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Діденко І. М.
Інформаційні потреби бібліотекарів як об’єкт вивчення / І. М. Діденко
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 2. – С.
46-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_2_9
У статті звернено увагу на підвищення вимог до інформаційно-аналітичного
обслуговування бібліотекарів ВНЗ, пов’язаних з упровадженням бібліотечних
інновацій; наголошено на потребі у бібліотекарях, здатних самостійно
здобувати необхідні знання та застосовувати їх на практиці. Розкрито
сутність поняття «інформаційна потреба» та її особливості. Наведено
принципи, яких слід дотримуватися при здійсненні інформаційного
обслуговування фахівців бібліотек ВНЗ. Відзначено, що успішна орієнтація
бібліотекарів ВНЗ у складному професійному середовищі потребує
ґрунтовного вивчення їхніх інформаційних потреб, закономірностей їхнього
формування і розвитку.
Мудоха В. О.
Атестація як визначальний чинник управління кадровим ресурсом / В. О.
Мудроха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. –
№ 2. – С. 72-78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_2_13
Мета роботи полягає у дослідженні основних етапів підготовки та
проведення атестації. Правильно побудована система атестації надає
можливість адміністрації установи: 1) здійснювати контроль за
виконанням працівниками своїх функціональних обов’язків; 2) виявляти
найкращих фахівців; 3) визначати ступінь ефективності роботи як
конкретного працівника, так і окремого підрозділу.
Гранчак Т.
Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення
бібліотечних продуктів і послуг / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2016. –
№ 1. – С. 18-29. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_5
У статті висвітлюються результати аналізу використання національними
бібліотеками світу та України різних соціальних мереж у процесі
вдосконалення бібліотечного обслуговування, розкриваються особливості
окремих мереж як платформ представлення бібліотечних продуктів та
послуг.

Романуха З.
Термінологія бібліографічного інформування / З. Романуха, Г. ШвецоваВодка // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 1. – С. 46-51. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_8
У статті розглянуто терміни, що застосовуються для позначення
бібліографічного інформування споживачів як одного з видів
бібліографічного обслуговування. Особлива увага приділена термінам, що
позначають види і форми бібліографічного інформування, зокрема в умовах
впровадження електронних технологій. Запропоновано багатоаспектну
фасетну класифікацію інформаційних послуг, які надаються сучасними
бібліотеками в режимі бібліографічного обслуговування.
Онищенко О.
Бібліотека і "цифрове" покоління: нова ситуація – нові форми роботи / О.
Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 5. – С. 3-6. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_3
Доповідь, виголошена на міжнародній науковій конференції «Бібліотека.
Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» 4
жовтня 2016 року.
Власова С. А.
Имидж-каталог зарубежных книг в Библиотеке по естественным наукам / С.
А. Власова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы
функционирования, тенденции развития. – 2016. – Вып. 13. – С. 139-143. –
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2016_13_17
В статье рассматривается имидж-каталог, разработанный
специалистами библиотеки по естественным наукам.
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Воскобойнікова-Гузєва О.
Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх
умовах / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 1. - С.
12-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_4
Спираючись на моніторинг сайтів вітчизняних бібліотек та їхніх сторінок у
соціальних мережах, автор розкриває особливий зріз національного
інформаційного простору, який транслює світові позицію держави,
громадянського суспільства, окремо взятого громадянина стосовно
історичних подій в Україні.
Стрішенець Н. Міжнародний стандарт каталогізації "Опис та доступ до
ресурсу" ("Resource Description and Access"): особливості впровадження / Н.
Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 1. - С. 41-45. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_7
У статті розкриваються особливості нового міжнародного стандарту
«Опис та доступ до ресурсу», призначеного для електронного середовища.
Аналізується його термінологія, структура, стан упровадження у
бібліотеках світу.
Каліберда Н. Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечноінформаційного обслуговування наукової бібліотеки / Н. Каліберда, О.
Ясінська, О. Півнюк // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 6. - С. 21-28. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_6_6
У статті аналізуються результати дослідження інформаційних потреб
користувачів електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В.
І. Вернадського, проведеного упродовж 2013–2016 рр. Виокремлені основні
категорії користувачів електронних ресурсів, охарактеризовано рівень їх
інформаційної культури, зорієнтованість щодо отримання потрібної інформації, окресленні шляхи підвищення ефективності обслуговування
користувачів наукової бібліотеки електронними ресурсами.
Довгань О. В. Роль і місце спілкування в роботі вишівської бібліотеки
освітнього закладу сфери культури: постановка проблеми / О. В. Довгань, А.
В. Скабодіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2016.
- № 2. - С. 8-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_2_5
Стаття присвячена проблемі спілкування в бібліотеці освітнього закладу
установи культури: його місця і ролі в роботі вишівської бібліотеки.
Зокрема, аналізується специфіка функціонування такого процесу в

окреслених бібліотеках, також приділяється увага особливостям роботи з
ним,акцентується увага на його значенні.
Лугова Т. А. Особливості алгоритму присвоєння документам індексу УДК в
умовах інформатизації / Т. А. Лугова, А. В. Городніченко //
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2016. - № 2. - С. 5764. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_2_11
У статті розглядається методика надання індексу УДК для художніх,
навчальних та наукових
видань, виявлено особливості використання єдиного алгоритму надання
індексу УДК для прийняття
класифікаційних рішень у процесі вирішення індексування різних документів в
умовах інформатизації.
Трачук Л. Ф. Нормативно-правове обґрунтування процесу формування
електронних бібліотек в обласних універсальних наукових бібліотеках
України / Л. Ф. Трачук // Бібліотекознавство. Документознавство.
Інформологія. - 2016. - № 1. - С. 6-15. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_1_4
У статті розглянуто особливості законодавчого регулювання шляхів
створення та використання електронних документів в електронних
колекціях обласних універсальних наукових бібліотек України. Відзначається,
що українське законодавство про авторське право значно обмежує
можливості бібліотек щодо забезпечення прав громадян на доступ до
інформації.
Використовується БД «Наукова періодика України» Національної бібліотеки
України ім. В. Вернадського.

