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- НЕТІШИН -

Бібліотечні освітні портали
http://www.bibliomist.org - Веб-сайт Програми «Бібліоміст», яка
працює над розширенням вільного доступу до інформації
громадян України шляхом обладнання публічних бібліотек
комп’ютерами та доступом до Інтернету, служить джерелом
ресурсів та ідей для бібліотекарів та користувачів бібліотек
України.
http://lucl.lucl.kiev.ua/prof.html Сторінка веб-сайту публічної
бібліотеки ім. Лесі Українки. Офіційні, методичні матеріали,
корисні посилання для професіоналів бібліотечної справи.
http://www.nbuv.gov.ua - Сторінка Національної бібліотеки
України ім. В.І.Вернадського
www.library.edu-ua.net/ Державна
науково-педагогічна
бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. Науководослідний, науково-методичний та координаційний центр мережі
освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки , молоді та
спорту України і НАПН України. Кабінет бібліотекознавства є
структурним підрозділом бібліотеки, що здійснює науковометодичну, координаційну діяльність щодо удосконалення
роботи освітянських книгозбірень та надає консультативну
допомогу з проблем організації роботи бібліотек.
http://www.librportal.org.ua - Бібліотечний інформаційно-освітній
портал
Професійно-комунікаційний інтернет-ресурс для бібліотекарів,
бібліотекознавців та інших зацікавлених користувачів України і
україномовного зарубіжжя. Портал дозволяє: централізовано
отримати інформацію про сайти бібліотек України і
україномовних бібліотек зарубіжжя і зв'язатися з ними, прочитати
україномовні
електронні
книги
в
Інтернет-бібліотеках,
здійснювати обмін фаховим творчим доробком та досвідом
роботи, акумулювати прогресивну бібліотечну думку для
створення нової концепції діяльності бібліотек, здійснювати
позапрофесійне спілкування працівників бібліотек.
http://profy.nplu.org/ - Бібліотекар України - Web-сторінка
Національної Парламентської бібліотеки України орієнтована на
професійне спілкування з усіх складових бібліотечного життя.

http://www.library.ru/ - LIBRARY.RU Інформаційно-довідковий
портал. Матеріали розділу «Библиотекам» дозволяє ознайомитися
з теоретичними розробками, матеріалами і документами,
присвяченими різноманітним аспектам діяльності бібліотек.
Фахова періодика
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib_planeta/index.html Бібліотечна планета: Щоквартальний науково-виробничий
журнал
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/index.html - Вісник
Книжкової палати: науково-практичний журнал
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib_visnyk/index.html Бібліотечний вісник: науково-теоретичний та практичний журнал
http://www.idea.com.ua/forum - Бібліотечний форум України:
інформаційний щоквартальний журнал
http://www.bookchamber.ru/content/bibliomag/bibliomag.html Бібліографія: науково-практичний журнал
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s33/d93/ - Бібліотекознавство: науковопрактичний журнал
http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/- Бібліотечна справа: журнал
для професіоналів
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s232/d992 - Вісник Бібліотечної
Асамблеї Євразії: науково-практичний журнал
http://www.gpntb.ru/win/ntb - Наукові та технічні бібліотеки:
збірник з питань теорії і практики бібліотечної справи
http://sb.litera-ml.ru - «Сучасна бібліотека»: науково-практичний
журнал
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s231/d979/ - «Библиотечное дело — XXI
век»: научно-практический сборник
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s233/d1010/ - Книга в пространстве
культуры: научно-практический сборник
http://librarian-bibnout.blogspot.com/p/blog-page_11.html - Моя
профессия - библиотекарь: Библиотечные блоги
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bdil/index.html –
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: науковий
журнал

