ОГЛЯДИ. РЕЦЕНЗІЇ
буД) чи фахівцями з цих нитань. Серед них такі відомі

важно проблемам, що об'єднують різні науки доку

особистості, як історик М. К. Лемкс, письменник

меІrrально-комунікаційІЮІ'О циклу, - документознав

К. О. Федін, 11артійний ніяч В. О. Бистрянський, поет,

ство, книгознавство, бібJІіоrрафознавство, бібліоте

псрскла..щч М. К. Зеров та ін.

наш погляд, вивчен

кознавство. П еревага віддана nрацям останніх рокі в,

ня бібліографічної nеріодики з позицій бібліографоз

зміст яких ще не відбитий у монографіях і Ішвчаль

fla

навства зайвий раз засвідчує спорідненість наукових

них посібниках досл ідниці . Збірник завершується

дисщшлін, об'єдншшх в Україні у rалузь наук про

статтею «Дискус ійні пита11ня загальної теорії доку

соціальні комунікації. Однак, якщо уваж1ю Іlроа

ментології»

наліз) ваги зміст статей з історичної тематики, то во

ІІЯХ, що вимагають пода11 ьшого обговорення , на зав

ІІИ

да ннях побудови '3агалt,Іюї теорії документоногії.

)

бІЛьшості випадків с11уrують ключем дл я

вирішення Н1t1Ю1 сучасних дискусійннх mtтань теорії

і мt:-годики б іб.ніоrрафії. Зокрема, це стосується виз

(20 12), де

увага акцеюус-п.ся на nитан

Загалом зб ір11ик статей Г. М . Швсцової-Водки
становить

i1rrepec як дня

вчених, ко 1 рі дослідж) ють

начення осноІших напрямів розвитку бібJtіоrрафічної

nроблеми теорії і прак1 ию1 бібліограф ії, ЗШ1l1Іьної

ІІеріодИКІ1 ,

теорії докуме1 tтології, так і для студе11тів, які бажа

форм

nублікацій

у

критико-біблі о г

рафічній псріодиці, з'ясування того, які харакrерис
тики документа м ожна вважати бібліографічними.

ють поглиблено вивчати означені 11роблt.:м и .
Книга « Библ иографоведение. ДокументолОІІІЯ »

Особл ІІво аюуально звучать думки авторки, сфор

вида на

німе цьким

видавниц гвом

« РаІтаrішп

\І)'Льовані у стютях, присвяч ених комn'ютерній

Academic

Pt~blisl1ing», яке виnускас літсрtпур) з

бібл іографії в системі бібл ісІ рафічних ресурсів, тех

різної темати ки, у т. ч. у категорії «Науки про ко

Ію.lоrії вір1уального довідково-бібліографічного обс

му нікацїі», до якої віднесено видання, що реІtе н

луговува ння, ВІІМОІТh\І до дов ідково-бібліоrрафі~шого

зуєтІ,ся. Проду кція щ,ого видав11ицтва nошнрюс-ть

апара tу до tювнотексгових баз даних та ін.
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зібрані статті, nрисвячені перс-

книжкових мю азинів, nредставлених в Ін гер11еті,
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Архів Омеляна Йосиповича ПріцаІ<а
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УкраЇІІСІ,І•:ої віт. ної акаде.\tії на) к, Між•• арщноІ асоціації ук

ДОК)\ІСІГf3\НІ OCOQOIJON ПОХО. ІЖСІІ НЯ . rоJроб; ІСІІІ С\СЩІ СИ<..їе

раїІІЇ<:t іІІ. ІІОЧІ:СІюrо дОІ\їОра всесвітньо н і;ю~шх ) ніверсиrетін,

маПІЗації lpt.OX ОІІІІСіВ оідображаютt. НС , \ ИІІІС 3~t iCTOB IIC ВіІ-

'І.ІеІrа бш-а rьох uка,,смій ІІ:.І)'К світу Омеляна ЙосІшови•Іа ІІ рща

1101\НСННЯ архІвної колск r tії О. Прі а tзка, :t т<tкож його власна

К<J (07 04
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ОКрС \111\ І р)П І КО,Н1JІСКІ.: І В ДОК)МСІІІНІ.
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р. "Jб~рі І lІсrІ . ся в Н аu і он а:ІІ. н о\І у ) Н івсрситсті «К исво-

кон~:кuії О. П ріuака з:tійсНІІі1ІІ науконі СІІівробітт t кн ІІауко

1\.\оптянська tІКі.\.1\:.МіЯ» і СІЗІІОВІ\ГЬ 0КрС\111Й струКТ)рНІ1і1
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JIUCt.Ka, 8

13o-

·s. корnус -1.
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вк. ІІО'Нlt науково-пюр•Іі ~штсріалн і вшІІх ос і б,

створе ні КІtрІt . ІІІЧІ\ОЮ а[~ткою;

Om1c

3

нключаr науково -творчі \tатершІИ інІвих осіб,

наукоооrо архІВ) ІІаУКІ\1Л

М . Сндор•Іук . І . В Сріб 11як.

l

Г. В. Поту;а шнш,киft, Г В Хроболова.

ВнслоtІіІІОЄ\10 с<.:рдсч ну
<< Dі.JрО;ІЖС ІІНЯ )), с·І)'дента ч

11одяку Міжнаро; нюму фонду
t

сnівроб іІІІІІКаt.І

ІІ uУК~1Л
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