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Сучасний бібліотекар - це висококваліфікований фахівець, що володіє не тільки 
традиційними бібліотечними технологіями та методиками, а й в рівній мірі вміє використовувати в 
своїй роботі інформаційні технології. 

Інтернет сьогодні – це океан інформації, як корисної, так й інформаційного сміття. І саме з 
питанням пошуку корисної інформації та відсіювання інформаційного сміття і належить 
справитися бібліотекарю. Таким чином, завдання сучасного бібліотекаря – підвищення власної 
інформаційної культури, за рахунок використання ресурсів Інтернет, оволодіння навичками 
пошуку в ньому інформації і навчити пошуку користувачів, а також використовувати ресурси 
мережі для власного професійного розвитку та підвищення своєї кваліфікації. 

У щоденній роботі бібліотечні фахівці можуть використовувати безліч сайтів, залежно від 
специфіки роботи свого відділу, тому всі ресурси Інтернету можна розділити на спеціальні 
(професійні) ресурси і користувацькі. 

До спеціальних (професійним) ресурсів можна віднести всі сайти, що приносять 
бібліотекарю користь у щоденній роботі. Відповідно, якщо використовувати систему «закладок», 
можна без зусиль створити особисту колекцію вибраних ресурсів (посилань) в інтернеті. Найбільш 
важливі професійні ресурси визначаються залежно від специфіки роботи конкретної бібліотеки, 
підрозділу бібліотеки чи то конкретного бібліотекаря. 

 

Сайти бібліотек 

Сьогодні інтернет стабільно увійшов у побут та активно впроваджується в різноманітні 
сфери діяльності людини. Різноманітні установи та організації прагнуть заявити про себе у 
Всесвітній мережі, на практиці перетворюючи в життя головний принцип інформаційного 
суспільства – загальний доступ до інформації, освіти, культурних цінностей. Не залишились 
осторонь і працівники бібліотек, оскільки в сучасних умовах модернізації бібліотечних процесів 
сайт є важливим засобом забезпечення доступу до інформаційних ресурсів широкого кола 
віддалених користувачів. 

Бібліотечні сайти мають різну структуру, зміст, дизайн, але все ж є те, що об’єднує сайти 
бібліотек різних рівней та підпорядкування. Майже всі бібліотечні сайти надають інформацію про 
структуру бібліотеки та правила роботи; інформаційні ресурси бібліотеки та послуги, що надають 
користувачам.  

Пропоную ознайомитись із добіркою посилань на сайті НБ СНУ ім. В.Даля у розділі 
«Бібліотечний світ» http://librarysnu.at.ua/, де надані: бібліотеки України загальнодержавного 
значення, республіканські та обласні, бібліотеки вищих навчальних закладів, іноземні бібліотеки. 
Такі добірки посилань є на багатьох сайтах бібліотек. 

  

http://librarysnu.at.ua/


Професійні Інтернет-ресурси 

 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – найбільша бібліотека України, 
головний науково-інформаційний центр держави. Входить до числа десяти найбільших 
національних бібліотек світу. 

 

Наукова бібліотеки ім. М. Максимовича – є опорною базою Науково-методичної бібліотечної 
комісії (НМБК) при Міністерстві освіти і науки України, що здійснює загальне методичне 
керівництво бібліотеками вищих навчальних закладів всіх систем та відомств. 

 

„Бібліотечний інформаційно-освітній Портал” – професійно-комунікаційний інтернет-ресурс для 
бібліотекарів, бібліотекознавців та інших зацікавлених користувачів України і україномовного 
зарубіжжя. 

 

Сайт Української бібліотечної асоціації - незалежної всеукраїнської громадської організації, що 
об'єднує на добровільних засадах осіб (громадян України, іноземних громадян та осіб без 
громадянства), які професійно пов'язані з бібліотечною справою, бібліографічною й 
інформаційною діяльністю, та зацікавлених осіб у їх розвитку на основі єдності інтересів для 
спільної реалізації своїх прав і свобод. 

 
Бібліоміст 
       Сайт програми «Бібліоміст» - проекту в рамках ініціативи «Глобальні бібліотеки» Фонду Білла 
і Мелінди Гейтс, який є партнерською роботою Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів 
(IREX), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури України та 
Української бібліотечної асоціації 

 

 Російський інформаційно-довідковий портал "Library.ru" про бібліотеки і для бібліотек. 
Популярні матеріали, які відсутні в інтернеті, цікаві історичні факти, новини, замальовкі, 
посилання на ресурси про бібліотеки, каиталоги російських та зарубіжних віртуальних довідкових 
служб, інше.  

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/about/metod.php3
http://librportal.org.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://ula.org.ua/
http://bibliomist.org/ua/
http://www.library.ru/


Бібліотечна палата 

       Блог створений як продовження проекту бібліотерапевтичного центру «Ковчег» Львівської 
обласної дитячої бібліотеки 

 
Бібліотечному фахівцю 

       Сайт Національної парламентської бібліотеки України для фахівців публічних бібліотек 

 
      Блог  «Творчість та інновації в українських бібліотеках» призначений фахівцям бібліотечної 
справи, всім, хто цікавиться інноваціями в бібліотечно-інформаційній діяльності, новітніми 
інформаційними технологіями, їх застосуванням у бібліотеці з метою покращання доступу 
громадян до інформації. Модератор блогу – Валентина Пашкова, віце-президент Української 
бібліотечної асоціації. 

 
    Блог УБА з адвокації є відкритою трибуною секції Української бібліотечної асоціації з адвокації 
і призначений для всіх фахівців бібліотечної сфери, які прагнуть прогресивних змін в українських 
бібліотеках, відстоюють та лобіюють їх інтереси. Блог висвітлює можливості зовнішніх 
комунікацій та PR по покращенню іміджу бібліотеки як унікальної культурно-освітньої установи, 
інформує про досвід побудови стосунків з органами державної та місцевої влади, захист інтересів 
бібліотек з використанням засобів масової інформації, знайомить з досвідом адвокації в 
зарубіжних країнах та в Україні, відзеркалює роль Української бібліотечної асоціації в цьому 
процесі. Блог не є персональним і розрахований на професійну і громадську активність членів 
УБА. Будемо вдячні всім, хто долучиться до нас! Модератор: Оксана Бояринова, PR-менеджер 
Виконавчого офісу. 

 
     Блог УБА «Доступ громадян до офіційної інформації: роль бібліотек»  покликаний сприяти 
фахівцям книгозбірень у вдосконаленні доступу громадян до інформації органів державної влади. 
Його започатковано в рамках проекту “Створення мережі пунктів доступу громадян до офіційної 
інформації” за підтримки Програми сприяння парламенту ІІ. Сподіваємося, що цей блог 
зацікавить і призведе до консолідації бібліотечних фахівців навколо вирішення  практичних і 
теоретичних проблем організації доступу громадян до документів органів державної влади в 
бібліотеках України. 

 

    Блог "Молодіжна секція УБА"  створена з метою активізації молодих бібліотекарів на 
здійснення планів Української бібліотечної асоціації і об’єднує у своїх лавах активних членів УБА 
віком до 35 років. Принципи діяльності секції: Відкритість – Демократичність – Дієвість. Cекція є 
відкритим об’єднанням молодих бібліотекарів – членів УБА, що приймає рішення на основі 
загальної згоди та підтримує конкретні дії, які мають на меті розвиток та удосконалення 
бібліотечної справи України.  

 

   Блог "Електронна книга у бібліотеці"   онлайн майданчик робочої групи з електронних книг 
УБА.  Для бібліотек та бібліотекарів, які вже працюють або хочуть працювати з електронними 
книжками та електронними читанками. Вітаються – гостьові пости з досвіду роботи, цікава 
інформація, обмін досвідом, фото з теми “е-книжки та е-читання в бібліотеках”.  Ділимось 
досвідом та ресурсами, колеги. 

http://bibliopalata.wordpress.com/
http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=82
http://libinnovate.wordpress.com/about/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib_planeta/pashkova.html
http://advocacyuba.wordpress.com/
http://govinfolibrary.wordpress.com/about/
http://molod.uba.org.ua/
http://ebookinlibrary.wordpress.com/about/


     Блог "Авторське право в бібліотеках"  створений для всебічного обговорення непростої 
проблеми авторського права (а взагалі проблем прав інтелектуальної власності) в діяльності 
бібліотек.  Модератором блогу Васильєв Олексій Всеволодович, який є членом Президії 
Української бібліотечної Асоціації та директором Асоціації “Інформатіо – Консорціум”. 

 
Онлайн-майданчик "Електронна книга у бібліотеці" 

       Блог Робочої групи з електронних книг Української Бібліотечної Асоціації. Для бібліотек та 
бібліотекарів, які вже працюють або хочуть працювати з електронними книжками та 
електронними читанками. Практичні поради щодо впровадження електронних книг в практику 
роботи бібліотек 

 
Просто библиоблог 

       Блог для бібліотекарів, що люблять свою професію, містить багато цікавої інформації з 
бібліотечного обслуговування, читання, інформаційних технологій 

Професійна періодика в мережі інтернет 

Професійне читання – важливий елемент у професійному вдосконаленні бібліотекарів. Професійні 
періодичні видання допомагають відчувати себе кваліфікованими спеціалістом, який розмовляє з 
колегами однією мовою. 
Пропоную добірку фахової періодики, доступної через інтернет. 
Матеріал згруповано за алфавітом назв у три розділи: "Всеукраїнські професійні видання", 
"Регіональні українські професійні видання" та "Зарубіжні професійні видання". 

Всеукраїнські професійні видання 

 

Бібліоновини : інформ. вісн. – Київ, 2009 – 2014 // Бібліоміст : [сайт]. – 
Електрон. текст. і граф. дані. – Режим 
доступу: http://bibliomist.org/ua/resursi/informatsijnij-visnik (дата звернення 
17.10.2014). – Назва з екрана. – Розділ "Ресурси". – Підрозділ "Інформаційний 
вісник". 
Інформаційний вісник програми "Бібліоміст". Видання знайомить з 
інноваціями, впровадженими бібліотеками України, завдяки програмі, а 
також висвітлює події бібліотечних ярмарків та роботу у партнерстві з 
українською бібліотечною асоціацією. 
Кожен номер представлений у форматі pdf. 
 

 

Бібліосвіт : інформ. вісн. / М-во культури України, Держ. б-ка України для 
юнацтва. – Київ, 1999 – // Державна бібліотека України для юнацтва : [сайт]. – 
Електрон. текст. і граф. дані. – Режим 
доступу:http://www.4uth.gov.ua/library_science/bibliosvit/index.htm (дата 
звернення 17.10.2014). – Назва з екрана. – Розділ "Журнал "Бібліосвіт". 
Журнал висвітлює напрямок бібліотечної роботи з молоддю. Автори – 
бібліотекарі-практики передають свій "Досвід роботи", в т. ч. з питань 
краєзнавства у відповідному розділі, звертають увагу на "Здоровий спосіб 
життя" та "Правове виховання" молоді. Видання пропонує розробки 

http://copyrightinthelibrary.wordpress.com/
http://ebookinlibrary.wordpress.com/
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/p/blog-post.html
http://bibliomist.org/ua/resursi/informatsijnij-visnik
http://www.4uth.gov.ua/library_science/bibliosvit/index.htm
http://libkor.com.ua/php/Vebliografichni_materialu/d8f42f0b308c13beaa7d0bead9d25985.JPG
http://libkor.com.ua/php/Vebliografichni_materialu/e788425c606cf82b01c2ecd923913cea.jpg


різноманітних заходів, у т. ч. квестів, "Портрети бібліотек" та багато 
інших цікавих матеріалів. 
На сторінках сайта – зміст кожного номера, а повні тексти можна 
завантажити у форматі pdf. 

 

БібліоТека : бюл. Укр. бібл. асоц. – Київ, 2010 –    // Українська бібліотечна 
асоціація : [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим 
доступу: http://ula.org.ua/ua/259-publikaciyi/byuleten (дата звернення 
17.10.2014). – Назва із завантаженого файла. – Розділ "Публікації". 
Видання знайомить із діяльністю УБА за такими основними розділами: 
"Офіційна інформація", "Програмна діяльність", "Освіта, інновації", 
"Актуально". 

 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. / Нац. 
акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : Вид-во НАКККіМ, 2008 – 2013 // 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [портал]. – Електрон. 
текст. і граф. дані – Режим доступу: 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&S
21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bdi(дата звернення: 10.10. 2014). – 
Назва з екрана. – Розділ "Наукова періодика України". – Термін затримки 
публікації повних текстів – 6 місяців. 
Журнал заснований Національною академією керівних. кадрів культури і 
мистецтв у 2004 році, на сайті – з 2008 р. Основні розділи публікацій: 
"Документознавство", "Бібліотекознавство", "Соціальні комунікації та 
інформологія", "Події наукового життя".  
 

 

Бібліотечна планета : наук.-виробн. журн. / Нац. парлам. б-ка України. – Київ : 
НПБУ, 2005 – // Бібліотечному фахівцю : сайт "Бібліотекар України". – Електрон. 
текст. і граф. дані. – Режим доступу : 
http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=1172  (дата звернення 
10.10.2014). – Назва з екрана. 
Журнал, заснований Національною парламентською бібліотекою України у 
1998 р., на сайті– з 2005 р. Рубрики журналу: "Колонка головного редактора", 
"Зарубіжний досвід", "З досвіду роботи", "Офіційні документи", "Історія 
бібліотечної справи", "Ювілеї та ювіляри" та ін. Журнал у форматі pdf. 
 

 

Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. / НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006 – // Національна бібліотека 
України імені В. І. Вернадського : [портал]. – Електрон. текст. і граф. дані. – 
Режим доступу: 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&S
21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bv (дата звернення 10.10.2014). – 
Назва з екрана. – Розділ "Наукова періодика України". 
Журнал заснований Національною академією наук України, Національною 
бібліотекою України імені В. І. Вернадського у 1993 р. Архів журналу на сайті – 
з № 4 2006 р. Тематика журналу – бібліотекознавство, бібліографознавство, 
документознавство, книгознавство, інформаційна діяльність. Зверніть 

http://ula.org.ua/ua/259-publikaciyi/byuleten
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=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bdi
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=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bdi
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=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bdi
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=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bdi
http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=1172
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=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bv
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=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bv
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=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bv
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=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bv
http://libkor.com.ua/php/Vebliografichni_materialu/8b80d8b2194d5e758e40bc5ed6c9e7c8.jpg
http://libkor.com.ua/php/Vebliografichni_materialu/f6c2b48ce9e831a510bb8506875f64f5.jpg
http://libkor.com.ua/php/Vebliografichni_materialu/82dc4e385881b6f0cc5a60be827a5b10.jpg
http://libkor.com.ua/php/Vebliografichni_materialu/aee5c4660ab0ca5b4e07395568645f8a.jpg


увагу, кожну статтю потрібно завантажувати у форматі pdf окремо. 

 

Бібліотечний форум України = Библиотечный форум Украины : інформаційн. 
журн. / т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство 
"Ідея". – Донецьк : ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ідея", 2003 – 2013 
// Идея : подписное агентство : [сайт] / разработка SMART.dn.ua. – Електрон. 
текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.idea.com.ua/bibforum/ (дата 
звернення 13.10 2014). – Назва з екрана. 
Інформаційний щоквартальний журнал заснований товариством з 
обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея" (м. 
Донецьк). Архів журналу на сайті – 2003 – 2013 рр. Постійні розділи журналу: 
"Бібліотекознавство", "Інтернет-технології в бібліотеках", "Мережа 
бібліотек", "Бібліотечна освіта, система підвищення кваліфікації", "Досвід 
зарубіжних країн", "Ювілеї бібліотек", "Історичні розвідки бібліотек" та ін. 
Крім теоретиків, авторами статей є бібліотекарі-практики бібліотек 
різних рівнів. На жаль, на момент складання цього огляду, доступ до бази 
даних архіву журналу був тільки з № 3 2011 р. по № 1 2013 р.  

 

Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журн. / Книжкова палата України. – 
Київ : КПУ, 2009 – // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : 
[портал]. – Електрон. текст. і граф. дані – Режим доступу: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&S
21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=vkp(дата звернення 13. 10. 2014). – 
Назва з екрана. – Розділ "Наукова періодика України". 
Журнал, заснований Державною науковою установою "Книжкова палата 
України імені Івана Франка" у 1996 р., на сайті – видання з 2009 р. Статті 
розміщені у розділах: "Видавнича справа", "Бібліографія", "Бібліотечна 
справа", "Підготовка кадрів", "Стандартизація і документи", "Інформаційні 
ресурси", "Історичні розвідки", "Видатні діячі та визначні події", "Політика. 
Культура. Мистецтво", "Конференції. Конкурси. Виставки", "Рецензії".  

 
Регіональні українські професійні видання 

 

БібліоАС / Миколаївська облас. бібл. асоц. – Миколаїв, 2010 – 2013 // 
Миколаївська обласна бібліотечна асоціація : [сайт]. – Електрон. текст. та граф. 
дані. – Режим доступу: http://moba.net.ua/biblio-as/index.php (дата звернення 
23.10.2014). – Заголовок з екрана. 
Вісник акумулює і відображає інформацію про діяльність бібліотек різних 
відомств під егідою Миколаївської обласної бібліотечної асоціації. 

 

Бібліокур'єр : інформ. бюл. Наукової б-ки Черніг. держ. ін-ту економіки і 
управління. – Чернігів, 2011 – // Наукова бібліотека Навчально-наукового 
інституту економіки ЧНТУ : [сайт]. – Електрон. текст. та граф. дані. – Режим 
доступу: http://scilibchsiem.edukit.cn.ua/resursi_biblioteki/bibliotechni_vidanny
a/bibliokuryer/ (дата звернення 23.10.2014). – Заголовок з екрана. – Розділ 
"Ресурси бібліотеки". 
Видання спрямоване на інформування користувачів бібліотеки про "Нові 
надходження", "Презентації книг та періодичних видань". Публікуються 
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також поточні новини про діяльність бібліотеки та матеріали для 
загального розвитку. Номер спецвипуску (11), 2014 р. – до 200-річчя від дня 
народження Т. Г. Шевченка. 

 

Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2005 – 
// Наукова бібліотека Хмельницького національного університету : [сайт]. – 
Електрон. текст. і граф. дані. – Режим 
доступу:http://library.tup.km.ua/about_library/metodob/byuleten.htm (дата 
звернення 24.10.2014). – Назва з екрана. – Розділ "Обласне методичне 
об’єднання". 
Крім методичної та практичної допомоги бібліотекам вищих навчальних 
закладів, видання пропонує матеріали, які стосуються роботи публічних 
бібліотек. Зокрема, розкриваються такі актуальні теми, як веб-сайти в 
бібліотеці, імідж бібліотеки та бібліотекаря та ін. Постійні рубрики 
бюлетеня: "Правове поле", "Сучасні технології", "Консультує фахівець", "З 
досвіду колег", "Грані професії" та ін. 
  

 

Бібліофокус : інформ. бюл. – Львів, 2012 – 2013 // Науково-технічна бібліотека 
Національного університету "Львівська політехніка" : [сайт]. – Електрон. текст. 
та граф. дані. – Режим доступу:http://library.lp.edu.ua/bibliofocus (дата 
звернення 24.10.2014). – Назва з екрана. 
Видання науково-методичного відділу Науково-технічної бібліотеки 
Національного університету "Львівська політехніка" "про події, будні та 
свята НТБ та новини бібліотечного світу". 
 

  

Також зверніть, будь ласка, увагу на результати роботи слухачів обласної школи 
журналіста, яку проводить Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. 
Короленка http://journalist-library.blogspot.com/2014/11/blog-
post.html?spref=fb 
 

Зарубіжні професійні видання 

 

Библиография : науч. журн. по библиографоведению и книговедению / Рос. 
книж. палата. – М., 2010 – // Российская книжная палата : федер. гос. бюджет. 
учреждение науки, основано в 1917 году : [сайт]. – Электрон. текст. и граф. 
данные. – Режим доступа: 
http://www.bookchamber.ru/content/bibliomag/bibliomag.html (дата обращения 
14.10.2014). – Название с экрана. 
Журнал видається Російською книжковою палатою з 1929 р. У виданні 
публікуються тексти офіційних нормативних документів із поясненнями 
розробників. Надається місце для матеріалів зарубіжних авторів (рубрика 
"За рубежом"), а також авторів із регіонів з краєзнавчими матеріалами 
("Краеведческие штудии"). Молоді спеціалісти мають змогу друкуватися у 
розділі "Трибуна молодых". Актуальні питання бібліографознавства та 
книгознавства розглядаються у розділах "Проблемы. Факты. Решения", 
"Международные связи", "Хроника" та ін. 
На сайті представлений зміст нового номеру журналу та декілька повних 
текстів статей, а також повні тексти архівних номерів попередніх років, 
які виставляються із запізненням на рік. Таким чином, тут можна у форматі 
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pdf прочитати повні тексти журналів 2010 – 2013 рр. 

 

Библиосфера : журн. по библиотековедению, библиографоведению, 
книговедению и информатике / ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск, 2005 – // 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная 
публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук : [сайт]. – Электрон. текст. и граф. данные. – Режим доступа: 
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/ (дата обращения 17.10.2014). 
– Загл. с экрана. – Раздел "Профессионалам". 
Крім названих в описі розділів, матеріали в журналі публікуються у рубриках 
"Дискуссии", "Рецензии", "Обмен опытом", "Трибуна молодых" та ін. На сайті 
ДПНТБ СВ РАН видання має власний сайт, де у відповідних розділах подається 
інформація про журнал, редколегію, партнерів, є також авторський 
покажчик. Розділ "Содержание журналов" містить повні тексти статей за 
2005 – 2010 рр., а також анотації і список літератури до статей із 2011 р. 

 

Библиотековедение : науч.-практ. журн. / Рос. гос. б-ка. – М., 2002 – // 
Российская государственная библиотека : офиц. сайт. – Электрон. текст. и граф. 
данные. – Режим доступа:http://bibliotekovedenie.rsl.ru/ (дата обращения 
17.10.2014). – Загл. с экрана. – Раздел "Издания". 
Журнал висвітлює бібліотекознавчі та книгознавчі сфери у просторі 
інформаційної культури за такими напрямками: "Библиотека – Культура – 
Общество", "Информатизация – Ресурсы – Технологии", "Книга – Чтение – 
Читатель", "Международный контент" та ін. На сайті подано зміст 
номерів із № 6 2002 р. по № 6 2008 р. Повнотекстові версії журналів – із № 1 
2009 р. 

 

Библиотечное дело / ООО "Агенство Информ-Планета", Рос. нац. б-ка. – М., 
2009 – // Российская национальная библиотека : [сайт]. – Электрон. текст. и 
граф. данные. – Режим доступа:http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/ (дата 
обращения 13.10.2014). – Загл. с экрана. – Раздел "Профессионалам". 
Журнал виходить із 2009 р. Кожен номер має свою тематику. Відмітим 
деякі: "Библиотека: вчера, сегодня, завтра"; "Сельские библиотеки"; "Особый 
читатель"; "Экология и человек" та ін. (2012 р.); "Литература и мистика"; 
"Быть библиотекарем"; "Летнее чтение"; "МБА"; "Библиотечные сумерки" 
та ін. (2013 р.); "Электронный книговорот"; "Параллельные миры"; 
"Электронные ресурсы" та ін. (2014 р.). Незмінна рубрика кожного номера – 
"Слово редактора". Головний редактор журналу Тетяна Філіппова щономера 
"з любов’ю" аналізує різноманітні питання динамічного життя бібліотек 
та суспільства. 
  Журнал має свій сайт, інформаційного та рекламного спрямування. 

 

Молодые в библиотечном деле. – М., 2003 – 2010 // LIBRARY.RU : информац.-
справоч. портал / Рос. гос. б-ка для молодежи. – Электрон. текст. и граф. 
данные. – Режим доступа : http://www.library.ru/1/education/journal/ (дата 
обращения 15.10.2014). – Загл. с экрана. – Раздел "Библиотекам. Профессия – 
библиотекарь". 
Виходить із 2003 р. Журнал, в основному, присвячено кадрам: від вибору 
професії бібліотекаря до пенсійного буття бібліотечних спеціалістів. У 
виданні також приділяється увага розвитку бібліотечної справи, 
удосконаленню бібліотеки в контексті кадрової, соціальної і фінансової 
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політики країни. Окремо виділено блок "Профессиональные коммуникации 
библиотекарей", у якому знайшли відображення професійні заходи. 
На сайті представлені повні тексти журналів, а також анотований 
покажчик публікацій 2003 – 2010 рр. 

 

Научные и технические библиотеки : науч.-практ. журн. / М-во образования и 
науки Российской Федерации, Гос. публич. науч.-техн. б-ка России. – М., 1996 – 
2002 // Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 
[сайт]. – Электрон. текст. и граф. данные. – Режим 
доступа: http://www.gpntb.ru/win/ntb/index.html (дата обращения 
14.10.2014). – Загл. с экрана. – Раздел "Каталоги и базы данных". 
Журнал заснований у 1961 р. Змінював свою назву і періодичність, а з 1992 р. 
виходить під сучасною назвою з періодичністю 12 номерів на рік. На сайті 
розміщений із 1996 р. Розрахований на спеціалістів бібліотечно-
інформаційної та суміжних галузей. Щороку у виданні публікуються 
матеріали Міжнародної конференції "Крим", висвітлюється діяльність ІФЛА, 
розглядаються питання бібліотечної професії (розділ "Наша профессия. 
Кадры. Образование"), постійний бібліографічний розділ "Обзоры. Рецензии", 
а також публікуються матеріали з актуальних питань сьогодення 
бібліотечно-інформаційної діяльності. 

 

Национальная библиотека / Рос. нац. б-ка. – СПб : РНБ, 2014 – // Российская 
национальная библиотека : [сайт]. – Электрон. текст. и граф. данные. – Режим 
доступа: http://www.nlr.ru/prof/publ/natlibrary/(дата обращения 14.10.2014). 
– Загл. с экрана. – Раздел "Профессионалам". 
У 2014 р. Російська національна бібліотека розпочала випуск галузевого, 
професійного ілюстрованого журналу, присвяченого проблемам російської 
культури та національної друкованої продукції. Видання розраховане на 
спеціалістів бібліотечної, книговидавничої справи, медіасфери та 
інформаційних технологій. 
Журнал містить наукові, публіцистичні статті. Огляд поточних подій у 
інформаційному розділі "Новости", дискусійним майданчиком є розділ 
"Трибуна", історичний розділ "Наследие", питанням читання присвячено 
"Круг чтения", бібліографічний розділ "Экслибрис", книга і імідж бібліотекаря 
в літературі і мистецтві в культурологічному розділі "Зеркало". 

 

Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ранее Новости Российского комитета ИФЛА). – М., 2014 – // 
Российская государственная библиотека : офиц. сайт. – Электрон. текст. и граф. 
данные. – Режим доступа : http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s348/d1317/ (дата 
обращения 17.10.2014). – Загл. с экрана. – Раздел "Издания". 
Журнал видається Російською державною бібліотекою. Це науково-
практичне видання, яке відслідковує роботу ІФЛА та інших міжнародних 
організацій, які співпрацюють із нею, в першу чергу – ЮНЕСКО. 
З 2006 р. по 2013 р. – на сайті архів змісту номерів, а електронна версія 
журналу – з № 1 за 2014 р. 
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Современная библиотека : науч.-практ. журн. о б-ках, чтении и книге : [сайт] / 
Издат. консалтинг. центр "Современная библиотека". – Электрон. текст. и граф. 
данные. – М., 2009 – Режим доступа:http://sb.litera-ml.ru/ (дата обращения 
14.10.2014). – Загл с экрана. 
Журнал виходить із 2009 р. За 2009 – 2010 рр. представлений на сайті 
повністю у форматі pdf, а з 2011 р. – зміст та окремі повнотекстові 
статті. Проте навіть за ними можна відслідковувати багатоаспектний 
досвід російських бібліотек різноманітного відомчого підпорядкування у 
розділі "Опыт", впровадження інформаційних технологій у роботу бібліотек 
у розділі "Информационно-коммуникационные технологии", події 
культурного, інформаційного, наукового життя Росії у рубриці "Событие", 
події, які викликали резонанс у професійних колах у рубриці "Крупный план". 
Рубрики сайта "Диалог с редактором", "Конкурсы журнала", "Опросы 
журнала" додатково відображають матеріали друкованого варіанта 
видання. 

 

Бібліотекознавчі  журнали  у DOAJ 

The Directory of Open Access Journals (DOAJ) – каталог 
журналів відкритого доступу з різних наукових дисциплін. 
У DOAJ представлено понад 140 журналів з галузі 
бібліотекознавства та інформаційних наук (Library and 
Information Science). 
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