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1. Велігжаніна,ÊТ. БібліотекиÊ– цеÊсвободаÊ/ÊТамараÊВелігжанінаÊ//ÊБібл.ÊпланетаÊ– 2022.Ê–
№Ê3.Ê– С.4–5.

АвторÊстаттіÊпідкреслює, щоÊсистемаÊбібліотекÊУкраїниÊпотребуєÊподальшогоÊ
реформуванняÊзÊврахуваннямÊміжнароднихÊстандартівÊіÊсвітовихÊпрактик,ÊпорівнюєÊ
текстиÊМаніфестуÊІФЛА/ ЮНЕСКОÊпроÊпублічніÊбібліотекиÊ1994-гоÊіÊсучаснийÊтекстÊ
2022Ê року, розповідаєÊ проÊ дослідженняÊ НаціональноїÊ бібліотекиÊ УкраїниÊ іменіÊ
ЯрославаÊМудрогоÊ«ПублічніÊбібліотекиÊУкраїниÊвÊумовахÊросійськоїÊзбройноїÊагресії»Ê
зÊ ціллюÊ чіткоÊ визначитиÊ першочерговіÊ потребиÊ публічнихÊ бібліотекÊ сьогодні,Ê
зупиняєтьсяÊнаÊреалізаціїÊтакогоÊперспективного проєктуÊмайбутнього,Êяк «МобільнаÊ
бібліотека»,Ê якийÊ допоможеÊ швидшеÊ подолатиÊ наслідкиÊ війниÊ таÊ наблизитиÊ
бібліотечніÊпослугиÊдоÊтих,ÊхтоÊїхÊпотребує.

2. МаніфестÊІФЛА/ÊЮНЕСКО проÊпублічніÊбібліотекиÊ2022ÊрокуÊ/ пер. Н. ПрокопенкоÊ
//ÊБібл.Êпланета.Ê– 2022.Ê– №Ê3.Ê– С. 6–7.

«ЦейÊ МаніфестÊ проголошуєÊ віруÊ ЮНЕСКОÊ вÊ те,Ê щоÊ публічнаÊ бібліотекаÊ єÊ
рушійноюÊ силоюÊ освіти,Ê культури,Ê інклюзивностіÊ таÊ інформації,Ê основнимÊ
провідникомÊсталогоÊрозвитку,ÊреалізаціїÊіндивідуальногоÊпрагненняÊмируÊтаÊдуховногоÊ
багатстваÊ черезÊ свідомістьÊ кожноїÊ людини». ВÊ документіÊ – основніÊ принципиÊ
реалізаціїÊ МаніфестуÊ таÊ закликÊ ЮНЕСКОÊ доÊ національнихÊ таÊ місцевихÊ урядівÊ
підтриматиÊ розвитокÊ публічнихÊ бібліотекÊ таÊ приймати активнуÊ участьÊ уÊ ційÊ
діяльності.

3. Безкровна,ÊГ.ÊРазомÊзÊкнигоюÊдоÊПеремоги! /ÊГалинаÊБезкровнаÊ//ÊБібл.Êпланета.Ê– 2022.Ê–
№Ê3.Ê– С.Ê22–24.

ДиректорÊЦентральноїÊбібліотекиÊдляÊдорослихÊтаÊдітейÊЗолотоніськоїÊміськоїÊ
радиÊЧеркаськоїÊобластіÊзазначає,ÊщоÊсаме бібліотекаріÊвÊреаліяхÊсьогоденняÊмаютьÊ
надавати дітямÊтаÊдорослимÊоптимістичнеÊтаÊнадійнеÊпочуттяÊопори,ÊстворюючиÊ
дляÊ нихÊ комфортне,Ê привітне,Ê інформаційно-наповнене середовищеÊ таÊ ділитьсяÊ
досвідомÊцікавоїÊроботи.

4. Зворовський,ÊС. БібліокластіяÊ/ÊСергійÊЗворовськийÊ//ÊБібл.Êпланета.Ê– 2022.Ê– №Ê3.Ê–
С. 31–34.

БібліокластіяÊ – усвідомленеÊ знищенняÊ книгÊтаÊ бібліотек.ÊНині,Ê наÊтліÊ воєннихÊ
подійÊнаÊтеренахÊУкраїни,ÊтотальногоÊруйнуванняÊрашистамиÊскладовихÊнаціональноїÊ
матеріальноїÊ культури,Ê численнихÊ фактівÊ умисногоÊ знищенняÊ нимиÊ наÊ тимчасовоÊ
окупованихÊтериторіяхÊбібліотек,ÊукраїнськихÊкнижок, посталаÊпотребаÊвÊрозкритіÊ
поняттяÊбібліокластіїÊвÊісторичномуÊйÊсучасномуÊконтекстах.

5. Моісєєва,ÊС. МандрівнаÊбібліотека:ÊрецептÊвиживанняÊпісляÊдвохÊокупацій /ÊСвітланаÊ
Моісєєва //ÊБібл.Êпланета.Ê– 2022.Ê– №Ê3.Ê– С.Ê8–9.

ФахівціÊЛуганськоїÊобласноїÊуніверсальноїÊнауковоїÊбібліотекиÊвтратилиÊресурси,
приміщення,ÊалеÊнеÊвтратилиÊбажанняÊпрацювати.ÊДиректорÊбібліотекиÊзворушливоÊ
розповідаєÊ якÊ післяÊ двохÊ окупаційÊ бібліотеціÊ вдалосяÊ створитиÊ новіÊ ресурсиÊ вÊ
соцмережах,Ê перезапуститиÊ вебсайт,Ê відродитиÊ роботуÊ зÊ неформальноїÊ освітиÊ
(тренінгиÊ таÊ навчання), поновитиÊ рекомендаційніÊ оглядиÊ літературиÊ таÊ багатоÊ
іншого,ÊчимÊнаповнена сьогодні діяльність МандрівноїÊбібліотеки.

6. Напуда,ÊЄ. БібліотекаÊ– простірÊбезпекиÊтаÊпідтримкиÊвÊумовахÊвійниÊ/ÊЄвгеніяÊНапудаÊ
//ÊБібл.Êпланета.Ê– 2022.Ê– №Ê3.Ê– С.Ê13–15.

ЗÊпочатком повномасштабногоÊросійськогоÊвторгненняÊнаÊтериторіюÊУкраїни,Ê
ЗакарпатськаÊ ОУНБÊ ім. Ф. Потушняка акцентувалаÊ своюÊ увагуÊ наÊ підтримціÊ
внутрішньоÊ переміщенихÊ осіб:Ê створилиÊ хабÊ зÊ прийомуÊ книгÊ дляÊ ВПОÊтаÊ біженців,Ê
організувалиÊ антистресовийÊ простірÊ рівноваги «Цінність»Ê дляÊ зняттяÊ напругиÊ таÊ
негативнихÊ емоційÊ уÊ дітейÊ таÊ дорослих, аÊ зÊ метоюÊ комфортноїÊ соціалізаціїÊ таÊ
інтеграціїÊВПОÊвÊмісцевіÊгромади, проводятьÊтворчіÊзаходи,ÊактивноÊвикористовуютьÊ
інтерактивніÊформи вÊроботіÊзÊдітьми.



7. Саянок,ÊЮ.ÊБібліотечніÊноваціїÊдляÊмісцевоїÊгромади /ÊЮліяÊСаянокÊ//ÊБібл.Êпланета.Ê–
2022.Ê– №Ê3.Ê– С.Ê15–17.

ЦентральнаÊбібліотекаÊЧорноострівськоїÊселищноїÊрадиÊХмельницькоїÊобластіÊ
завдякиÊінноваціямÊвÊрізнихÊсферахÊдіяльностіÊвідіграє важливуÊрольÊвÊінформаційномуÊ
просторіÊ своєїÊ громади,Ê щоÊ маєÊ великеÊ значенняÊ вÊ такийÊ нелегкийÊ часÊ воєнногоÊ
лихоліття.ÊСтаттяÊокреслює напрямиÊцихÊінновацій:Êцифрові,Êорганізаційні,Êсоціальні,Ê
комунікаційніÊ

8. Чміль,ÊЛ. СільськаÊбібліотекаÊякÊцентрÊгромадськоїÊактивностіÊвÊперіодÊвоєнногоÊстануÊ
/ÊЛюдмилаÊЧмільÊ//ÊБібл.Êпланета.Ê– 2022.Ê– №Ê3.Ê– С.Ê17–18.

ЗÊпочаткомÊвійниÊпублічно-шкільнаÊбібліотекаÊселаÊБроннеÊРівненськоїÊобластіÊ
кардинальноÊ змінилаÊ своюÊ роботуÊ іÊ об’єдналаÊ місцевуÊ владу,Ê бізнес,Ê церквиÊ різнихÊ
конфесій.


