Прес-палітра: літературознавчі, фахові та
науково-методичні видання для організаторів
дитячого читання ( педагогів, батьків,
бібліотекарів), які передплачує Чернівецька
обласна бібліотека у 2021 році
Фахові видання
«Бібліотека у форматі Д°»
Науково-популярний журнал, підготовлений
фахівцями Національної бібліотеки України для
дітей, який адресований широкому загалу
бібліотечних фахівців. На сторінках цього
видання обговорюються актуальні проблемні
питання
функціонування
мережі
спеціалізованих
бібліотек
для
дітей;
розглядаються нові нормативно-правові акти,
спрямовані на покращення бібліотечної галузі;
здійснюється обмін професійним досвідом,
який є ще одним кроком до покращення функціонування
спеціалізованих бібліотек для дітей на сучасному етапі;
відзначаються пам’ятні дати вітчизняної та світової літературі,
визначні дати з історії нашої держави, ювілеї бібліотек для дітей і
фахівців, які працюють безпосередньо з юними користувачами.
Також велика увага приділяється досвіду з фандрейзингової та
грантової діяльності, спрямованої на пошук та залучення додаткових
ресурсів для всебічного розвитку бібліотек, оновлення їх
матеріально-технічної бази, що значно впливає на формування
позитивного іміджу бібліотек як важливих соціальних інститутів.
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Бібліотечна планета
У березні 1998 року Національною
парламентською бібліотекою України (НПБУ)–
(нині Національна бібліотека України ім. Ярослава
Мудрого) було засновано щоквартальний наукововиробничий фаховий журнал, який став трибуною
для висвітлення, аналізування стану справ у
книгозбірнях,
надання
допомоги
фахівцям
бібліотечної справи в розв’язанні багатьох
проблем, зокрема щодо задоволення інформаційних потреб
бібліотекарів та читачів, покликаний сприяти зміцненню престижу
бібліотек і бібліотечної професії, соціальному захисту фахівців.
Концепція видання передбачає фаховий інформаційний супровід,
насамперед, працівників публічних бібліотек сфери впливу
Міністерства культури України, для якихНаціональна бібліотека
України ім. Ярослава Мудрого є загальнодержавним науковим,
методичним і інформаційним центром, а також практично всіх
бібліотечних працівників нашої держави. Журнал розкриває досвід
роботи книгозбірень різних типів і форм власності, актуальні
проблеми розвитку бібліотечної справи, пропагує кращий
національний і зарубіжний досвід у бібліотечній сфері, розповідає
про окремих творчих працівників галузі – від завідувача сільської
бібліотеки до фахівця національного або державного закладу.
Основні рубрики цього видання: «Колонка головного редактора», «З
досвіду роботи», «Конференції, Семінари. Читання», «Сторінка
методиста», «Бібліотека в правовому полі», «З досвіду роботи»,
«Погляд фахівця», «Постаті культури», «Офіційні документи»,
«Книжкова полиця», «Події. Факти», «Рецензуємо» тощо. В журналі
регулярно друкують свої напрацювання відомі фахівці провідних
книгозбірень країни та установ, що опікуються проблемами галузі в
цілому.Останнім часом у виданні з’явилися нові актуальні рубрики:
«Бібліотека в правовому полі», «Дискутуємо!», «Інформаційні
технології», «Українська бібліотечна енциклопедія».
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Календар знаменних і пам’ятних дат:
рекомендаційний бібліографічний довідник
Видання адресоване передусім працівникам бібліотек, освітніх
закладів, інформаційних установ, засобів
масової інформації, книговидавничим
організаціям, організаторам змістовного
дозвілля на допомогу у відзначенні
ювілейних і пам’ятних дат, у підготовці
до відповідних публічних заходів, а
також всім, хто цікавиться досягненнями і розвитком науки,
культури, історії, літератури та мистецтва. Видання щоквартальне,
універсальне періодичне, що вміщує фактографічну та бібліографічну
інформацію й актуалізовані відомості про основні знаменні і пам’ятні
дати та події всесвітнього, міжнародного, всеукраїнського значення.
Інформація у «Календарі» має випереджальний календарний
характер, з тим, щоб зацікавлені користувачі отримали видання
завчасно і встигли розробити плани і програми організації
відповідних заходів. Структура «Календаря» є усталеною: основна
частина з двома текстовими блоками та зміст. Перший блок вміщує
перелік ювілейних дат за місяцями, відомості про річниці пам’ятних
подій, дані про заснування міст України, наукових установ,
підприємств, освітніх закладів, про видатних ювілярів (історичних
осіб, діячів науки і культури, політиків, воєначальників), а також про
свята: всесвітні, національні, державні, релігійні і професійні. У
другому блоці подаються фактографічні довідки-нариси до найбільш
значущих подій, доповнені бібліографічними списками літератури,
ілюстративних і аудіовізуальних документів. Бібліографічна складова
«Календаря» формується за принципом рекомендаційності:
подаються відомості про найновіші і найбільш інформативні джерела
та ілюстративні матеріали. У списках літератури подається
інформація про матеріали, які тривалий час були недоступними
широкому загалові читачів з ідеологічних причин. Це, передусім,
видання, повернуті із спецсховищ, передані українською діаспорою,
новинки друку, що надійшли до фондів національних бібліотек
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України, а також, в окремих випадках, архівні матеріали з фондів
Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України. Календар є
цінним бібліографічним джерелом в інформаційному просторі
України, важливим складником національної культури.
Шкільна бібліотека
Журнал «Шкільна бібліотека» адресований
педагогам, працівникам шкільних бібліотек. Його
основним завданням є висвітлення узагальненого
теоретичного, методичного і практичного досвіду
діяльності бібліотекарів ЗНЗ, надання їм
допомоги у повсякденній праці. Це справжня
скарбничка передового досвіду, цікавих ідей для
творчих людей – тих, хто займається
популяризацією читання серед школярів, навчає
їх основам бібліотечно-бібліографічних знань. Видання виходить
щомісячно. В ньому друкуються сторінки офіційної інформації.
Рубрика «Календар бібліотекаря» подає інформацію про пам’ятні
історичні дати, вміщує розповіді про відомих людей – громадських
діячів, вчених, письменників. Фахівці Національної бібліотеки
України для дітей вміщують тут свої найцікавіші методичні поради,
розповідають про новинки кращої дитячої літератури, книги-ювіляри.
Усталеними рубриками журналу є: календар бібліотекаря; освіта і
культура в бібліотечному просторі; методична скарбничка; досвід
зарубіжних колег; технологія роботи; школярі у світі книжкової
культури; електронне життя бібліотеки; сценарії бібліотечних
заходів; бібліотечні уроки; краєзнавча діяльність бібліотек; цікавинки
звідусіль.
Змістовне наповнення журналу в основному відбувається за
рахунок матеріалів, які надходять до редакції унаслідок проведення
різноманітних конкурсів. Частину щорічних конкурсів редакція
журналу влаштовує самостійно. Журнал постійно відстежує і
підтримує інновації, спрямовані на розвиток освітянських бібліотек і
читання дітей. З 2011 рокуна сторінках видання було започатковано
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рубрику «Книга творить людину». До реалізації проекту залучаються
провідні фахівці Національної бібліотеки України для дітей.

Шкільна бібліотека плюс
Це науково-методичний часопис, професійне
газетне видання, адресоване бібліотекарям
навчальних закладів загальної середньої освіти,
педагогам, спеціалістам органів управління
освітою різного рівня та їхніх методичних служб,
що курують діяльність підпорядкованих бібліотек.
Це видання засноване у 2003 р. «Благодійним
фондом сприяння розвитку освіти імені Бориса
Грінченка» на підтримку ініціативи Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
та за сприянням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України.

Науково-методичні видання
Педагогічного спрямування
Біологія і хімія в рідній школі
«Біологія і хімія в рідній школі» - науковометодичний журнал. У часописі публікуються
матеріали
практичного
спрямування,
розглядаються
питання
щодо
підвищення
методичної підготовки вчителі в біології і хімії,
педагогічного досвіду, проблем профільної школи,
вміщено
статті,
присвячені
екології
навколишнього середовища та інші важливі й
цікаві відомості.
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Безпека життєдіяльності
Журнал видається з січня 2003 року як
щомісячний Всеукраїнський науково-популярний
журнал для всіх, хто займається організацією
безпеки життєдіяльності в навчально-виховних
закладах, установах, організаціях. Він надає
офіційну інформацію Міністерства освіти і науки
України та Міністерства надзвичайних ситуацій з
питань безпеки життєдіяльності, охорони праці,
пожежної та радіаційної безпеки, надзвичайних
ситуацій, побутового травматизму. На його сторінках викладачі
познайомляться з науково-методичними розробками уроків з безпеки
життєдіяльності, з корисними порадами спеціалістів з питань
особистої безпеки та навколишнього середовища. Провідні
спеціалісти запропонують оригінальні розробки уроків, планівконспектів, майстер-класів.

Зарубіжна література в школах України
Це всеукраїнський науково-методичний журнал, який створений для
вчителів світової літератури, науковців,
філологів, аспірантів, студентів, а також для
всіх тих, хто цікавиться світовою літературою.
Основна його тематика: методика викладання
предмета світова література у школах,
гімназіях, ліцеях, ПТУ. У журналі друкуються
методичні, літературознавчі, мистецтвознавчі,
культурологічні статті та розробки уроків.
Матеріали подаються в цікавих рубриках:
«Літературознавство і школа», «Методична
наука і шкільна практика», «Нариси з історії світової культури»,
«Позакласні заходи», «Літературні паралелі», «Методика і досвід»,
«Нобелівські лауреати», «Шкільний театр», «Літературний гурток»,
«Атестація вчителя: шлях до майстерності», «Мистецтво перекладу»,
«Майстер-клас», «Профільне навчання» та «Фахові проблеми».
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Краєзнавство. Географія. Туризм
Сучасних дітей важко зацівити географією.
Нині, коли існує багато цифрових карт, барвисті
путівники, GPS-приймачі, турфірми, географічні
відеофільми, шкільний предмет видається
нудним та не цікавим.
Учні можуть швидко назвати висоту
Евересту або глибину озера Тітікака, але при
цьому легко заплутатися, в яку сторону від Києва
потрібно їхати до Донецька або чому в гірський
похід на висоті 2 тисячі метрів не треба брати сокиру! Те, що на цій
висоті дерева не ростуть, — для них стає справжнім відкриттям!
Газета «Краєзнавство. Географія. Туризм» допоможе вчителеві
стати не джерелом знань, а наставником, тьютором і поводирем у
світі інформації.

Позакласний час
Всеукраїнська газета для вчителів та вихователів виходить 2 рази на
місяць. Тут друкуються накази, рекомендації,
інформаціяпро
проведення
конкурсів,
які
оголошуєМіністерство освіти і науки України.
Вихователі та вчителі на сторінках видання
познайомляться здосвідом роботи своїх колег,
прочитають представленісценарії позакласних
заходів різної тематики. На сторінках часопису ви
знайдетематеріали для патріотичного виховання
школярів, розробки виховних заходів місяця,
годин спілкування, батьківських зборів, дидактичні матеріали для
здійснення превентивного виховання, вкладку для клубних
працівників.
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Розкажіть онуку
Всеукраїнська газета для вихователів
таучителів початкової школи. Видається з
1994року. Виходить 2 рази на місяць. На
сторінках газети друкуються конспектиуроків,
досвід роботи вчителів початковоїшколи,
сценарії шкільних свят.
У цьому часописі читач знайде розвиваючі ігри,
розмальовки, матеріали до інтегрованих занять,
методичні поради для вчителів початкових
класів та вихователів дитячих садків,сценарії
різноманітних свят.Видання високо оцінюють освітяни з усієї
країни.Методичні доробки, поради на кожен день, освітянська
публіцистика та цікаві конкурси - все це та багато іншого завжди
можна знайти на шпальтах видання.

Українська мова і література в школі
Науково-методичний
журнал
Інституту
педагогіки НАПН України. Журнал «Українська
мова і література в школі» виходив з березня 1963
року у Києві як методичний щомісячник
міністерства освіти УРСР. Він був створений
шляхом злиття двомісячників «Українська мова в
школі» і «Література в школі», які виходили з 1951
року. Журнал був призначений для учителів та
викладачів української мови й літератури
загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних і вищих навчальних
закладів. У всіх матеріалах, уміщених у журналі на той час, крім
методичної допомоги у викладанні мови й літератури, наголос
робився на ідеологічному вихованні в комуністичному дусі. В 1997
видання журналу з такою назвою відновлено в Києві, він виходить 8
разів на рік. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних
робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. У
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журналі публікуються статті з питань методики викладання
української мови і літератури, культури у школі.

Шкільний світ
Всеукраїнська газета для вчителів і
вихователів, яка виходить за сприяння МОН
України. Видається з вересня 1997 року, 2 рази на
місяць. У цій газеті вміщена вся палітра шкільного
життя. Вона пропонує вчителям інструктивні
матеріали, методичні рекомендації, навчальні
програми, різноманітні розробки уроків, виховних
годин. Планування та методика, конспекти та
сценарії, плани та програми, огляд посібників —
усе це кожного номеру ретельно збирається та
готується для педагогів. У газеті містяться поради заступникам
директорів із виховної роботи та класним керівникам.

Літературознавчі та
літературно-мистецькі видання
Буковинський журнал
Літературно-мистецький, громадсько-політичний, науково-освітній
часопис заснований 1991 року у Чернівцях
Чернівецьким національним університетом імені
Ю.
Федьковича,
обласною
організацією
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.
Шевченка,
обласним
відділенням
Фонду
культури України та управлінням з питань
інформаційної
політики
та
преси
облдержадміністрації. Журнал виходить раз на квартал накладом від
1000 до 5000 примірників обсягом 13-17 умовних аркушів,
розповсюджується в Україні та за її межами. На сторінках видання
вперше було опубліковано твори «Апостол черні» Ольги
Кобилянської, антимосквофільську статтю «Щоби не було запізно»
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Юрія Федьковича, автографи невідомих віршів Олега Ольжича,
повість «Манюня» Миколи Вінграновського, мемуари громадських і
політичних діячів Буковини Омеляна Поповича, Теодора Галіпа. Тут
друкувалися статті, листи, спогади про композитора Володимира
Івасюка, актора Івана Миколайчука, співака Назарія Яремчука.
Широко представлено сучасний літературний процес, історичний,
політологічний та перекладацький розділи. Часопис знайомить з
мистецькими набутками художників, творами молодих літераторів,
літературознавчими та краєзнавчими працями, бібліографією.
Головний редактор: член Національної спілки письменників України
Мирослав Лазарук.

Всесвіт
Журнал присвячено іноземній літературі,
культурі, мистецтву та суспільно-політичним
акцентам зарубіжних країн та їх зв'язків
з Україною. Заснування відбулось у січні 1925 року
у
Харкові
фундатором Василем
ЕлланомБлакитним. Безпосередню участь у створенні
журналу брали: літературний редактор Микола
Хвильовий,
художній
редактор Олександр
Довженко. До журналу були залучені відомі автори
та фотографи з УСРР та світу. Публікації носили ілюстрований
характер, публікувались перекладені закордонні новини, статті
краєзнавчого характеру та культурно просвітницької діяльності
періоду «українізації». Літературна направленість була представлена
поезією та прозою таких авторів як Анрі Барбюса, Джон
ДосПассос, Івана Багряного, Остапа Вишні та інші.
Через політичні обставини двотижневик «Всесвіт» було закрито
у жовтні 1934 року. Частина працівників, які співпрацювали з
«фундатором» «Всесвіту» були репресовані, серед них Микола
Хвильовий, Євген Касьяненко, Олександр Шумський, М. Ткач, Ф.
Таран та інші.
Відродження «Всесвіту» відбулося 1958 року. «Універсальний
ілюстрований журнал» було перетворено в часопис перекладів. Увага
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ілюстраціям була наділена значно менша, ніж у часи УСРР. Журнал
зосередився на літературі та перекладах у цілому. Відомі
представники школи перекладу представлені Миколою Лукашем, Ю.
Смоличом, П. Загребельним та іншими.
З 1971 року редактором журналу став Дмитро Павличко.
Журнал розширив художній зміст. Ряд творів письменників того часу
опубліковані вперше на території Радянського Союзу. 19731974 роках було опубліковано роман МаріоП'юзо «Хрещений
батько». Через політичні обставини 1978 року Дмитро Павличко
звільнився з видання. При цьому було звільнено 5-7 працівників
журналу. Після Павличка посаду головного редактора займає Віталій
Коротич, який у першу чергу вів політику боротьби
проти «буржуазного українського націоналізму» та «буржуазною
ідеологією».
До 1989 року була прибрана політична цензура над
публікаціями. Цього ж року журналом заснована літературна
премія «ArsTranslationis» («Мистецтво перекладу») імені Миколи
Лукаша, яка щорічно присуджується видатним українським
перекладачам.
До 1993 року незмінним принципом журналу було видавати
іноземну прозу вперше на радянському і пострадянському просторі,
тобто вся проза, що тоді з'являлася в часописі «Всесвіт», виходила
вперше. І це були твори, перекладені українською мовою. На базі
часопису створена потужна школа українського перекладу та
перекладознавства, яка й досі є визначною в Україні.

Дзвін
Щомісячний
літературно-мистецький
і
громадсько-політичний часопис Національної
спілки письменників України. Видається у
Львові. Видання засновано 1940 р. під назвою
«Література і мистецтво». Від липня 1945 до
лютого 1951 журнал виходив під назвою
«Радянський Львів», як орган Львівської
організації Спілки радянських письменників України. 1951—1989 рр.
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виходив під назвою «Жовтень». Від 1990 виходить під сучасною
назвою. На його сторінках читачі мають змогу знайомитися з
творчістю письменників, поетів. Широко представлена українська
новелістика. У рубриці «На обширах світового письменства»
читачіпознайомляться з творчістю відомих поетів від найдавніших
днів до сучасності. А ще на читача чекають найактуальніші
публікації, літературознавчі розвідки, є можливість зустрітися на
сторінках і з видатними прозаїками та поетами нашого часу,
молодими літераторами, науковцями, критиками та рецензентами.
Висвітлюється хроніка культурного життя м. Львова. У рубриці
«Мистецька палітра» подаються розповіді про відомих художників,
які є мистецькою гордістю України, діє ціла «Галерея Дзвона».

Дніпро
Журнал «Дніпро» - літературно-художнє видання.
Це часопис української літератури ХХ-ХХІ
століття. Упродовж всієї своєї історії він
позиціонував себе як молодіжне видання. Він
виходить друком з 1927 року. А в 2010 р. світ
побачив оновлений журнал – повнокольоровий,
глянцевий, європейського формату, з українським
серцем
та
душею.Він
припав
до
душі
найвимогливішим шанувальникам українського слова. Тут вони
знайдуть найрізноманітніші за жанром за змістом твори як молодих
авторів, так і досвідчених. А сторінки поезії, підібрані за змістом, за
темами не залишать нікого байдужими.

Київ
Літературно-художній
і
громадськополітичний журнал письменників України. Журнал
«Київ» було створено у 1983 році. Першим його
головним редактором став письменник Володимир
Дрозд, який очолював видання з 1983 по 1986 рік.
Він писав: „Скажу без перебільшення: колектив,
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незважаючи на складний період становлення, здійснив подвиг,
створивши буквально з нічого один із найцікавіших українських
місячників того часу…Цензура була просто жахлива… Наше ж
спрямування навіть в мордовських таборах помітив Василь Стус,
дуже позитивно відгукнувшись про художній рівень прози на
сторінках «Києва»“.
Наступним керівником журналу став поет Петро Перебийніс,
який пропрацював з 1986 по 2000 роки. Саме у цей час на сторінках
часопису друкуються: «Далекі вогнища» Олеся Гончара; «Скрип
колиски» Івана Чендея; «Третя рота», «Каїн», «Мазепа» Володимира
Сосюри; ранні оповідання та роман «Сонячна машина» Володимира
Винниченка; поетичні добірки Дмитра Павличка, Івана Драча, Бориса
Олійника, Василя Стуса тощо… Публікації супроводжувалися
постійними переслідуваннями і викликами «на килим» у «високу
хату» (приміщення ЦК компартії, що містилося на вул. Банковій).
Якраз на той час тираж журналу перевищує п′ятдесят тисяч
екземплярів на місяць.
З 2000 по 2004 рік головним редактором працює прозаїк
Олександр Васильківський. Письменник Віктор Баранов очолював
журнал із 2004 по 2014 рік.

Культура і життя
«Культура і життя» — загальнодержавна
українська щотижнева газета. Видання виходило
в різних містах України під різними назвами.
Так, у
1945—1954 роках газета мала
назву «Радянське мистецтво», у 1955 — квітні
1965 рр. — «Радянська культура». За радянської
доби була органом Міністерства культури УРСР.
Сучасна назва «Культура і життя» — з 3 травня
1965 року. Після проголошення незалежності України газета стала
офіційним друкованим органом Міністерства культури України.
Засновниками видання від 1994 року були Міністерство культури
України, Центральний комітет профспілки працівників культури
України, трудовий колектив редакції. Видавцем — ДП «Національне
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газетно-журнальне видавництво». Газета пройшла дуже складний
шлях становлення.

Літературна Україна
Літературна Україна - газета
письменників України.
Її засновники - Національна спілка
письменників України. Це видання
висвітлює літературний процес у
країні в усьому його різноманітті.
Це
і
основні
новини
спілчанського
життя,
діяльність
Шевченківського комітету, участь українських літераторів у
літературних процесах Європейського Союзу. А ще допитливий
читач у рубриках «Книжкове REVIEW», «Презентація», «Над
прочитаним», «Першодрук» має можливість знайомства з новими
виданнями та авторами, що яскраво заявили по себе. Тут же
друкуються поетичні добірки, уривки з прозових творів.

Слово просвіти
«Слово

Просвіти» — культурологічний просвітницький
тижневик Всеукраїнського
товариства
«Просвіта» ім. Тараса Шевченка.
Тижневик
висвітлює
проблеми
духовності, культури, друкує матеріали
на утвердження державності української
мови, відкриває перед читачами ті
сторінки
української
історії,
які
приховувала
тоталітарна
система,
зокрема, репресії та голодомори, сприяє
розвитку
національно-демократичних
тенденцій у сучасному українському
суспільстві.
Постійні рубрики газети: «Події,
факти, коментарі», «Просвіта», «Наша книга», «Мова єдина»,
«Українці у світі», «Культура», «Мистецтво», «Гаряча тема»,
14

«Суспільство»,
«Український
шлях»,
«Читацьке
віче»,
«Шевченкіана», «Духовний простір», «Геноцид», «Абетка відомих
імен», «Молода країна», «Музика», «Погляд», «Освіта», «З блокнота
письменника», «Родовід», «Свята і традиції», «Очевидець і
літописець», «Творчий портрет», «Імпресії», «Цікаво знати»,
«Неопалима купина», «Малі міста України» та інші.
Серед постійних авторів тижневика — відомі в Україні
політичні та громадські діячі, письменники, культурологи, діячі
мистецтв.На шпальтах тижневика — актуальні публікації на мовну
тематику, унікальні історичні розвідки, ексклюзивні інтерв'ю,
безкомпромісні журналістські розслідування гострих ситуацій,
широко висвітлюється молодіжна музика і концертна діяльність
провідних митців України, виграє всіма барвами художня палітра
майстрів пензля.

Українська літературна газета
Це газета про сучасну українську літературу. У
1955–1960 роках цей часопис виходив у Мюнхені. З
січня 1961 на базі колишніх газет «Українська
Літературна Газети» (1955—1960) та «Сучасна
Україна» (1959—1960) почав виходити журнал
«Сучасність». 9 жовтня 2009 року вихід друкованої
газети відродили в Україні, коли побачив світ
перший номер нової «Української літературної
газети», яку очолив Михайло Сидоржевський.
Починаючи з 2009 року, газета також має онлайн версію де
публікуються найкращі статті. Читачі мають змогу зорієнтуватися в
контекстах сучасного літературного процесу в Україні. Газета
знайомить свого читача з творами, висунутими на здобуття
літературних премій. Рубрика «Віч-на-віч» через інтерв’ю знайомить
з непересічними особистостями - письменниками, поетами, а
«Корифеї» - це великі літературознавчі дослідження та есеї про
відомих письменників.
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Українське слово
Тижневик
націоналістичного
напряму,
виходить з 1933 з перервою у 1941 —1948рр.
Вперше почав виходити у Франції у Парижі у 1933
році. Українське Слово» — цінне джерело до історії
українського визвольного руху, зокрема ОУН.
Деякий час в «Українське Слово» появлялися
сторінки молоді «Смолоскип» (1952—1956), дитяча
сторінка «Веселка», «Військові Вісті», «Українська
культура».
З проголошенням незалежності України Провід ОУН прийняв
рішення видавати газету «Українське Слово» в Україні. Після
короткого підготовчого періоду 21 листопада 1991 р. у Львові
вийшло її перше число. Часопис швидко переріс львівські «рамки» і
редакцію перенесли до Києва.
З 17 січня 1993 р. «Українське Слово» виходить у Києві як
всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. Спочатку видання
містило 8 сторінок, а з 1994 року — 16. У листопаді 1993 року газету
було перереєстровано, її засновником стала Фундація ім. О. Ольжича,
а від початку 2000 року — Видавництво ім. О. Теліги.
Друкований тижневик став визнаними загальнонаціональним
виданням, що відстоює ідеї українського націоналізму як
організованої форми політичного і громадського життя українського
народу, що особливо важливо на сучасному етапі української
державності. Коло тем і авторів «Українського Слова» дуже
широке — це політичні, державні, громадські діячі, відомі науковці,
та літератори. Плюралізм думок обох видань провокує читачів до
вдумливого аналізу і дискусій стосовно стану та перспектив
української політики, економіки, суспільства і культури.
Інформацію підготувала завідуюча
відділом науково-методичної та
інформаційно-бібліографічної роботи
Кадюк Н. М.
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