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Організація роботи бібліотеки
Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Стратегії розвитку
бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для
забезпечення сталого розвитку України» : розпорядження КМУ від
23 березня 2016 р. № 219-р // Шкільна бібліотека плюс. - 2016. № 9-10 (травень). - С. 2-13.
Башун, Олена. Фандрейзингова діяльність бібліотек : дієва
допомога колегам / Башун, Олена // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 2. С. 20-21.
Якщо ви вирішили зайнятися фандрейзингом, приготуйтеся до того,
що вам доведеться навчитися переконувати людей у необхідності вашої
діяльності.
Бібліотечна кухня : рецепти від успішних сучасних бібліотек :
передовий досвід // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 3. - С. 14-15. Продовж. Початок № 9, № 10, №11, 2015.
Вилегжаніна, Т. Національна парламентська бібліотека України:
працюємо на майбутнє / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2016. № 1. - С. 4-5.
Генеральний директор НПБУ розповідає про минуле, сучасне і
майбутнє головної бібліотеки України, який виповнюється 150 років.
Прогноз щодо діяльності бібліотек / пер. і підготов. матеріалу
В. Сацик // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 1. - С. 30-31.
Щорічне міжнародне дослідження визначило ключові тренди і
прогнози щодо розвитку бібліотечних технологій, які знайдуть своє
практичне застосування найближчим часом та в довгостроковій
перспективі.
Розколупа, Н. Перспективи трансформації мережі публічних
бібліотек у процесі реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні / Н. Розколупа // Бібліотечна
планета. - 2016. - № 1. - С. 14-16. - Бібліогр.: с. 16.
Про реформування бібліотечної галузі відповідно до Концепції
реформування місцевого самоврядування. Трирівнева система
територіального устрою і бібліотечне обслуговування населення.
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Рекомендації щодо організації надання бібліотечних послуг в
умовах об'єднаних територіальних громад / підготувала Н. Розколупа
// Бібліотечна планета. - 2016. - № 1. - С. 16-18.
Йдеться про оптимальні варіанти організації мережі публічних
бібліотек в умовах нового адміністративно-територіального устрою
України.
Українська бібліотечна асоціація запрошує до участі у
Всеукраїнському конкурсі на здобуття звання «Бібліотека року» для
бібліотек України : положення про конкурс // Шкільна бібліотека плюс.
- 2016. - № 3-4. - С. 31.

Науково-методична діяльність
Бібліотеки підтримують Рік англійської мови в Україні : наша
професія : рекомендації Української бібліотечної асоціації // Шкільна
бібліотека плюс. - 2016. - № 5-6. - С. 29-31.
Васильєва, Н.В. Методичні рекомендації до роботи з книгою / Н.
В. Васильєва // Шкільна бібліотека. – 2016. - № 7. – С.27-29.
Вивченню дитячої книги і періодики сьогодні приділяється належна
увага. Робота з книгою – один із найважливіших аспектів формування
стійких навичок читання. Як допомогти дитині сформувати позитивне
ставлення до книги автор пропонує цілу систему завдань.
Горяна, Л.Г. Особливості підвищення кваліфікації методистів з біб
фондів / Л.Г.Горяна // Шкільна бібліотека. – 2016. - № 7. – С.12-13.
Методична робота – це цілісна, основана на досягненнях науки,
новітніх технологіях, аналізі стану інформативної діяльності,
спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності.
Кударенко, Т. Л. Метод проектів у формуванні компетентного
користувача бібліотеки / Т. Л. Кударенко // Шкільний бібліотекар. - 2016.
- № 7. - С. 2-4.
Упровадження методу проектів у бібліотечну діяльність — одна з
найперспективніших складових освітньо-виховного процесу, яка
спрямована на всебічний розвиток особистості. Сьогодні метод проектів
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визнано як один із найефективніших засобів активізації пізнавальної
діяльності учнів
Наумова, В.Ю. Культура ділової комунікації методиста /
В. Ю. Наумова // Шкільна бібліотека. – 2016. - № 7. – С. 14-15.
Успішність ділової комунікації безпосередньо обумовлена
комунікативною компетентністю методиста. Ділові зустрічі, участь, у
виставках, конференціях, семінарах потребують від методистів не тільки
загальних і спеціальних знань, професійної грамотності, а й вміння
організовувати та вести ефективні комунікації.
Нерушак, Ольга. Форми методичної роботи із шкільними
бібліотекарями / Нерушак, Ольга // Шкільна бібліотека плюс. - 2016. № 7-8. - С. 2-12. - Бібліогр.: с. 12.
Автор ділиться досвідом надання реальної допомоги шкільним
бібліотекарям. У публікації йде мова про організацію роботи
методичного об’єднання шкільних бібліотекарів, надання їм реальної
дієвої допомоги у розвитку їх професійної майстерності.
Ружанська, Тетяна. Комплексний підхід до створення власної
моделі становлення компетентного і творчого читача : методична робота
/ Ружанська, Тетяна // Шкільна бібліотека плюс. - 2016. - № 15-16
(серпень). - С. 15-19. - Бібліогр.: с. 19.
Сучасне суспільство потребує виконання однієї з головних вимог –
виховання творчої особистості, одним з компонентів якої є читання книг.
Філяєва, Н. В. Метод проектів як засіб виховання національнопатріотичної свідомості читачів бібліотеки / Н. В. Філяєва // Шкільний
бібліотекар. - 2016. - № 2. - С. 2-7. - Бібліогр.: с. 7.
Виникла нагальна потреба в розробці нових підходів, форм і
методів, а також технологій процесу виховання юних патріотів України.
Автор ділиться практичним досвідом.

Інформаційні технології
Поліщук, А. А. Використання ІКТ в роботі шкільної бібліотеки /
А. А. Поліщук // Шкільний бібліотекар. 2016. - № 1. - С. 3-6. Бібліогр.: с. 6.
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Оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями сприяє
підвищенню результативності роботи бібліотекаря, економії часу,
зацікавлює учнів пошуком та отриманням нових знань.
Почвінова, О.В. Формування комп’ютерної грамотності дітей /
О.В.Почвінова // Шкільна бібліотека. – 2016.- № 7. – С.31-32.
Стало модно, щоб комп’ютер з’являвся у дитини якомога раніше.
Перше питання – корисно це чи шкідливо? І як зробити так, щоб
комп’ютер не заподіював шкоди, а був корисним для дитини.
Самчук, Л.І. Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія і
практика / Л.І. Самчук // Шкільна бібліотека плюс. – 2016. - № 17-18. –
С.10-31.
Бібліографічний покажчик.

Бібліотечні фонди
Гуркаленко, І. В. Поличка орендованих книг : [комплектування
книжкових фондів шкільних бібліотек] / І. В. Гуркаленко // Шкільний
бібліотекар. - 2016. - № 4. - С. 2-4.
Які ж альтернативні способи та джерела комплектування фондів
використовують шкільні бібліотекарі?

Бібліографічна діяльність
Дубініна, Н. П. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки :
[бібліотечні уроки] / Н. П. Дубініна // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 4. С. 24-26.
Кудіна, Н. С. Сучасний бібліотечно-інформаційний центр /
Н.С. Кудіна, Л. І. Білодід // Шкільний бібліотекар. - 2016. - № 2. - С. 8-13.
Виховання інформаційно-бібліографічної та читацької культури,
формування умінь користуватися довідковим апаратом – пріоритетні
напрямки роботи бібліотеки.
«Про скасування міждержавних стандартів в Україні, які
розроблені до 1992 року» : наша професія : [відповідно до постанови
КМУ від 09.12.2014 № 695 та наказу ДП "УкрНДНЦ" №146 від
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05.11.2015] / підготувала Л. І. Рубан // Шкільна бібліотека плюс. - 2016. № 1-2. - С. 7.
Руденко, Т. Д. Робота з довідковою літературою : (КВК для учнів
6-х класів) / Т. Д. Руденко // Шкільний бібліотекар. - 2016. - № 7. С. 43-45.
Бібліотечний урок.
Стрішенець, Надія. Міжнародний стандарт каталогізації «Опис та
доступ до ресурсу» («Resource Description and Access»): особливості
впровадження [Електронний ресурс] / Стрішенець, Надія // Бібліотечний
вісник. - 2016. - № 1. - С. 41-45. - Бібліогр.: с. 45.

Бібліотечне обслуговування користувачів
Білик, О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних
бібліотек України - шлях до самообслуговування / О. Білик // Бібліотечна
планета. - 2016. - № 1. - С. 30-36. - Бібліогр.: с. 35-36.
Віртуальні виставки, блоги, буктрейлери, інформування про
документні ресурси. Впровадження онлайнові форми роботи для
самостійного пошуку інформації користувачами.
Васильчук, І. М. Сучасна бібліотека - це не тільки читання... :
[з досвіду роботи] / І. М. Васильчук // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 1. С. 35-36.
Сучасна бібліотека має виступати тією інтегрованою ланкою, яка
поєднує друковані багатотомні книги та сучасні мультимедійні
технології.
Вилегжаніна, Т. Промоція книги та читання: сучасний досвід
України / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2016. - № 2. - С. 4-6.
Автор розкриває необхідність створення Українського інституту
книги, розмірковує про роль книжкових ярмарок та виставок-форумів,
які дають змогу читачам дізнатися про книжкові новинки.
Владичинська, А. Навіщо сервіс у бібліотеці? / А. Владичинська //
Бібліотечна планета. - 2016. - № 2. - С. 26-29.
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Аби бути затребуваною, бібліотеці потрібно постійно працювати на
випередження. Бібліотечний сервіс має шість складових успіху.
Детальніше можна дізнатися із публікації.
Воскобойнікова-Гузєва, Олена. Соціокомунікаційна діяльність
провідних бібліотек України в новітніх умовах [Електронний ресурс] /
Воскобойнікова-Гузєва, Олена // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 1. С. 12-17. - Бібліогр.: с. 17.
Автор розкриває особистий зріз національного інформаційного
простору, який транслює світові позицію держави, суспільства, громадян
стосовно історичних подій в Україні.
Как подготовить и провести библиотечное мероприятие //
Шкільна бібліотека. - 2016. - № 2. - С. 33-35.
Методичні поради фахівцям. Наявність сценарію .- необхідна умова
для всіх масових заходів. Створення любого бібліотечного заходу
починається з творчої задумки.
Кульчицька, Т. В. Книжкова виставка як одна з форм
популяризації літератури / Т. В. Кульчицька // Шкільна бібліотека. 2016. - № 5. - С. 29-31.
З досвіду роботи.

Бібліотеки для дітей
Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей // Шкільна
бібліотека. - 2016. - № 4. - С. 22-23.
Санітарні правила – обов’язковий для виконання суб’єктами
видавничої справи незалежно від відомчої належності та форм власності
документ, який регламентує вимоги щодо оформлення друкованої
продукції за показниками безпеки для здоров’я дітей.
Гуменна, О. І. Створення доступного бібліотечного простору для
дітей з вадами зору / О. І. Гуменна // Шкільний бібліотекар. - 2016. - № 3.
- С. 5-6. - Бібліогр.: с. 6.
Павлівська, В. А. Секрети зацікавлення читача / В. А. Павлівська //
Шкільна бібліотека. - 2016. - № 2. - С. 55-56.
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Як викликати у дитини природну зацікавленість іі потребу в
читанні. З досвіду роботи.
Плужник, Тетяна Василівна. Особливості роботи з обдарованими
дітьми / Плужник, Тетяна Василівна // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 3.
- С. 35-36.
Автор публікації ділиться досвідом роботи з обдарованими дітьми.
Сорока, О. В. Скрайбінг у бібліотечній роботі з дітьми з
особливими потребами / О. В. Сорока // Шкільний бібліотекар. - 2016. № 3. - С. 2-4.
Будь-яке творче завдання може бути представлене у вигляді
скрайбінга. Завдання скрайб-презентації – донести інформацію, зробити
її привабливою для слухача і глядача.

Шкільні бібліотеки
Україна. Міністерство освіти і науки. «Про затвердження
номінацій та критеріїв оцінювання Всеукраїнського конкурсу Шкільна
бібліотека – 2017» : Наказ МОНУ № 559 від 23.05.2016 р. // Шкільна
бібліотека плюс. - 2016. - № 13-14 (липень). - С. 2-5.
Войцех, Раїса Миколаївна. Інноваційні форми масової роботи
шкільної бібліотеки. / Войцех, Раїса Миколаївна // Шкільна бібліотека
плюс. – 2016. - № 11-12. – С.2-31.
З досвіду роботи. Як новітні технології, презентації на
мультимедійній дошці допоможуть краще і якісніше провести масовий
захід.
Ганноченко, Неля. Шкільна бібліотека - осередок громадянськопатріотичного виховання дітей : ділимося досвідом / Ганноченко, Неля ;
ред. О. Йовко // Шкільна бібліотека плюс. - 2016. - № 9-10 (травень). С. 14-22. - Бібліогр.: с. 22. - Вебліогр.: с. 22.
Автор публікації ділиться думками про роль бібліотеки у вихованні
національної свідомості та патріотизму у юних користувачів.
Мандибура, Ірина. Шкільна бібліотека – інформаційний центр
навчального закладу : ділимося досвідом / Мандибура, Ірина // Шкільна
бібліотека плюс. - 2016. - № 1-2. - С. 10-19. - Бібліогр.: с. 19.
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Одним із найважливіших завдань бібліотеки вважається розвиток і
підтримка у дітей любові до читання, виховання потреби у користуванні
бібліотекою протягом усього життя.
Омельяненко, Л. І. Шкільна бібліотека - інформаційний центр
навчального закладу / Л. І. Омельяненко // Шкільний бібліотекар. - 2016.
- № 7. - С. 5-7.
З досвіду роботи шкільного бібліотекаря.
Поліщук, А. А. Використання ІКТ в роботі шкільної бібліотеки /
А. А. Поліщук // Шкільний бібліотекар. - 2016. - № 1. - С. 3-6. - Бібліогр.:
с. 6.
Оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями сприяє
підвищенню результативності роботи бібліотекаря, економії часу,
зацікавлює учнів пошуком та отриманням нових знань.
Чорна, І. В. Формування національної свідомості учнів засобами
бібліотечної роботи / І. В. Чорна // Шкільний бібліотекар. - 2016. - № 5. С. 10-13.
Автор розповідає про завдання шкільної бібліотеки щодо
формування національної свідомості учнів.

Зарубіжний досвід
Лаптєва, Лариса. Бібліотеки майбутнього, які існують сьогодні /
Лаптєва, Лариса // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 2. - С. 22-24.
Автор пропонує ТОП-10- бібліотек майбутнього, які функціонують
сьогодні у деяких країнах світу. Ці бібліотеки стали архітектурною
окрасою міст, у яких вони знаходяться.
[Гейман, Ніл]. Чому майбутнє залежить від читання / [Гейман, Ніл]
// Шкільна бібліотека. 2016. - № 6. - С. 45-46.
Дедалі більше з’являється прихильників і популяризаторів дитячої
літератури. Значна роль у цьому громадських організацій.
Страйгородська, Л. Проблема читання і читачецентризм:
зарубіжний досвід / Л. Страйгородська // Шкільна бібліотека плюс. 2016. - № 15-16 (серпень). - С. 8-11. - Бібліогр.: с. 11
12

Сучасна книгозбірня є ключовим інформаційним ресурсом,
науково-інформаційним середовищем. Провідним у бібліотечній роботі
стає не накопичення фондів, а читачецентризм (орієнтація на читача),
розширення й наповнення ресурсів шляхом розвитку корпоративних
зв’язків між бібліотеками.
Талалаєвська, М. Нові форми роботи з користувачами в
бібліотеках різних країн / М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. - 2016.
- № 2. - С. 13-16. - Бібліогр.: с. 16.
Автор розмірковує над змінами, що визначають суспільну думку
про місце й значення книгозбірень у житті громади.
Як працюють роботи у найбільших бібліотеках світу // Шкільна
бібліотека. - 2016. - № 8. - С. 18-20.
Розповідь про найбільш технологічні бібліотеки світу. Їх об’єднує
використання високотехнологічних компонентів та систем пошуку і
доставки книжок із надр бібліотеки до читача.

Краєзнавство
Гриняк, Ніна. Виховую зерна духовності : виховна робота :
історико-краєзнавчий клуб «Заграва» / Гриняк, Ніна // Шкільна
бібліотека плюс. - 2016. - № 7-8. - С. 23-31.
Автор ділиться досвідом роботи з краєзнавства, розповідає про
діяльність історико-краєзнавчого клубу.
Корчака, Т. А. Бібліотечне краєзнавство в роботі з дітьми :
ділимося досвідом / Т. А. Корчака // Шкільна бібліотека плюс. - 2016. № 15-16 (серпень). - С. 2-7.
Краєзнавство – найпатріотичніша галузь наукової і практичної
діяльності. Краєзнавство пронизує всі галузі і сфери діяльності людини.
Автор розповідає про систему краєзнавчої роботи з дітьми.
Онищук, М. М. Джерела знань про рідний край / М. М. Онищук //
Шкільна бібліотека. - 2016. - № 7. - С. 57.
Бібліотечне краєзнавство.
Скрипка, Н. М. Від історії родини, села, краю - до літопису
Сумщини / Н. М. Скрипка // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 7. - С. 34-37.
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Проектна робота з краєзнавства, яку проводить Сумська обласна
гімназія-інтернат для талановитих та творчо одарованих дітей має
сприяти дослідженню рідного краю, патріотичному вихованню,
заохоченню учнів до систематичного читання.
Требик, А. І. Виховання любові до рідного краю / А. І. Требик //
Шкільна бібліотека. - 2016. - № 4. - С. 27-28.
У статті йдеться про бібліотечне краєзнавство. Автор ділиться
досвідом реалізації проекту «Краєзнавча робота шкільної бібліотеки у
формуванні особистості».
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