Бібліотеки-це скарбниці
всіх багатств людського духу.

Лейбніц

Бібліотека - культурно-освітній заклад, що
здійснює збирання друкованих і рукописних
матеріалів, проводить їх опрацювання і
відображення у каталогах, організовує
відповідне їх зберігання, збереження і
обслуговування ними читачів.

Навчальний посібник містить чотири розділи.
До кожного з них входить три теми. Кожний
розділ передбачує роботу в аудиторії та поза нею,
включає тексти лекцій, семінарські, практичні
заняття, самостійну роботу, тести до кожної теми
на закріплення вивченого матеріалу. До
навчального посібника увійшли теми для
рефератів і контрольних робіт, запитання до
підсумкового контролю знань та термінологічний
словник.

Зберігання документів у бібліотеках [Текст] :
навчальний посібник для студ. ВНЗ : рек. МОН
України / МОН України, Київський нац. ун-т
культури і мистецтв. – К. : Ліра-К, 2015. – 287, [1] c.

Документознавство як синергетична наукова
й навчальна дисципліна з'явилась у нас на
широкому
багатоаспектному
діалозі
документознавчих дисциплін й ґрунтується на
широкому розумінні феномену документа та
документно-інформаційної діяльності.
Сьогодні
термін
«документ»
стає
всеохопнішим, хоча й містить значну кількість як
визначень, так і підходів до його вивчення.
Насправді це досить складне й багатоаспектне
поняття, нерозривно пов’яне з поданням і
використанням релевантної інформації як в часі,
так і в просторі.

Загальне документознавство [Текст] : навч. посіб. :
рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ. –
Вид. 3-тє. – К. : Ліра-К, 2012. – 431, [1] с.

У цьому виданні відображено основні
напрямки
науково-дослідної,
науковоорганізаційної та педагогічної діяльності
відомого українського бібліотекознавства і
документознавця
Михайла
Семеновича
Слободяника.
Видання
адресовано
викладачам,
аспірантам
і
студентам,
бібліотечним
працівникам,
практикам
документальноінформаційної сфери діяльності.

Бібліотека. Документ. Комунікації [Текст] :
вибрані праці. – К. : Ліра-К, 2010. – 306, [1] c.

Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і
зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину
бібліотеку називали «дім життя», «притулок
мудрості», «аптека для душі». (Сухомлинський В.)

Маловідомим сторінкам цікавої, повчальної
і захоплюючої історії книговидавничої справи в
Київському університеті, до творення якої були
причетні десятки різних за суспільними,
політичними, науковими і просто людськими
якостями особистостей, присвячене це видання.
Непроста доля вітчизняної наукової книги
подається тут у контексті історичних подій
конкретної доби на тлі тисячолітнього поступу
української книги і “перепущена ” через
конкретні долі видатних постатей української
історії.
Виклад матеріалу побудований переважно
на архівних матеріалах, значна частина яких
використовується вперше.

ЇЇ величність - книга [Текст] : історія видавничої справи
Київського університету 1834-1999 / Микола Тимошик ; [ред.
Ольга Цибульська, Надія Тимошик]. – К. : Наша культура і
наука, 1999. – 306, [2] c. : табл. – Бібліогр.: с. 287–297.

У науковому збірнику подано статті з
історії становлення та розвитку бібліотек, що
забезпечують інформаційні потреби фахівців
освітянської галузі України, написані за
результатами ґрунтовного аналізу архівних
матеріалів, фондів рідкісних книг, наукових
праць і монографій відомих істориків,
педагогів,
громадських
діячів
і
бібліотекознавців. Матеріали сформовано в
чотири розділи відповідно до структури
мережі освітянських бібліотек Міністерства
освіти і науки України та АПН України.
Для дослідників історії національної
освіти і бібліотечної справи України,
педагогічних і науково-педагогічних кадрів,
бібліотекознавців,
бібліотекарів-практиків,
студентів

Історія освітянських бібліотек України [Текст] : науковий збірник / АПН
України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О.
Сухомлинського ; редкол.: П. І. Рогова, К. Т. Селіверстова [та ін.]. – К. :
Вирій, 2006. – 402, [2] с.

Навчально-методичний посібник містить
теми практичних знань, для самостійного
опрацювання,
тем
для
індивідуального
навчально-дослідницького завдання, питання до
заліку, глосарій, список навчальної літератури
до курсу.
Призначений для студентів факультету
української філології, що здобувають
спеціалізацію “Редагування освітніх видань”.

Теорія масової комунікації [Текст] : навч.-метод.
посіб. – Умань : [ПП Жовтий О.О], 2012. – 111, [1] с.

Бібліотеки не повинні бути тільки
сховищами книг, не повинні служити і
для забави, для легкого читання, - вони
повинні бути центрами дослідження, які
є обов’язковими для будь-якої розумної
істоти.
Н.Ф.Федоров

Це перше в Україні видання, де в
популярній формі комплексно висвітлюються
найголовніші питання, що охоплюють усі
процеси
творення,
реакційно-видавничої
підготовки. Поліграфічного виконання та
реалізації різних видів видань.
Посібник складається з трьох частин:
“Організація
видавничої
справи”,
“Редакторська підготовка з трьох частин”,
“маркетинг і промоція”, а також додатків. У
додатках подаються зразки оформлення
вихідних відомостей (титульного аркуша,
надвипускних
і
випускних
даних),
бібліографічного опису видань, варіанти різних
видань, варіанти різних видів договорів, а
також
витяги
деяких
законодавчих
і
нормативних актів з видавничої справи.

Книга для автора, редактора, видавця [Текст] :
практичний посібник. – Вид. 2-ге, стер. – К. :
Наша культура і наука, 2006. – 559, [1] c

Видання розраховане для студентів вищих
навчальних
закладів,
котрі
вивчають
бібліографознавство як одну із спеціальних
дисциплін, що забезпечують підготовку фахівця
книжкової
справи
та
документальноінформаційної сфери. У змісті посібника
вміщено
справи
теорії
бібліографії
та
характеристику бібліографознавства як наукової
дисципліни.
Навчальний посібник для студентів
спеціальностей
7.020102
“Книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографія” і 7.020105
“Документознавство
та
інформаційна
діяльність”.

Вступ до бібліографознавства [Текст] : навчальний посібник : рек.
МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. М. Швецова-Водка ;
МОН України, Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – К. : Кондор,
2008. – 217, (1) с.

Монографію присвячено історії розвитку
педагогічних бібліотек України упродовж другої
половини XIX – 20 рр. XX ст. Це перше наукове
дослідження з даної теми, яке об’єктивно
розкриває історію розвитку та становлення
педагогічних
бібліотек
у
зазначених
хронологічних рамках. У монографії визначено і
обґрунтовано основні етапи їхнього становлення
та
розвитку,
охарактеризовано
суспільне
призначення, простежено еволюцію формування
соціальних функцій та типологічних ознак.
Особливу увагу приділено маловідомим фактам
щодо
започаткування
вчительських
та
педагогічних бібліотек на українських етнічних
землях у другій половині XIX ст.

Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ-20-ті рр. ХХ
ст.) [Текст] : [монографія] / [наук. ред. О. С. Онищенко ; рец. О. В.
Сухомлинська, Л. А. Дубровіна] ; УПН України, Державна наук.педагогічна біб-ка України імені В. О. Сухомлинського. – К. :
Четверта хвиля, 2009. – 271, [1] c.

Це єдиний в Україні підручник, у якому
весь
комплекс
історичних,
теоретикометодологічних, методичних та організаційнопрактичних проблем бібліотечного краєзнавства
розглянуто
як
єдине
ціле.
Викладено
особливості змісту і структури краєзнавчої
діяльності бібліотек за умов інформатизації.
Розглянуто специфіку формування краєзнавчого
фонду, організації обслуговування користувачів з
краєзнавства,
краєзнавчої
бібліографічної
діяльності, поширення краєзнавчих знань,
науково-методичної та науково-дослідницької
діяльності бібліотек. Висвітлено проблеми
кадрового
та
матеріально-технологічного
забезпечення
бібліотечного
краєзнавства.
Місцеву публічну бібліотеку розглянуто як
матеріальний об’єкт історії та культури краю.

Бібліотечне краєзнавство [Текст] : підручник: затверджено
МОН України. – К. : Знання, 2007. – 502, [2] c.

Розвиток
інформаційних
технологій
інтенсивно впливає на особливості й специфіку
управління
діяльністю
поліграфічних
підприємств. Це стосується насамперед,
необхідності використання спеціалізованих
систем
автоматизації
бізнес-процесів
поліграфічного виробництва, що дозволяють
здійснити не тільки автоматизоване виконання
ряду
функцій
(оформлення
замовлень,
планування
виробництва,
диспетчеризація
черги замовлень тощо), а й забезпечити
прозорість їх виконання та підвищити
оперативність
виробничої
діяльності
підприємства в цілому.

Видавничі системи [Текст] : навчально-методичний посібник /
МОН України ; [уклад. В. М. Чичук ; рец. А. Г. Грітченко, С. С.
Данилюк]. – Умань : Візаві, 2016. – 230 с.

Документознавство як синергетична
наукова й навчальна дисципліна з'явилась у
нас на широкому багатоаспектному діалозі
документознавчих дисциплін й ґрунтується
на широкому розумінні феномену документа
та документно-інформаційної діяльності.
Сьогодні термін «документ» стає
всеохопнішим, хоча й містить значну
кількість як визначень, так і підходів до його
вивчення. Насправді це досить складне й
багатоаспектне поняття, нерозривно пов’яне
з поданням і використанням релевантної
інформації як в часі, так і в просторі.

Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних
наукових бібліотек України [Текст] : монографія / Міністерство
культури України, Київський національний ун-т культури і
мистецтв. – К. : Ліра-К, 2015. – 218, [2] c.

Практическое
пособие
посвящено
инновационной деятельности библиотек,
рассматриваемой в качестве инструмента
библиотечного развития. Оно позволяет
получить ответы на вопросы:
«Что
понимается под инновациями в библиотечном
деле и чем они обусловлены?», «Каковы
основные объекты изменений?», «Как
изучать, управлять и документировать
инновационные
процессы?»,
«Как
стимулировать инновационную активность
сотрудников?».
Издание адресовано руководителям
библиотек различных типов (универсальных,
научных, публичных, вузовских, научнотехнических);
сотрудникам
научнометодических и маркетинговых отделов
библиотек, преподавателям, аспирантам и
студентам вузов культуры.

Инновации в библиотеках [Текст] / Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусств ; [науч. ред. В. А. Минкина]. – СПб :
Профессия, 2003. – 317, [1] c.

Учебник Г. Н. Диомидовой «Библиография:
общий курс» (М., 1978; М., 1991) хорошо
известен в библиотечном мире. Предлагаемый
ныне новый учебник – не очередное его
переиздание.
Впервые
в
одной
книге
представлены все разделы и главы авторской
учебной
программы
–
«Общее
библиографоведение (основы теории, истории и
организации библиографии)», «Специальное
библиографоведение
(основные
источники
информационно-библиографических ресурсов по
отраслевым комплексам и детской литературе)»,
«Организация и методика библиографической
работы
библиотек
(общие
вопросы
и
специфика)».

Библиографоведение [Текст] : учебник для
средних профессиональных учебных заведений.
– СПб : Профессия, 2003. – 286, [2] c.

Второе, исправленное и дополнительное,
издание
«справочника
библиотекаря»
максимально
учитывает
практические
потребности
работников
общедоступных
библиотек. Освещены вопросы организации
библиотечных
фондови
формирования
справочно-библиографического
аппарата,
библиотечно-библиографического
обслуживания и профилактики библиотечному
менеджменту, особенно работе с персоналом и
экономике
библиотечной
деятельности,
включая ценообразование на библиотечнобиблиографические
услуги.
Имеется
предметный указатель.

Справочник библиотекаря [Текст]. – Изд. 2-е,
исправленное и допол. – СПб : Профессия, 2002.
– 439, [1] c.

Справочник библиографа – первое издание
подобного рода, отражающее место библиографии
в системе информационно-коммуникационной
деятельности и все основные процессы
библиографирования
и
библиографического
обслуживания. Во втором издании учеты
изменения, произошедшие в библиографической
деятельности за последние два года. Раздел
«Информационные ресурсы» дополнен описанием
педагогических информационных изданий и баз
данных. Введение новых стандартов СИБИД,
регулирующих библиографическую деятельность,
обусловило необходимость обновления таких
разделов, как «Формирование библиографических
баз
данных»,
«Учет
результатов
библиографической работы» и т. д.

Справочник библиографа [Текст] / редкол.: А. Н. Ванеев, А.
А. Джиго, Т. В. Захарчук [и др] ; [науч. ред. А. Н. Ванеев, В.
А. Минкина]. – Изд. 2-е, доп., и перераб. – СПб :
Профессия, 2003. – 559, [1] c.

Висвітлено
актуальні
проблеми
бібліотечно-інформаційного
забезпечення
самостійної
роботи
студентів
вищих
навчальних закладі. Розкрито вплив основних
чинників
на
трансформацію
функцій
бібліотеки ВНЗ в умовах реформування вищої
освіти
та
інформатизації
суспільства.
Проаналізовано сучасний рівень задоволення
інформаційних потреб студентів начальних
закладі бібліотечними засобами. Визначено
зміст
і
структуру
документного,
інформаційного та когнітивного складників
діяльності бібліотек вищих навчальних
закладів, яка базується на ефективному
використанні
комп’ютерних
технологій,
бібліотечних Web-сайтів та електронних баз
даних.

Бібліотечно-інформаційне
забезпечення
самостійної
роботи студентів : монографія. – К. : Кондор, 2006. – 116 с.

Данное руководство систематизирует
знания о наукометрии для читателей,
поставивших перед собой цель разобраться в
предмете. Материал, изложенный в книге,
должен
послужить
основной
для
практического
применения
методов
наукометрии. Подчеркивается необходимость
грамотной
и
аккуратной
трактовки
наукометрических индикаторов при принятии
административных решений, распределении
грантов, осуществлении кадровой политики.
Руководство предназначено для научных
работников,
руководителей,
сотрудников
информационных
центров
и
студентов
соответствующих специальностей, а также для
всех, кто интересуется вопросами измерения и
оценки развития науки и технологии.

Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и
технологии [Текст] : [монография] / [под. ред. М. А. Акоева]. –
Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2014. – 248, [2] c.

Навчальний посібник призначений для
студентів вищих навчальних закладів II-IV
рівнів акредитації при вивченні дисциплін
«Основи наукової діяльності», «Методологія
наукових досліджень» та ін., а також
аспірантів та молодих учених. У навчальному
посібнику
представлена
характеристика
міжнародних наукометричних баз даних,
розкрито їх роль у поширенні наукової
інформації, оцінці її якостей та значенні для
розвитку
сучасної
науки.
Досліджено
найбільш популярні міжнародні видання для
публікацій результатів наукових досліджень,
розкрито теоретичні і методичні аспекти
підготовки таких публікацій, представлено
розрахунок
основних
наукометричних
показників, ручну методику побудови індекса
Хірша, запропоновано алгоритм пошуку
інформації в наукометричних базах даних.
Путівник у прикладну наукометрію [Текст] : навчальний посібник : затв.
МОН України як навч. посіб. для студ. ОКР "Бакалавр", "Магістр" та
аспірантів
ВНЗ
/
Національний
університет
біоресурсів
і
природокористування України. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 343, [1] c.

Бібліотека – море книг.
Бібліотека – храм науки…
Переступайте наш поріг,
Беріть скарби нетлінні в руки!

