
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО» 

 

Основні книжкові видання 
1. Бачинська Н. А. Бібліотекознавство : [посіб. для ВНЗ спец. 029 «Інфор-

маційна, бібліотечна та архівна справа»] / Н. А. Бачинська, Г. В. Салата ; 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, каф. книгознавства і бібліотекознав-

ства. — Київ : Медінформ, 2016. — 241 с.  

2. Библиотековедение. Общий курс : учебник для бакалавров / науч. ред. : 

А. Н. Ванеев, М. Н. Колесникова. — Санкт-Петербург : Профессия, 2013. 

— 240 с. 

3. Бібліотека в правовому полі : довід. вид. / М-во культури України, Нац. 

парлам. б-ка України ; [уклад. Л. В. Лагута]. — Київ : НПБ України, 2015. 

— 263 с. : табл. — (Законодавство — бібліотекам України). 

4. Бібліотекознавство : теорія, історія, організація діяльності бібліотек : [під-

руч. для бібл. ф-тів ін-тів культури та училищ культури по спец. 05.25.03] 

/ [В. О. Ільганаєва та ін. ; за ред. М. С. Слободяника, В. О. Ільганаєвої]. — 

Харків : Основа, 1993. — 194 с. : табл. 

5. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформацій-

ної сфери України : генезис, концепції, модернізація / О. В. Воскобойніко-

ва-Гузєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім.  В. І. Вер-

надського. — Київ : Академперіодика, 2014. — 359, [2] с. : іл 

6. Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в XX столітті / Л. А. Дубро-

віна, О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. — Київ : НБУВ, 2009. — 530 с. 

7. Мотульский Р. С. Общее библиотековедение : учеб. пособ. для вузов / [гл. 

ред. С. И. Самсонов]. — Москва : Либерея, 2004. — 223 с. : ил., табл.  

8. Bibliotekarstwo / pod red. Anny Tokarskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich. — Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pols-

kich, 2013. — 728 s. : il. — (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 144) 

9. Ratajewski J. Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli wiedza o bibliotece 

w różnych dawkach / Jerzy Ratajewski. — Warszawa : Wydawnictwo Stowa-

rzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2002. — 226 s. — (Nauka, Dydaktyka, 

Praktyka ; 51) 

 

 

  

https://www.ibuk.pl/fiszka/100295/wprowadzenie-do-bibliotekoznawstwa-czyli-wiedza-o-bibliotece-w-roznych-dawkach.html
https://www.ibuk.pl/fiszka/100295/wprowadzenie-do-bibliotekoznawstwa-czyli-wiedza-o-bibliotece-w-roznych-dawkach.html
https://www.ibuk.pl/10255/autor/jerzy-ratajewski.html


Додаткові джерела до вивчення курсу 
1. Амонс Ю. Сучасне бібліотекознавство: комплекс традицій та оновлень / 

Ю. Амонс // Бібліотечний вісник. — 2010. — № 6. — С. 40–46. 

2. Антонов В. М. Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології 

та застосування : монографія / В. М. Антонов, В. Г. Нестеренко, Ю. В. Антонова-

Рафі ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ : Київський університет, 

2013. — 207 с. : табл.  

3. Бачинська Н. А. Бібліотечно-інформаційна освіта в Україні: етапи розвитку та 

характерні ознаки / Н. А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. — 2018. — № 3. — С. 57–67. 

4. Бейліс Л. І. Бібліотекознавство в парадигмі наук соціально-комунікативного циклу: 

до проблеми бібліотечного дискурсу / Л. І. Бейліс // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2010. — № 2. — С. 11–15. 

5. Библиотечные исследования в системе постнеклассической науки : проблем.-

ориентир. сб. / Рос. гос. б-ка ; [сост. : Е. В. Никонорова, М. И. Акилина]. — Москва : 

Пашков дом, 2008. — 270 с. : ил. 

6. Бірюкова Т. Методологічні підходи до дослідження функцій документно-комунікацій-

них інститутів / Т. Бірюкова // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 8. — С. 31–33. 

7. Бірюкова Т. Міжінституціональна інтеракція в соціальній комунікації: документно-

комунікаційні інститути та освітній процес / Т. Бірюкова // Аркадіа. — 2014. — 

№ 4. — С. 81–83.  

8. Бірюкова Т. Л. Структурно-функціональний аналіз документно-комунікаційного 

інституту на прикладі бібліотеки / Т. Л. Бірюкова, В. Г. Спрінсян // Вісник 

Харківської державної академії культури. — 2013. — Вип. 41. — С. 76–82.  

9. Бинхем Р. Основы библиотечного дела : учеб. пособие : [пер. с англ.] / Р. Бинхем, 

К. Хэррисон ; Рос. гос. б-ка, Информкультура, Отд. орг. и функционирования библ. 

систем. — Москва : Пашков дом, 1999. — 96 с.  — (Библиотековедение). 

10. Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики : [монографія] / 

[В. Бондаренко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-

надського. — Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. — 323 с. : рис. 

11. Бібліотечний фонд : поради методиста / КЗ «Запоріз. обл. універс. наук. б-ка ім. 

О. М. Горького» Запоріз. облради ; [підгот. : Л. Мажара]. — Запоріжжя : ЗОУНБ ім. 

О. М. Горького, 2015. — 32 с. : табл.  

12. Бібліотечні форми і методи роботи з читачами різних вікових категорій : метод.-

практ. матеріали / Упр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., 

Київ. обл. б-ка для дітей ; [уклад. : О. М. Литвин, Л. П. Соляник ; ред.-упоряд. : 

Л. П. Соляник]. — Київ : КОБдД, 2015. — 22 с. — (Серія «В практику роботи 

бібліотек»).  

13. Бондар Л. Комплектування фонду шкільної бібліотеки як складова ланка в системі 

навчально-виховного процесу освітнього закладу / Л. Бондар // Вісник Книжкової 

палати. — 2018. — № 12. — С. 32–35. 

14. Братська Г. Аналіз стану доставляння обов’язкових примірників видань України в 

2017 році / Г. Братська, Т. Жигун, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати. — 

2018. — № 6. — С. 6–11. 

15. Василенко О. З історії формування та розвитку методології бібліотечної стати-

стики / О. Василенко // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 3. — С. 24–29. 

16. Васильченко М. Бібліотечна справа: методологічні основи / М. Васильченко // 

Бібліотечний форум. — 2011. — № 1. — С. 2–8. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%96%D1%81%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615184
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625350
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2$


 

17. Вилежагіна Т. І. Публічні бібліотеки України на зламі століть : вибр. ст. / 

Т. Вилегжаніна ; Нац. парламент. б-ка України. — Київ : НПБУ, 2015. — 271 с.  

18. Внесок українських фахівців у глобальне бачення майбутнього бібліотек [за 

ініціативою ІФЛА] / О. Бояринова, О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Пашкова // 

Бібліотечний вісник. — 2018. — № 1. — С. 7–9. 

19. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Розвиток методології бібліотекознавчих досліджень: 

традиції та новації / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 3. — С. 26–31. 

20. Горшков Ю. А. Библиотека в стратегии современного экономического роста книго-

издания / Ю. А. Горшков ; Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиотековедения. — 

Москва : Пашков дом, 2007. — 326 с. — (Библиотека: новые возможности).  

21. Гусева Е. Н. Типология библиотек : науч.-метод. пособие / Е. Н. Гусева. — Москва : 

Либерея-Бибинформ, 2007. — 152 с. — (Серия «Библиотекарь и время. XXI век» : 

100 выпусков ; № 65) 

22. Давидова І. Трансформаційні та інноваційні зміни у бібліотечній сфері діяльності: 

теоретико-методологічні проблеми співвідношення / І. Давидова // Вісник 

Книжкової палати. — 2008. — № 7. — С. 20–23. 

23. Дворкина М. Я. Библиотечно-информационная деятельность: теоретические 

основы и особенности развития в традиционной и электронной среде / М. Я. Двор-

кина. — Москва : ФАИР, 2009. — 256 с. — (Специальный издательский проект для 

библиотек).  

24. Добровольська В. В. Інформаційно-документаційне забезпечення установ галузі 

культури в Україні / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документо-

знавство. Інформологія. — 2018. — № 3. — С. 30–37. 

25. Дригайло В. Г. История, философия, социология, психология, педагогика 

библиотеки как социального института / В. Г. Дригайло, С. В. Дригайло. — 

Москва : ГПНТБ России, 2016. — 349 с. 

26. Збанацька О. Компаративний аналіз пошукових можливостей електронних 

каталогів окремих бібліотек України / О. Збанацька, О. Кириленко, О. Яценко // 

Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 11. — С. 32–39. 

27. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних 

інформаційних технологій / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук  України, Нац. 

б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : НБУВ, 2011. — 221 с.  

28. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика : 

зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, ф-т докум. комунікацій та менеджменту, 

Каф. докум. комунікацій і бібл. справи. — Рівне : РДГУ, 2016. — 130 с.  

29. Історія розвитку бібліотек України для дітей (кінець XIX — XX ст.) : монографія / 

[А. І. Гордієнко та ін. ; наук. ред. : Л. П. Каліберда, Н. О. Новікова] ; Нац. б-ка 

України для дітей. — Київ : Ліра-К, 2015. — 589 с.  

30. ІФЛА-2018 : звіт за програмою «Глобальне бачення» / підгот. О. Білик // 

Бібліотечна планета. — 2018. — № 2. — С. 38–39. 

31. Капралюк О. Науково-методична діяльність мережі наукових сільськогоспо-

дарських бібліотек: сучасний стан та проблеми / О. Капралюк // Вісник Книжкової 

палати. — 2015. — № 4. — С. 16–19. 

32. Карташов Н. С. Сравнительное библиотековедение : учеб. для студентов библ.-

информ. фак. вузов культуры и искусств / Н. С. Карташов ; Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств. — Москва : ИПО «Профиздат», 2003. — 334 c. — 

(Современная библиотека; Вып.5).  



33. Карташов Н. С. Региональное библиотековедение : науч.-практ. пособие / 

Н. С. Карташов. — Москва : Либерея, 2004. — 222 с. — (Библиотекарь и время. XXI 

век : 100 выпусков ; Вып.12). 

34. Кияниця Є. О. Зв’язки бібліотек з громадськістю в соціокультурному просторі 

регіону / Є. О. Кияниця ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ : Ліра-К, 2018. — 179 с. : іл., табл. 

35. Кобєлєв О. М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в 

Україні : монографія / О. М. Кобєлєв ; М-во культури України, Харк. держ. акад. 

культури. — Харків : ХДАК, 2012. — 245 с. : табл. 

36. Коваль Т. Імплементація міжнародних стандартів як національних у діяльність 

наукових бібліотек / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати. — 2017. 

— № 8. — С. 15–17. 

37. Лісіна С. Бібліотекознавча термінологія у довідкових видання / Світлана Лісіна // 

Бібліотечний вісник. — 2019. — № 4. — С. 27–33. 

38. Лісова І. «Приватна бібліотека»: історико-термінологічний аналіз / Ірина Лісова // 

Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 1. — С. 26–29. 

39. Лобузіна К. В. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформа-

ційній діяльності : монографія / К. Лобузіна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського. — Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. — 249 c.  

40. Мар’їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі / О. Ю. Мар’їна ; М-во культури 

України, Харків. держ. акад. культури. — Харків : ХДАК, 2017. — 326 с.  

41. Маркетинг библиотечно-информационной деятельности : учебник / науч. ред. 

В. К. Клюев. — Санкт-Петербург : Профессия, 2017. — 239 с. 

42. Матеріали до стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні 

зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» : [проекти док.] / 

Укр. бібл. асоціація ; [авт.-упоряд.: О. М. Бруй та ін.]. — Київ : УБА, 2015. — 58 с. 

43. Матлина С. Г. Библиотечное пространство: воображаемый образ и реальность / 

С. Г. Матлина. — Москва : Библиомир, 2015. — 232 с. 

44. Морева О. Н. Комплектование библиотечного фонда : учеб.-практ. пособие / 

О. Н. Морева. — Санкт-Петербург : Профессия, 2012. — 141 с. — (Азбука 

библиотечной профессии) 

45. Морева О. Н. Организация библиотечного фонда : учеб.-практ. пособие / 

О. Н. Морева. — Санкт-Петербург : Профессия, 2012. — 127 с.  — (Азбука 

библиотечной профессии). 

46. Морева О. Н. Документные фонды библиотек и информационных служб : учеб. 

пособие / О. Н. Морева. — Санкт-Петербург : Профессия, 2010. — 400 с. — 

(Библиотека). 

47. Науменко І. Бібліографічні продукти та послуги на сайті бібліотеки як засіб 

задоволення інформаційних потреб користувачів / І. Науменко // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 1. — С. 17–19. 

48. Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та вищих навчальних закладів культури 

України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 

2006–2010 роки / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. : Л. Любаренко та ін. ; відп. 

ред. З. Савіна]. — Київ : НПБУ, 2014. — 263 с.  

49. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів 

культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ 

книгознавства за 2001–2005 роки / Нац. парлам. б-ка України ; [складачі: Т. Богуш 

та ін. ; відп. ред. З. Савіна]. — Київ : НПБУ, 2009. — 231 с. 



 

50. Організація діяльності бібліотек : [навч. посіб.] / Харк. держ. акад. культури ; 

[В. О. Ільганаєва, М. С. Слободяник]. — Харків : Діскус, 1998. — 83 с. : табл.  

51. Орлов В. В. РR, реклама и брендинг библиотеки : учеб. пособие / В. В. Орлов ; Санкт-

Петербург. гос. ин-т культуры. — Санкт-Петербург : Изд-во СПбГИК, 2015. — 132 с. 

52. Островська О. Мережа українських військових бібліотек: сучасний стан та 

перспективи входження в соціокомунікаційний простір / О. Островська // Бібліо-

течний вісник. — 2018. — № 1. — С. 9–18. 

53. Пальчук В. Е. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів дер-

жавної влади : монографія / В. Пальчук ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. — Київ : НБУВ, 2014. — 279 с. 

54. Перевірка бібліотечних фондів : метод. рек. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. 

наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Доркену А. М. ; наук. 

ред. Лобановська І. Г.]. — Київ : Нілан-ЛТД, 2012. — 44 с. : табл. — (Серія «На 

допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 11).  

55. Петрухно Ю. Розвиток інноваційного суспільства в Україні та основні завдання 

бібліотек в його становленні / Ю. Петрухно // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2018. — № 1. — С. 5–6. 

56. Пилко И. С. Информационные и библиотечные технологии : учеб. пособие / 

И. С. Пилко. — Санкт-Петербург : Профессия, 2006. — 341 с. : ил., табл. — (Серия 

«Библиотека»). 

57. Прокопенко Л. Конференція директорів національних бібліотек (CDNL) як міжна-

родний форум національних бібліотек світу / Л. Прокопенко // Вісник Книжкової 

палати. — 2018. — № 10. — С. 23–26. 

58. Реклама та імідж сучасної бібліотеки / М-во культури і мистецтв України, Нац. 

парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — Київ : 

НПБУ, 1997. — 27  с. : іл. — (Бібліотекознавство. Бібліографознавство ; вип. 1) 

59. Рекомендації з написання науково-дослідної роботи в бібліотеці : шпаргалка 

від методиста / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Т. В. Біла. — Одеса, 

2014. — 39 с. 

60. Сандул О. Відображення розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів у РБД 

«Україніка наукова» / О. Сандул // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 4. — 

С. 38–41. 

61. Серебникова Т. О. Библиотечные каталоги : учеб.-практ. пособие / Т. О. Се-

ребрянникова, М. В. Стегаева. — Санкт-Петербург : Профессия, 2016. — 143 с. — 

(Азбука библиотечной профессии). 

62. Сєдих В. В. Історія бібліотечної справи в Україні : навч. посіб. / В. В. Сєдих ; [наук. 

ред. Н. М. Кушнаренко] ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. — 

Харків : ХДАК, 2013. — 212 с. : іл., табл. 

63. Современный читатель и библиотека: выбор коммуникативных практик : сб. ст. / 

Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : РНБ, 2014. — 207 с.  

64. Соколов В. Інтегрована інформаційно-бібліотечна та клубна діяльність бібліотеки-

клубу та клубу-бібліотеки / В. Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика. — 2018. — № 2. — С. 33–35. 

65. Соколов В. Теоретичні засади аналізу методів вивчення бібліотечного фонду / 

В. Соколов // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 5. — С. 24–29. 

66. Соколовська Л. Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек / 

Л. Соколовська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 1. — 

С. 20–25. 



67. Соціальні виклики: бібліотечне обслуговування крізь призму потреб місцевих 

громад : [метод. рек.] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [підгот. 

О. Білик ; відп. ред. І. Цуріна]. — Київ : НПБУ, 2016. — 55 с. : іл., табл. — 

(Рекомендована тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек).  

68. Справочно-поисковый аппарат библиотеки : учебник / под ред. И. С. Пилко. — 

Санкт-Петербург : Профессия, 2015. — 288 с. — (Бакалавр библиотечно-

информационной деятельности).  

69. Столяров Ю. Н. Безопасность библиотечного фонда: учеб.-практ. пособие / 

Ю. Н. Столяров. — Москва : Литера, 2013. — 480 с. 

70. Столяров Ю. Н. Библиотечный фонд : учебник / Ю. Н. Столяров. — Санкт-

Петербург : Профессия, 2015. — 384 с. 

71. Ступницька С. Методичний супровід бібліотек об’єднаних територіальних громад : 

(з досвіду Рівненської ОУНБ) / С. Ступницька // Бібліотечна планета. — 2019. — 

№ 1. — С. 6–8. 

72. Технологічні аспекти обслуговування користувачів : метод. рек. / М-во культури 

України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. : Л. В. Лагута]. — Київ : НПБУ, 2015. — 35 

с. : табл.  

73. Тур О. М. Документознавча термінологія: проблеми уніфікації та стандартизації : 

монографія / О. М. Тур. — Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2018. — 301 с. 

74. Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії : монографія / 

[Грабар Н. Г. та ін.] ; за заг. ред. В. О. Ільганаєвої та Т. О. Колесникової ; 

Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ : ДНУЗТ 

ім. В. Лазаряна, 2016. — 202 с. 

75. Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки / Нац. акад. 

наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — Київ : 

НБУВ, 2011. — 256 с. : іл. — (Наукові праці Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського ; вип. 29). 

76. Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно-

бібліографічних наук / Людмила Філіпова // Вісник Книжкової палати. — 2004. — 

№ 3. — С. 22–23. 

77. Читацькі та професійні об’єднання в публічних бібліотеках : метод. рекомендації / 

Черкаська обл. унів. наук. б-ка ім. Т. Шевченка ; [підгот. Т. В. Горда ; ред. 

Г. С. Круглякова]. — Черкаси : ОУНБ ім. Т. Шевченка, 2013. — 15 с.  

78. Чуканова С. О. Бібліотекознавство та інформологія у системі вищої освіти США / 

Чуканова С. О. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». — 

Київ : Аграр Медіа Груп, 2018. — 286 с. : іл., табл.  

79. Шендрик О. Науково-теоретичні підходи щодо міжнародної співпраці публічних 

бібліотек України: бібліотекознавчий аспект / О. Шендрик // Вісник Книжкової 

палати. — 2018. — № 8. — С. 19–22. 

  



 

Нормативно-правові документи 

Повний перелік чинних нормативно-правових документів наведено 

на сайті Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

на сайті «Бібліотечному фахівцю» за адресою  

http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=84 

Документи доступні в інформаційно-пошуковій системі 

«Законодавство України» Верховної Ради України. Система дає 

змогу знайти документи і за реквізитами, і за контекстом  

Закони України 
 Про бібліотеки і бібліотечну справу (1995) 

 Про інформацію (1992) 
 Про обов’язковий примірник документів (1999) 

 Про культуру (2011) 

 Про авторське право і суміжні права (1994) 

Накази і розпорядження  

Міністерства культури України 
 Про затвердження «Положення про Українську цифрову бібліотеку (2018)  

 Про затвердження «Порядку використання документів через обмінні 

бібліотечні фонди» (2017) 

 Про внесення змін до «Типових правил користування бібліотеками в 

Україні» (2017) 

 Про затвердження «Порядку формування зведеного каталогу оцифрованих 

видань» (2016)  

 Про затвердження «Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних 

видань до Державного реєстру національного культурного надбання» 

(2016) 

 Про затвердження «Порядку визначення вартості та надання платних 

послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній 

формі власності» (2015) 

 Про реалізацію проекту «Бібліотеки як центри підтримки громади в 

умовах воєнної загрози: робота з внутрішньо переміщеними особами» 

(2014) 

 Про затвердження «Методики розрахунку вартості надання послуг у сфері 

культури» (2013) 

 Про затвердження «Правил охорони праці для працівників бібліотек» 

(2013)  

 Про затвердження «Типових норм часу на основні процеси бібліотечної 

роботи» (2008) 

http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=84


 Про затвердження форм звітності № 6-НК «Звіт про діяльність державних, 

публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що 

віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України», 

№ 80-а-рвк «Зведена звітність державних публічних та інших бібліотек» 

та Інструкцій щодо їх заповнення (2007) 

Постанови і розпорядження 

Кабінету Міністрів України 
 Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів 

масової інформації, закладів культури, у т. ч. бібліотек, видавництв, 

книгарень, підприємств з розповсюдження книг та преси (2009)  

 Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек  (2009) 

 Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними 

бібліотеками в Україні (2009)  

 Про затвердження «Державної цільової національно-культурної програми 

створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека — XXI”» 

(2011) 

 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності (2011) 

 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Проблеми розвитку 

українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи 

підтримки книгочитання в Україні» (2013) 

 Про схвалення «Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 

2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку 

України”» (2016) 

 Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення 

населення публічними бібліотеками в Україні (2019) 

 

Нормативно-технічні  

та нормативно-інструктивні документи 

«Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної 

та видавничої справи» систематично актуалізує  

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого  

на сайті «Бібліотечному фахівцю» за адресою: 
http://profy.nlu.org.ua/articles.php?lng=uk&pg=84 

 ДСТУ 7448:2013. Інформація і документація. Бібліотечно-інформаційна 

діяльність. Терміни та визначення понять 

 ДСТУ ISO 2789:2016. Інформація та документація. Міжнародна бібліо-

течна статистика  

 ДСТУ ISO 5127:2018. Інформація та документація. База та словник 

термінів 

http://profy.nlu.org.ua/articles.php?lng=uk&pg=84


 

 ДСТУ ISO 7154:2010. Інформація та документація. Принципи бібліо-

графічного упорядкування 

 ДСТУ ISO 7220:2005. Інформація та документація. Оформлення каталогів 

стандартів  

 ДСТУ ISO 8459-1:2005. Інформація та документація. Довідник бібліо-

графічних елементів даних. Ч. 1. Застосування міжбібліотечного 

абонемента  

 ДСТУ ISO 8459-2:2005. Інформація та документація. Довідник бібліо-

графічних елементів даних. Ч. 2. Опрацьовування замовлень  

 ДСТУ ISO 8459-3:2005. Інформація і документація. Довідник бібліо-

графічних елементів даних. Ч. 3. Пошук інформації на замовлення  

 ДСТУ ISO 8459-4:2005. Інформація та документація. Довідник бібліо-

графічних елементів даних. Ч. 4. Обіг документів на замовлення  

 ДСТУ ISO 8459-5:2005. Інформація та документація. Довідник бібліо-

графічних елементів даних. Ч. 5. Елементи даних для обміну 

каталогізованими даними та метаданими  

 ДСТУ ISO 11620:2016. Інформація та документація. Показники функціо-

нування бібліотек 

 ДСТУ ISO 11799:2018. Інформація та документація. Вимоги до зберігання 

архівних та бібліотечних матеріалів 

 ДСТУ ISO 15511:2018. Інформація та документація. Міжнародний 

стандартний ідентифікатор для бібліотек і пов’язаних з ними організацій  

 ДСТУ ISO 16439:2016. Інформація та документація. Методи та процедури 

оцінювання впливу бібліотек 

 ДСТУ ISO/TR 11219:2012. Інформація та документація. Параметри якості 

та базові статистичні дані щодо будівель бібліотек. Площа, функціональ-

ність та дизайн 

 ДСТУ ISO/TR 19814:2018. Інформація та документація. Керування 

фондами архівів і бібліотек 

 ДСТУ ISO 5127:2018 (ISO 5127:2017, IDT). Інформація та документація. 

База та словник термінів 

 ДСТУ ГОСТ 7.50:2006. Стандарти з інформації, бібліотечної і видавничої 

справи. Консервація документів. Загальні вимоги  

 ДСТУ ГОСТ 7.51:2003. Стандарти з інформації, бібліотечної і видавничої 

справи. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, 

структура даних та видавниче оформлення  

 ДСТУ ГОСТ 7.59:2003. Стандарти з інформації, бібліотечної і видавничої 

справи. Індексування документів. Загальні вимоги систематизації та 

предметизації   



Бібліографічні видання 

Поточні та ретроспективні  бібліографічні посібники 

з бібліотекознавства доступні на офіційному сайті Національної 

бібліотеки України імені Ярослава Мудрого у рубриці «Видання 

НБУ ім. Ярослава Мудрого_Бібліографічні_професійні 

бібліографічні посібники» за адресою: 

http://nlu.org.ua/article.php?id=44 

Поточні бібліографічні посібники 
 Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. … / М-во 

культури України, Нац. парлам. б-ка України. — Київ, 2007–2016. — 

Вип. 73 : за IІ півріччя 2006 р. — Вип. 91 : … за IІ півріччя 2015 р.  

 Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. … / М-во 

культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. — Київ, 2016–

2018. — Вип. 92 : за I півріччя 2016 р. — Вип. 95 : … за IІ півріччя 2018 р.  

Ретроспективні бібліографічні посібники 
 Бібліографознавство України (2011–2015) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 

М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [упоряд. 

Т. М. Заморіна ; наук. ред. В. О. Кононенко]. — Київ : Нац. б-ка України ім. 

Ярослава Мудрого, 2017. — 271 с.  

 Бібліотекознавство України (1991–1995) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 

М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України ; [авт.-

укладач : В. О. Зелінська]. — Київ : НПБУ, 1999. — 159 с. 

 Бібліотекознавство України (1996–2000) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 

Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. : О. О. Гриценко та ін. ; наук. ред. 

М. В. Геращенко]. — Київ, 2004. — 288 с.  

 «Бібліотечна планета» (1998–2018) : сист. покажч. змісту / М-во культури 

України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [упоряд. Н. Тертичка ; 

наук. ред. В. Кононенко]. — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава 

Мудрого, 2018. — 216 с. 

 Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2001–2005) : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка 

України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд. 

О. А. Політов ; наук. ред. М. С. Слободяник]. — Київ, 2008. — 235 с.  

 Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2006–2010) : наук.-

допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка 

України ; [авт.-упоряд. Політова О. А. ; наук. ред. І. О. Негрейчук]. — 

Київ : НПБУ, 2014. — 271 с. 

 Українське бібліотекознавство (1991–2008) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 

М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. : 

М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. 

М. С. Слободяник]. — Київ : НПБУ, 2010. — 166 с.  



 

Довідкові видання 

Серед українських бібліотекознавчих проектів довідкового 

характеру слід звернути увагу на «Українську бібліотечну 

енциклопедію», над якою працює Національна бібліотека України 

імені Ярослава Мудрого. Енциклопедія доступна за адресою: 

http://ube.nplu.org/AboutProject. 

 Бачинська Н. А. Бібліотекознавство : [довід. для ВНЗ : спец.: 029 «Інфор-

маційна, бібліотечна та архівна справа»] / Н. А. Бачинська, Г. В. Салата ; 

Київ. нац. ун-т культ. і мистецтв. — Київ : Медінформ, 2016. — 227 с.  

 Головченко М. М. Зведений словник термінів з інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи / Головченко М. М., Данькевич Ю. В., Заікіна О. О. – 

Київ : Олді-плюс, 2020. – 166 с. 

 Книгознавство : термін. словник : редакційно-видавнича справа, журна-

лістика, поліграфія, видавничий бізнес, інформаційно-бібліотечна діяль-

ність / за заг. ред. В. О. Жадько. — Київ : Експрес-поліграф, 2012. — 304 с. 

 Інформаційні ресурси : словник законодавчої та стандартизованої 

термінології / Нац. акад. пед. України, Держ. наук. пед. б-ка України 

ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова та ін.]. — Київ : Нілан-ЛТД, 

2012. — 283 с.  

 Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. — 1941 р.) : 

матеріали до біобібліогр. словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; ред. кол.: 

Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, В. І. Попик та ін. ; Нац. акад. наук України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. — Київ, 2017. — 

616 с. 

 Сташко М. В. Російсько-український словник бібліотечно-бібліогра-

фічних термінів : близько 6700 термінів / М. В. Сташко ; Наук.-техн. б-ка 

Держ. ун-ту «Львів. політехніка» ; [ред.: Волосевич О. та ін.]. — 2-е вид., 

перероб. і доп. — Львів : БаК, 1996. — 196 с. 

 Стрішенець Н. В. Англо-український словник-довідник бібліотечно-

інформаційної термінології = English-Ukrainian Glossary of Library and 

Information Science / Н. Стрішенець ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського. — Київ : [б. в.], 2004. — 328 с. 

 Балкова И. В. Справочное пособие библиотекаря: библиотековедение, 

библиография, библиотечно-информационное обслуживание / И. В. Бал-

кова. — Москва : Пашков дом, 2014. — 342 с.  

 Библиотечная энциклопедия / науч. ред.-сост. Е. И. Ратникова, Л. Н. Ула-

нова ; гл. ред. Ю. А. Гриханов ; Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 

2007. — 1299 с. : ил. 

 Справочник библиотекаря / В. В. Брежнева [и др.] ; ред. А. Н. Ванеев. — 

Изд. 4-е, перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Профессия, 2010. — 640 с. — 

(Библиотека).  

 Podręczny słownik bibliotekarza / oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew 

https://oldiplus.com/index.php?route=product/search&tag=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%20%D0%9C.
https://oldiplus.com/index.php?route=product/search&tag=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%AE.%20%D0%92.
https://oldiplus.com/index.php?route=product/search&tag=%D0%97%D0%B0%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%20%D0%9E.


Gruszka ; przy współpr. Hanny Tadeusiewicz. — Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. — 612 s. : il. — (Nauka, 

Dydaktyka, Praktyka ; 119). 

 

Періодичні та продовжувані видання 

Видані в Україні 
 «Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство» (Одеський 

національний університет) 

 «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» (Національна 

академія керівних кадрів культури і мистецтв) 

 «Бібліотечний вісник» 

 «Вісник Книжкової палати»  

 «Вісник Харківської державної академії культури» 

 «Вісник Львівського університету» (серія «Книгознавство, бібліотеко-

знавство та інформаційні технології») 

 «Записки Львівської національної наукової бібліотеки України 

ім. В. Стефаника»  

 «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету 

ім. Івана Огієнка» (серія «Бібліотекознавство. Книгознавство»)  

 «Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського»  

Закордонні видання 
 «Bibliotekarz» 

 «Journal of Documentation» 

 «Journal of the American Society for Information Science & Technology» 

 «Library Journal» 

 «Library & Information Science Research» 

 «Przegląd biblioteczny» 

 «Nietypowi użytkownicy bibliotek: poradnik psychologiczny» 

 «Roczniki Biblioteczne» 

 «Библиография и книговедение» 

 «Библиосфера» 

 «Библиотековедение» 

 «Библиотечное дело» 

 «Бібліятэка пропанує» 

 «Бібліятэчны свет» 

 «Научные и технические библиотеки» 

 «Независимый библиотечный адвокат» 

 «Новая библиотека» 

 «Современная библиотека» 



 

Інтернет-ресурси 

 

 Бібліотекознавство (стаття О. С. Онищенка з «Енциклопедії Сучасної 

України»). — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id= 

39814 

 Бібліотекознавство (стаття О. В. Яся з «Енциклопедії історії України». — 

Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Bibliotekoznavstvo  

 Інститут бібліотекознавства. — Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/node/2155 

 Пан бібліотекар: блог про бібліотечні справу та інформаційні технології. 

— Режим доступу: https://www.бібліотекар.укр 

 Libraria: архів української періодики он-лайн. — Режим доступу: 

https://libraria.ua/about/ 

 Електронна бібліотека «Україніка». — Режим доступу: http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB 

 Електронна бібліотека «Культура України». — Режим доступу: 

http://elib.nlu.org.ua/ 

 ДСТУ 7448:2013. Інформація і документація. Бібліотечно-інформаційна 

діяльність. Терміни та визначення понять. — Режим доступу: 

http://www.library.kherson.ua/2016/dstu7448-2013.pdf 

 Українська бібліотечна асоціація. — Режим доступу: https://ula.org.ua 

 ALA (Американська бібліотечна асоціація). — Режим доступу: 

http://www.ala.org 

 Професійний журнал «Бібліотечний Форум: історія, теорія, практика». — 

Режим доступу: http://www.libraryforum.info/ 

 Науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені 

Ярослава Мудрого (науково-методичний та інформаційно-

консультативний центр для публічних бібліотек України). — Режим 

доступу: http://profy.nplu.org/index.php?lng=uk 

 База даних «Бібліотекознавство. Бібліографія» Національної бібліотеки 

України імені Ярослава Мудрого. — Режим доступу: 

http://lib.catalogue.nplu.org/?page=1 

 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого — Режим 

доступу: http://nlu.org.ua/ 

 Українська бібліотечна енциклопедія. — Режим доступу: 

http://ube.nplu.org/ 

 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. — Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/taxonomy/term/12 

 Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України. — 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/660 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=%2039814
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=%2039814
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Bibliotekoznavstvo
http://www.nbuv.gov.ua/node/2155
https://libraria.ua/about/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB
https://ula.org.ua/
http://www.libraryforum.info/
http://profy.nplu.org/index.php?lng=uk
http://lib.catalogue.nplu.org/?page=1
http://nlu.org.ua/
http://ube.nplu.org/
http://www.nbuv.gov.ua/node/660


 Електронна бібліотека «Діаспоріана». — Режим доступу: 

http://diasporiana.org.ua/ 

 Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. — 

Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ 

 Національна бібліотека України для дітей. — Режим доступу: 

http://www.chl.kiev.ua/ 

 Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухом-

линського. — Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/ 

 Національна історична бібліотека України. — Режим доступу: 

http://nibu.kiev.ua/ 

 Національна наукова медична бібліотека України. — Режим доступу: 

https://www.library.gov.ua/ 

 Державна науково-технічна бібліотека України. — Режим доступу: 

https://dntb.gov.ua/ 

 Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ. — Режим 

доступу: https://www.ifla.org/ 

 Асоціація польських бібліотекарів. — Режим доступу: 

http://www.sbp.pl/sbp/dzialalnosc. 

 Американська бібліотечна асоціація. — Режим доступу: 

http://www.ala.org/ 

 Наукова періодика України. — Режим доступу: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe 

 Провідний галузевий журнал для фахівців бібліотечної справи в США. — 

Режим доступу: https://www.libraryjournal.com/ 

 Провідний галузевий журнал для фахівців бібліотечної справи у Великій 

Британії. — Режим доступу: https://journals.sagepub.com/home/lis 

 Науково-практичний журнал про бібліотечну і книжкову справу в 

просторі інформаційної культури. — Режим доступу: 

https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour 
 Бібліотекознавчі ресурси. — Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/node/567 
 Бібліотекознавчі періодичні видання України у відкритому доступі. — 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/567 

 Блог «Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади». Це 

інформаційно-комунікативна платформа, контент якої має практичну 

цінність для бібліотек об’єднаних територіальних громад. — Режим 

доступу: http://oth.nplu.org 
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