.Л. Роль ІКТ у формуванні позитивної мотивації до читання //
Срібна, В.Л // Шкільний бібліотекар. – 2019.–№3.–С. 2-5.
Цифрова культура дедалі більше стає визначальним чинником суспільного
життя. В умовах стрімкого розвитку е-технологій та великого обсягу інформації
бібліотекам важливо завжди «крокувати в ногу з часом».
Бібліотечні фонди.
Вилегжаніна, Тамара. Фонди публічних бібліотек як частина
інформаційного простору країни / Тамара Вилегжаніна // Бібліотечна планета. –
2019. –№2 –С.4-6.
Проблема бібліотечних фондів полягає не тільки в їх кількості,а й в якості.
Фонд потрібно постійно оновлювати, вивчати, зберігати – це безперервний
процес, що потребує зваженого сучасного підходу.
Бібліографічна діяльність
Анненкова, Л.В. «А я люблю бібліотеку!..» / Анненкова, Л.В. // Шкільний
бібліотекар. – 2019.– № 2.–С. 31-34.
Віртуальна подорож до бібліотек Чернігова. Бібліотечний урок.
Дзюба, Наталія, Красножон, Валентина, Кисельова, Сніжана.
Мережева взаємодія бібліотек України для дітей / Дзюба, Наталія, Красножон,
Валентина, Кисельова, Сніжана // Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 1.– С. 3-4.
Про корпоративну діяльність бібліотек України для дітей, віртуальне
довідково-бібліографічне обслуговування, корпоративне каталогізування.

Бібліотечне обслуговування користувачів
Романуха, Зоя. Обслуговування користувачів з інвалідністю в Рівненській
ОУНБ / Романуха, Зоя // Бібліотечна планета. – 2019.– № 2.– С.12-14-27. –
Бібліогр.: с.14.
З досвіду роботи. Протягом останніх років у суспільстві відбуваються
позитивні зміни у ставленні до людей з інвалідністю. Автор ділиться досвідом,
які заходи для цього вони проводять.
Половинник, К.О. «Українські вишиванки – наче райдуги світанки» /
Половинник, К.О. // Шкільний бібліотекар.– 2019.– № 3.–С. 22-27.– Бібліогр.:
с.27.
Сценарій заходу.
Хлановська Н.В. «Веселка твого щастя» / Хлановська, Н.В // Шкільний
бібліотекар. – 2019.– № 3.–С. 29-32.
Сценарій літературно-музичної програми до Дня щастя (20 березня).
Чайковська, Надія. Роль бібліотек у згуртуванні громади. Чайковська,
Надія // Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 1.– С. 25-29.
Вітчизняний і зарубіжний досвід роботи бібліотек у період реформи
децентралізації влади. Проектно-грантова діяльність бібліотек.
Бібліотеки для дітей та юнацтва
Виноградова, Олена, Зубченко, Олександра. Діяльність пункту
європейської інформації в державній бібліотеці України для юнацтва /
Виноградова, Олена, Зубченко, Олександра // Бібліотечний вісник. – 2019. –
№ 2. – С. 10-11.
З досвіду роботи ДБУЮ. Відкриття в бібліотеці ПЄІ дало змогу
покращити інформування користувачів з питань євроінтеграції, сприяло
усвідомленню ними спільних європейських цінностей, поглибленню знань про
країни ЄС.
Голосна, Оксана. Коли оживають казки: інтерпретація казки у форматі
бібліотеки для дітей / Голосна, Оксана // Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 1.
– С. 24-25
З досвіду роботи Миколаївської обласної бібліотеки для дітей.
Гордієнко, Алла. Дитяча бібліотека у міжнародному бібліотечному світі /
Гордієнко, Алла // Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 1. – С. 2.
Автор підкреслює, що однією з головних тенденцій останнім часом у
різних країнах світу стало посилення бібліотечної роботи з дітьми.
Гордієнко, Алла. Іміджеві заходи – фактор подальшого розвитку сучасної
бібліотеки для дітей / Гордієнко, Алла // Бібліотека у форматі Д. – 2019. – №2. –
С. 2.
Іміджева політика сьогодні – один із найважливіших напрямів діяльності
сучасної дитячої бібліотеки. Кожна бібліотека виробляє свій індивідуальний
образ, сучасний дизайн, створення комфорту.
Донцова, Дарина. Виховувати слухачів так само важливо, як і виконавців
/ Донцова, Дарина // Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 1. – С. 33-35
Про роботу відділу мистецтв НБУ України для дітей.
Здановська, Валентина. Читай, змагайся, перемагай! / Здановська,
Валентина // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 2. – С. 38-39.

З досвіду роботи НБУ для дітей. Бібліотека – це не тільки тиша, а й місце,
де проходять акції, цікаві масові заходи.
Кислова, Олена. Дитячі бібліотеки у соціальних мережах: огляд
присутності, ефективність комунікації / Кислова, Олена // Бібліотека у форматі
Д. – 2019. – № 2. – С. 14-16.
Які соціальні мережі сьогодні є найбільш задіяні бібліотеками? Наскільки
активно використовується комунікаційна функція? Матеріал присвячено
результатам огляду присутності у соцмережах 37 обласних і центральних
бібліотек України для дітей.
Коваль, Оксана. Творча діяльність як спосіб кращого засвоєння основної
програми з літератури / Коваль, Оксана // Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 1.
– С. 31-32.
З досвіду роботи НБУ для дітей. Дитяча творчість не має меж, потрібно
лише вказати напрямок, де діти можуть проявити свої творчі здібності,
читаючи твори української і світової літератури для дітей.
Любка, Йолана. Світанкові роси на Закарпатті / Любка, Йолана //
Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 1. – С. 17-18.
На перше місце серед засобів і методів залучення дітей до бібліотеки, що
сприяють активізації дитячого читання та дитячої творчості, автор виносить
конкурси.
Монська, Тетяна. «Бебітека»: разом з книгою зростаємо / Монська,
Тетяна // // Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 2. – С. 18-21.
Бібліотеки для дітей – багатофункціональні заклади, які стоять на захисті
дитячого читання та можуть стати центром рішення деяких сімейних проблем,
де можна провести вільний час всією родиною.
Попова, Наталія. «Бібліокемп лідерів читання» на Херсонщині / Попова,
Наталія // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 2. – С. 16-17
Про проведення Всеукраїнського конкурсу «ЛІДЕР ЧИТАННЯ» у
Херсонській обласній бібліотеці для дітей імені Дніпрової Чайки.
Сокуренко, Тетяна. Бібліотека працює – бібліотека звітує! / Сокуренко,
Тетяна // Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 2. – С. 21-23
З досвіду роботи Миколаївської ОБД.
Сташко, Любов. Між кризою та надією: як живеться дитячим бібліотекам
Львівщини / Сташко, Любов // Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 1. – С. 29-31.
Про роботу районних бібліотек області.
Шамаріна, Тетяна, Бацай, Людмила. Бібліотека для дітей та патріотизм
– складові успіху нашої держави / Шамаріна, Тетяна, Бацай, Людмила //
Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 2. – С. 3-6.
Патріотизм формується з дитинства і роль бібліотек у цьому далеко не
другорядна. З досвіду роботи бібліотек України.
Шкільні бібліотеки
Гайдай, Л.М. Партнерство бібліотекарів і вчителів у вихованні
компетентного користувача / Гайдай, Л.М. // Шкільний бібліотекар – 2019.–
№ 2.–С. 2-6. – Бібліогр.: с. 6.

У статті розглянуто напрями партнерства вчителя і бібліотекаря у
вихованні та навчанні дітей критично мислити.
Гапшенко, Т. У світі пригод та фантастики (літературна гра) / Гапшенко,
Т. // Шкільний бібліотекар. – 2019.– № 1.–С. 6-10.
Гра з участю літературних героїв.
Кравченко, С.Ф., Тодорова, С.М. Мовний бібліомарафон / Кравченко,
С.Ф., Тодорова, С.М // Шкільний бібліотекар.– 2019.– № 1.–С. 38-40
Сценарій.
Новікова, Д.Д. Сервіси GOOGLE та конструктор сайтів WIX у роботі
шкільного бібліотекаря / Новікова, Д.Д. // Шкільний бібліотекар.– 2019.– № 1.–
С. 6-10.
Практичний досвід використання ряду сервісів і послуг для різних потреб.
Хлановська, І.Г. «Мої улюблені казки Г.К.Андерсена!» / Хлановська, І.Г.
// Шкільний бібліотекар.– 2019.– № 2.–С. 7-12.
Брейн-ринг. Слайд-презентація.
Чередніченко, Марина. «Зимові зустрічі в родинному колі» /
Чередніченко, Марина // Шкільний бібліотекар. – 2019.– № 1.–С. 35-37
Конкурсно-розважальна програма. Сценарій.
Зарубіжний досвід
Білик, Олена. Публічні бібліотеки в США: дослідження думок
американців / Білик, Олена // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 2. – С. 22-23.
Про проведення щорічного опитування щодо ролі публічних бібліотек.
Босак, Аліна, Хмура Барбара. «Побудувала би велику бібліотеку в
Жешуві і всім роздала електронні читанки…» / Басак, Аліна, Хмура Барбара //
Бібліотечний вісник. – 2019. – № 2. – С. 24-26.
Перехід до електронних форм збереження й надання інформації та
доступних сервісів – цивілізаційна необхідність. З досвіду роботи польських
колег.
Дубова, Ольга. Що таке «ребрендинг» і навіщо він потрібен / Дубова,
Ольга // Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 2. – С. 12-13
В Американському домі за сприяння Посольства США в Україні відбувся
семінар для директорів і координаторів Центрів «Вікно в Америку».
Дубова, Ольга. Обслуговування дітей і підлітків, тренди і виклики
бібліотек США: досвід участі у програмі обмінів / Дубова, Ольга // Бібліотека у
форматі Д. – 2019. – № 1. – С. 22-24.
Автор за сприяння Міжнародної програми обмінів відвідала низку
бібліотек США. Хоч формати бібліотек різні, послуги кожної цінні і важливі.
Здобутий досвід був реалізований у центрах «Вікно в Америку» у різних
країнах.
Здановська, Валентина, Прокопенко, Надія. Бібліотечна освіта в
США: сучасні тренди / Здановська, Валентина, Прокопенко, Надія //
Бібліотечний вісник. – 2019. – № 2. – С. 19-22.
Автори розповідають про досвід роботи бібліотек США, стандарти
бібліотечно-інформаційної освіти.
Міщук, Сергій. Національна бібліотека Швеції: минуле і сучасне поряд /
Міщук, Сергій // Бібліотечний вісник. – № 1.– С. 42-45.

Автор ділиться враженнями від відвідин Національної бібліотеки Швеції.
Краєзнавство
Осадча, Юлія. «Зенітка»: сміх крізь сльози / Осадча, Юлія //
Бібліотечний вісник. – 2019. – №3. – С. 42-43.
Матеріал до 75-річчя гуморески Остапа Вишні «Зенітка» та 130-річчя від
дня народження сатирика і гумориста.
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