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1. В Україні почала працювати онлайн-бібліотека з книжками 

шрифтом Брайля [Електронні дані]  // Форум  видавців / ГО ”Форум видавців 

у Львові”. — Львів, 2019. — URL: https://bookforum.ua/v-ukrayini-pochala-

pratsyuvaty-onlajn-biblioteka-z-knyzhkamy-shryftom-brajlya/.  Зазначено, що 

”Фонд родини Нечитайло” та організація ”Здоров’я майбутнього” створили 

бібліотеку, у якій можна замовити книжки для дітей зі шрифтами Брайля. 

Книги шрифтом Брайля можуть замовити як приватні особи, так і компанії 

та організації. Наразі література на сайті поділена на три категорії: для 

дітей дошкільного, молодшого шкільного та середнього шкільного віку. 

2. Кізюн В. К. Партійно-державна монополізація видавничої 

справи України в 20-ті роки XX століття / В. К. Кізюн // Наук. зап. Серія : 

Іст. науки / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — 

Кропивницький, 2018. – Вип. 23. – С. 138-146. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16741-23. Проаналізовано процес формування і зміцнення 

системи командно-адміністративного впливу партійно-радянських органів на 

видавничу справу в Україні. Висвітлено централізацію видавничої системи в 

республіці, пов’язану зі згортанням НЕПу, ринкових відносин і запровадження 

планово-директивної моделі економіки. 

3. Кужель Л. Друковані видання 1914 - 1939 рр. про державні 

символи України / Любовь Кужель // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника: 

зб. наук. пр. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 61-83. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп13796-10(26).   Проаналізовано видання і публікації  1914 - 1939 

рр. про державні символи України (герб, прапор, гімн). Розглянуто значення 
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національної символіки як репрезентанта національної  ідентичності та її 

роль у процесі державотворення.                                   Текст: 

http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/fahovi-vydannya/zapysky-lnnbu-im-v-

stefanyka/zap2018/4857-2/ 

4. Мизак Н. Церковні стародруки Південної Буковини / Нестор 

Мизак, Андрій Яремчук  // Богослов. вісн. : зб. наук. пр. / Богослов. від-ня  Київ. 

Православ. Богослов. Акад. при філос.-теол. ф-ті Чернів. нац.  ун-ту ім. Ю. 

Федьковича. — Чернівці, 2018. – № 18. – С. 18-32. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16911-18. У межах дослідження історії розвитку Української 

Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) охарактеризовано 24 стародруки та інші 

церковні книги, видані друкарнями ставропігійських православних братств 

Львова, Перемишля, Почаївської і Києво-Печерської лавр. Особливу увагу 

звернуто на мистецтво оформлення книжкових гравюр та ідентифікацію 

західноукраїнських майстрів – граверів. На основі досліджень церковних 

стародруків Південної Буковини зроблено висновок про високу культуру 

книгодрукування в Україні та поширення їх у європейських країнах з 

православною та греко-католицькою конфесійною культурою. 

5. Міністерство освіти та науки України підтримує 

Всеукраїнський конкурс дитячого читання ”Книгоманія” [Електронні дані] 

// Форум видавців / ГО ”Форум видавців у Львові”. — Львів, 2020.  — URL: 

https://bookforum.ua/ministerstvo-osvity-ta-nauky-ukrayiny-pidtrymuye-

vseukrayinskyj-konkurs-dytyachogo-chytannya-knygomaniya/. Зазначено, що із 

2005 року конкурс ”Книгоманія”, організований ”Форумом видавців”, 

проводиться для того, щоб учні середньої школи розвивали критичне мислення 

та реалізувалися завдяки читанню. Водночас, участь у фестивалі  об’єднує 

бібліотеки й навчальні заклади та покращує комунікацію між ними.   

6. Рубан А. І. Видавнича діяльність університетських 

книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН 

України / А. І. Рубан // Вісн. Одес. нац. ун-ту : зб. наук. пр. / М-во освіти і 

науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2019. — Т. 24,  
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вип. 1 (21) : Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. — 

С. 172-186. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14876-24/1(21). Проаналізовано 

видання університетських книгозбірень, що входять до складу мережі 

освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, що вийшли друком у 

2013 – 2017 рр. 

7. Скрипник В. Громада без літопису, як людина без паспорта / 

Віктор Скрипник // Голос України. — 2020. — 3 січ. (№ 1). — [Електронні 

дані]. Йдеться про реалізацію проекту ”Моя Вінниччина”, мета якого – 

підготувати і видати книжки про історію кожного населеного пункту 

області. Наголошено, що до проекту долучилися народні депутати Микола 

Кучер та Петро Юрчишин, депутати облради, місцевих рад, керівники 

територіальних громад. За три роки від початку проекту за кошти обласного 

бюджету надруковано 40 видань. Зазначено, що вся робота з підготовки 

матеріалу та написання книжок зосереджена у комунальному підприємстві 

”Видавничий дім ”Моя Вінниччина”, створеного за ініціативи голови обласної 

письменницької організації Вадима Вітковського. Народні депутати від 

Вінниччини пообіцяли допомогти організувати у Верховній Раді України (ВР 

України) презентацію проекту для того, щоб цей досвід був поширений і в 

інших областях України. Текст: http://www.golos.com.ua/article/325922 

8. Стахів М. Видавання нових ілюстрованих підручників з 

мистецтва: правові аспекти / Марія Стахів // Зап. Львів. наук. б-ки 

ім. В. Стефаника: зб. наук. пр. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 262-268. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп13796-10(26). Охарактеризовано 

особливості атрибуції запозиченого ілюстративного оформлення в сучасних 

підручниках із дисципліни «Мистецтво» для першого класу, що призначені для її 

вивчення у межах нового державного стандарту початкової освіти. Описано 

випадки порушення видавцями авторського права, вказано на шляхи вирішення 

виявленої проблеми, а також на репутаційні та правові ризики, які вона несе. 

Текст: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/fahovi-vydannya/zapysky-lnnbu-im-v-

stefanyka/zap2018/zp2018stahiv_m/ 
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http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/fahovi-vydannya/zapysky-lnnbu-im-v-stefanyka/zap2018/zp2018stahiv_m/
http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/fahovi-vydannya/zapysky-lnnbu-im-v-stefanyka/zap2018/zp2018stahiv_m/


 

4 
 

9. Топ книжок 2019 року за версією редакторів Амазону [ 

Електронні дані]  // Форум видавців / ГО ”Форум видавців у Львові”. — Львів, 

2019. — URL: https://bookforum.ua/top-knyzhok-2019-roku-za-versiyeyu-

redaktoriv-amazonu/. Подано інформацію, що весь рік редакція Amazon.com 

читає  найкращі книги місяця, а також найкращі книги в популярних 

категоріях, таких як кулінарія, їжа та вино, література та художня 

література, дитячі книги, таємниці та трилери, романтика, наукова 

фантастика та фентезі, найкращі книги для підлітків тощо. Після цього вони 

щомісяця зустрічаються для голосування, а в кінці року обирають кращі з 

кращих книжок, які, на думку редакторів, найбільше резонуватимуть 

читачам. Зазначено, перше місце отримала книжка лауреатки Букерівської 

премії, Маргарет Етвуд  – ”Заповіти”. 

10. У 2020 ”Форум видавців” номінує двох авторок у базу проекту 

Versopolis [Електронні дані] // Форум  видавців / ГО ”Форум видавців у 

Львові”. — Львів, 2020.  —  URL: https://bookforum.ua/u-2020-forum-vydavtsiv-

nominuye-dvoh-avtorok-u-bazu-proektu-versopolis/. Зазначено, що Versopolis — це 

європейська поетична платформа, яка створює нові можливості для 

європейських поетів, що розвиваються, і підтримується програмою 

Європейської комісії ”Творча Європа”. Вказано, що у 2020 році ГО ”Форум 

видавців у Львові” номінує двох авторок у базу проекту: Ірину Цілик та Ольгу 

Поворозник. Указано, що ця престижна Всеєвропейська  поетична платформа 

популяризує молоду поезію та об’єднує 23 фестивалі з 22 країн Європи. У базі 

платформи є понад 300 авторів. 

11. Юркевич О. Видавнича діяльність українських і єврейських 

громадських організацій Галичини 20 – 30-х років XX ст. у контексті 

поліетнічності культур / Олександр Юркевич // Зап. Львів. наук. б-ки 

ім. В. Стефаника: зб. наук. пр. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 98-132. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп13796-10(26). Оглянуто видавничі 

аспекти культурно-просвітницької діяльності громадських організацій 

Галичини 1920–1930 рр. – українських і єврейських. Звернено увагу на 

https://bookforum.ua/top-knyzhok-2019-roku-za-versiyeyu-redaktoriv-amazonu/
https://bookforum.ua/top-knyzhok-2019-roku-za-versiyeyu-redaktoriv-amazonu/
https://www.amazon.com/b/ref=amb_link_1/143-6657782-3855109?ie=UTF8&node=17143709011&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=merchandised-search-12&pf_rd_r=F508WGBV61ZW81GEREKR&pf_rd_r=F508WGBV61ZW81GEREKR&pf_rd_t=101&pf_rd_p=31c04306-5a42-4583-9535-52668373646e&pf_rd_p=31c04306-5a42-4583-9535-52668373646e&pf_rd_i=17276804011
https://bookforum.ua/u-2020-forum-vydavtsiv-nominuye-dvoh-avtorok-u-bazu-proektu-versopolis/
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подібність їхніх громадських інтересів і завдань. 

Текст: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/fahovi-vydannya/zbirnyk-prats-ndi-

presoznavstva/zb2018/zp2018yurkevych_o/ 

12. PEN-Ukraine назвав найкращі книжки 2019 року [Електронні 

дані] // Форум видавців / ГО ”Форум видавців у Львові”. — Львів,  2019.  —  

URL: https://bookforum.ua/pen-ukraine-nazvav-najkrashhi-knyzhky-2019-roku/. 

Зазначено, що члени PEN-Ukraine сформували перелік найкращих книжок  

2019-го, які з’явилися друком у вітчизняних видавництвах, зокрема: Сенцов 

Олег ”Жизня” (Видавництво ”Старого Лева”), Горіха Зерня Тамара ”Доця”     

(Видавництво ”Білка”), Ківа Ія  ”Перша сторінка зими” (Видавництво ”Дух і 

Літера”) та ін. 

 

    Підготовлено відділом інформаційного забезпечення органів влади  

    Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

    Відповідальний за випуск: Зайченко Н.Я.  

    16.01.2020 
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