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1. Вилегжаніна, Т. Трансформація функцій публіч-
них бібліотек у реаліях сьогодення / Т. Вилегжа-
ніна // Бібл. планета. – 2018. – № 1. – С. 4–5. 

Від спроможності бібліотеки вбудуватися в сис-
тему соціальних комунікацій, активно брати уч-
асть у різноманітних суспільних процесах, підтри-
мувати, ініціювати й організовувати публічний 
дискурс і діалог залежить її майбутнє. 
 

* * * 
 
2. Амельченко, Ю. Новий простір бібліотеки : по-

пулярність, репутація, бренд / Ю. Амельченко // Бібл. 
планета. – 2018. – № 1. – С. 17–19. 

Трансформаційні процеси і зміни в суспільстві 
стали основою для зміни пріоритетів у діяльності 
Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського. 

3. Здановська, В. «Стратегії розвитку бібліотек : 
від ідеї до втілення» : (науково–практичний семінар) 
/ В. Здановська // Бібл. планета. – 2018. – № 1. – С. 33–35. 

У рамках науково–практичного семінару відбу-
лися майстер–клас «Визнання місії сучасної біблі-
отеки» та круглий стіл «Стратегія розвитку для 
бібліотекарів». 

4. Ісаєнко, О. Роль медіа–освіти у формуванні ме-
діа–культури сучасної молоді / О. Ісаєнко // Вісн. 
Книжкової палати. – 2018. – № 1. – С. 22–25. 

Новітні мультимедійні засоби значно розширюють 
діапазон можливостей, зокрема, в освітній сфері, 
проте водночас потребують професійної педагогіч-
ної корекції спожитої інформації, що зумовлює важли-
вість медіаосвіти. 



5. Лисенко, А. Упровадження біографічно–комуніка-
тивних практик у систему роботи бібліотечних, музейних та 
архівних установ / А. Лженко, В. Дудник // Вісн. Книжкової 
палати. – 2018. – № 1. – С. 36–39. 

Ці практики дають можливість ознайомитися зі 
становленням видатних постатей через презента-
цію їх життєвого досвіду в контексті певної епохи. 
Досвід Полтавській ОУНБ імені І. П. Котляревського. 

6. Ржегак, О. Бібліотечна Полонщина : реформа в дії  
/ О. Ржегак // Бібл. планета. – 2018. – № 1. – С. 6–7. 

Директор ЦБ Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади Хмельницької області про 
досвід роботи в умовах децентралізації. 

7. Розколупа, Н. Питання оплати праці працівників 
публічних бібліотек / Н. Розколупа // Бібл. планета. – 
2018. – № 1. – С. 9–11. 

8. Сенченко, О. Книга як інструмент інформаційних 
війн ХХ століття / О. Сенченко // Вісн. Книжкової па-
лати. – 2018. – № 1. – С. 15–22. 

Висвітлено роль книги як феномену «м’якої сили» в 
невидимих інформаційних війнах. 

9. Талалаєвська, М. Нові бачення просторових рі-
шень бібліотек : (за матеріалами зарубіжних і українсь-
ких інтернет-джерел / М. Талалаєвська // Бібл. пла-
нета. – 2018. – № 1. – С. 20–22. 

10. Федорченко, Н. Соціокультурна діяльність Богу-
славської ЦРБ / Федорченко // Бібл. планета. – 2018. – 
№ 1. – С. 23–25. 

З досвіду роботи. 
 

 
 

 


