
  

 
УДК 015:061.1](477)(051) 

З М І С Т 

 

ВИДАВНИЧА СПРАВА 

БУРЯК С. Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2010 році ........................................................................... 3 

РАДЧЕНКО А. Аналіз проекту "Наукова книга" НАН України .......................................................................................... 12 

ТЕРЕМКО В. Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру ........................................................................ 14 

ХЮВЕНЕН Ю. Дотримання редакціями друкованих ЗМІ нормативних документів щодо оформлення  

вихідних відомостей у періодичних (крім газет) і продовжуваних виданнях у 2010 році ................................................ 19 

Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2011 році ........................................................................ 22 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 

КОЛЕСНИКОВА Т. Стратегії та завдання реалізації комунікаційних моделей діяльності  

бібліотек вищої школи ............................................................................................................................................................ 23 

СМІЛЯНЕЦЬ С. Електронний бібліографічний покажчик "Навігатор історика" .............................................................. 28 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

ГРИШИН В. Інформаційні системи як ефективний засіб забезпечення прийняття управлінських  

рішень органами державної влади ......................................................................................................................................... 29 

ВАРЕНКО В. Використання новітніх інформаційних технологій у підготовці фахівців-документознавців .................. 32 

ІСТОРИЧНІ РОЗВІДКИ 

КОЗЛОВ М. Сучасна вітчизняна історіографія етнографічно-фольклористичної діяльності Філарета Колесси ........... 34 

ПОЛІТИКА. КУЛЬТУРА. МИСТЕЦТВО 

БАЗИЛЬ Л. Значення видавництв для розвитку літературознавчої компетентності вчителя ........................................... 39 

ФІЯЛКА С. Функції теоретичних навчальних видань із культурознавства ....................................................................... 43 

КОНФЕРЕНЦІЇ. КОНКУРСИ. ВИСТАВКИ 

Книжковому роду — нема переводу ..................................................................................................................................... 48 

Зустрічі з видавцями, письменниками, бібліотекарями, автограф-сесії, презентації нових видань ................................ 49 

Господарі фестивалю — юні читачі ....................................................................................................................................... 51 

Київ • 2011

 

№ 5 (178) 

травень 

2011 
Книжкова палата 

України 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Засновник, редакція, 

видавець  

і виготовлювач 

Державна наукова 

установа 

"Книжкова палата 

України імені Івана 

Федорова" 

Головний редактор 

Микола СЕНЧЕНКО 
 

Заступник головного 

редактора 

Наталія ПЕТРОВА 

Журнал "Вісник Книжкової палати" президією 

Вищої атестаційної комісії України віднесено  

до наукових фахових видань України в галузі  

технічних, історичних наук, соціальних комуні-

кацій (книгознавство, бібліотекознавство, бібліо-

графознавство) (постанова президії ВАК України 

від 22.12.2010 № 1-05/8) 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

Технічні науки: 

Микола Іванович СЕНЧЕНКО — доктор технічних наук, професор (голова редколегії) 

Георгій Георгійович АСЄЄВ — доктор технічних наук, професор 

Всеволод Вікторович ВАСИЛЬЄВ — доктор технічних наук, професор 

Роберт Петрович КАРТАШОВ — доктор технічних наук, професор 

Віктор Мефодійович МИХАЙЛЕНКО — доктор технічних наук, професор 

Ігор Миколайович РЯБЧЕНКО — доктор технічних наук, професор 

Історичні науки: 

Валентина Олександрівна ІЛЬГАНАЄВА — доктор історичних наук, професор 

Ярослав Степанович КАЛАКУРА — доктор історичних наук, професор 

Сергій Георгійович КУЛЕШОВ — доктор історичних наук, професор 

Михайло Семенович СЛОБОДЯНИК — доктор історичних наук, професор 

Валерій Федорович СОЛДАТЕНКО — доктор історичних наук, професор 

Василь Миколайович ШЕЙКО — доктор історичних наук, професор 

Соціальні комунікації: 

Ірина Олександрівна ДАВИДОВА — доктор наук з соціальних комунікацій, доцент 

Ольга Володимирівна ТРІЩУК — доктор наук з соціальних комунікацій, доцент 

Ганна Василівна ШЕМАЄВА — доктор наук з соціальних комунікацій, доцент 
 

Рекомендовано до друку вченою радою Книжкової палати України 

протокол від 30.05.2011 № 6 
 

Відповідальний секретар  

Надія РЕГІДАЙЛО 

Коректура: Олена ТИХОНЕНКО, Ганна МАССОВЕР 

Комп'ютерні складання та верстання: 

Маргарита ГАБРОВСЬКА, Аеліта АЛЕКСАНЯН 

 
 

Використання у будь-якій фор- 

мі матеріалів, що опубліко- 

вані в журналі, узгоджується 

з редакцією. Посилання на ви-

дання обов'язкові. Авторські 

оригінали не повертаються. 

Редакція не завжди поділяє 

точку зору авторів статей. 

 

Адреса редакції, видавця та 

виготовлювача: 

просп. Ю. Гагаріна, 27, 

Київ-94, 02660 

Тел.: (44) 292-01-34 

(приймальня),  

(44) 292-30-11 (редакція) 

Факс: (44) 296-71-15 

visnyk@ukrbook.net 

 

 

 

© Книжкова палата України, 2011 

© В. Кузьменко, художнє оформлення 

обкладинки, 2005 

 

 

mailto:visnyk@ukrbook.net

