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БІБЛІОТЕЧНІ ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ 
«Библиотеки и научное сообщество: взаимодействие и взаимовлияние» : 

Международная научная конференция «Румянцевские чтения — 2011» [19—21 апр. 2011 г., 
Москва] [Текст] : [выступления А. Е. Петрова, В. А. Глухова, Л. Н. Тихоновой] // 
Библиотековедение. — 2011. — № 5. — С. 14—23.  

 

Кудлач, В. Семінар бібліографів в Одесі: виступи і враження [Текст] / В. Кудлач // 
Бібліотечний форум України. — 2011. — № 4. — С. 39—43. — (бібліотечні форуми, 
конференції). 

20—21 жовтня 2011 року в Одеській національній науковій бібліотеці ім. М. Горького відбувся 
Всеукраїнський семінар «Бібліографічна діяльність бібліотек у новому інформаційному просторі». У його 
рамках було проведено регіональний конкурс  на краще методичне та бібліографічне видання публічних 
бібліотек України. 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК 
Законодавчі та нормативні документи: вересень, жовтень, листопад [Текст] / підгот. 

Л. Короткіх // Бібліотечний форум України. — 2011. — № 4. — С. 48—52. — (Нормативна 
база). 

 

[Запитання, що стосуються бібіліотечної роботи, та посилання на джерела, у яких є 
відповіді на них] [Текст] / Бібліотечний форум України. — 2011. — № 4. — С. 53. — 
(Консультації юристів, фахівців). 

 

МЕРЕЖА БІБЛІОТЕК 
Богза, Н. Модельні бібліотеки Миколаївщини: еволюція позитивних змін [Текст] / 

Н. Богза // Бібліотечний форум України. — 2011. — № 4. — С. 28—30. — (Мережа 
бібліотнек). 

У статті підбито підсумки роботи за три роки колаївщини щодо створення нового іміджу. 
 

Дорофеева, О. Молодежны центр информации и творчества — настоящее и будущее 
Луганской областой библиотеки для юношества [Текст] / О. Дорофеева // Бібліотечний 
форум України. — 2011. — № 4.— С. 31—34. — (Мережа бібліотек). 

Представлено огляд святкових заходів до Всеукраїнського дня бібліотек  2011 року та інформацію про 
нові послуги й цікаві відкриття бібліотекарів. 

 

БІБЛІОТЕКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 2011 р.] / 

підгот.: Є. Безкоровайний та ін. // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 1. — С. 153—159 : 
фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [21 вересня у 
рамках підготовки до Всеукраїнського дня бібліотек в обласній універсальній науковій 
книгозбірні відбулася презентація нової книжки почесних краєзнавців України, співтворців 
«Тернопільського енциклопедичного словника» Богдана Мельничука  та Віктора Уніята 
«Іван Франко і Тернопільщина»] ; [16 листопада в обласній універсальній науковій 
бібліотеці проведено краєзнавчі читання «Мирон Кордуба зблизька»].  
  

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 2011] / підгот. : 
Є. Безкоровайний та ін. // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 1. — С. 153—159 : 
фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [11 жовтня в 
обласній бібліотеці для молоді відбулася на презентація повісті тернопільських 
письменників Богдана Мельничука та Ніни Фіялко «Роксоляна, декан і жлоби»] ; 
[27 жовтня у Тернопільській ОБМ вілбулася репрезентація збірника «Жива легенда», який 
упорядкував професор Арсен Гудима, а видрукувало видавництво «Терно-граф»]. 

 

Земанський, І. В обласному архіві презентували путівник [Текст] / І. Земанський  // 
Місто. — 2012. — 4 січ. — С. 2 : фотогр.  

Відбулася презентація путівника, укладеного спецыалыстами Деждавного архіву Тернопільської 
області. У зазоді взяв участь директор Тернопільської ОУНБ Василь Вітенко.  

 



Краснобаєв, А. Своє рукоділля не хоче нікому продавати [Текст] : Майстриня народної 
творчості створює колекцію ляльок-мотанок у костюмах всіх регіонів України. Більшу її 
частину вона представила на виставці у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 20—21 січ. — С. 22 : фотогр.  
 

Ліберний, О. Архівний путівник — до послуг краєзнавців, істориків… [Текст] / 
О. Ліберний // Свобода. — 2012. — 4 січ. — С. 6. — (Нововидання). 

У Державному архіві Тернопільської області відбулася презентація нового путівника, в обговоренні 
якого взяв участь і директор Тернопільської ОУНБ Василь Вітенко. 
 

Огородник, Н. Путівник — про історію краю [Текст] / Н. Огородник // 20 хвилин. — 
2012. — 13—14 січ. — С. 4 : фотогр.   

Унікальне видання «Державний архів Тернопільської області: путівник» передадуть до бібліотек міста.  
 

Ониськів, М. Датівник — 2012 [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2012. — 
20 січ. — С. 5 : фотогр. — (Зверніть увагу).  

Про бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2012 рік», 
підготовлений працівниками відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ. 

 

Путівник крізь роки та відстані [Текст] / підгот.: У. Коропецька, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2012. — № 1. — С. 146—147. — (Поличка бібліофіла).  

Про ретроспективний бібліографічний покажчик «Література про Тернопільську область за 2000—2004 
роки». 

 

Юрса, Г. Світ без бар’єрів [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя. — 2012. — 27 січ. — 
С. 5. — (Що? Де? Коли?).  

Про інформаційно-комп’ютерний центр для людей з вадами зору, що діє  в Тернопільській обласній 
бібліотеці для молоді.  

 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ 
Особенности виртуальной социализации [Текст] // Библиотека в эпоху перемен : 

философско-культурологические и информационные аспекты: информ. сб. (дайджест). — / 
Рос. гос. б-ка, НИЦ Информкультура. — М., 2011. — Вып. 3 (51) : Формирование и развитие 
личности. — С. 69—80.  

Розглянуто теоретичні аспекти формування й розвитку особистості у віртуальному середовищі. 
АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Баньковська, І. Як Могилянська бібліотека інформує про нові надходження через 
електронний каталог [Текст] / І. Баньковська // Бібліотечний форум України. — 2011. — 
№ 4 — С. 14—15.  

У статті представлено сервіси з доставки інформації про нові надходження через електронний каталог 
Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

 

Гладкая, И. Медиатека как эффективное средство визуализации учебного процесса 
[Текст] / И. Гладкая, И. Пылаева // Бібліотечний форум України. — 2011. — № 4. — С. 16—
17. — Библиогр.: 3 назв. 

Автори статті розкривають сучасне визначення поняття «медіатека» та її роль у візуалізації навчального 
процесу. 

 

Юшковец, В. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе 
библиотек [Текст] / В. Юшковец // Бібліотечний форум України. — 2011. — № 4. — С. 18—
19. —  Библиогр.: 2 назв. 

У статті розглянуто особливості організації, ведення, функції та використання каталогів у роботі 
кнтгозбірень, зокрема Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської. 

НАУКОВА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
Домбровська, Л. Наукове дослідження з історії педагогічних бібліотек України другої 

половини ХІХ — 20-х років ХХ століття [Текст] / Л. Домбровська // Бібліотечний форум 
України. — 2011. — № 4. — С. 5—8. —  Библиогр.: 11 назв. 

У статті презентовано монографію кандидата історичних наук Рогової П. І. — перше у вітчизняному 
бібліотекознавстві наукове дослідження з історії розвитку та становлення педагогічних бібліотек України 
ХІХ — 20-х років ХХ століття. 

 

Солоіденко, Г. Науково-дослідницька робота бібліотек: напрями, пріоритети, 
ефективність [Текст] / Г. Солоіденко // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 11. — С. 12—
17. —  Библиогр.: 19 назв. 

Проаналізовано основні чинники, які впливають на ефективність та практичну значущість наукової 
діяльності вітчизняних бібліотек. Розглянуто досвід країн СНД із впровадження  якісних критеріїв та ознак 
оцінювання науково-дослідної роботи книгозбірень. 



КРАЄЗНАВЧА РОБОТА 
Горобець, О. Краєзнавча бібліографія в сучасному інформаційному просторі [Текст] / 

О. Горобець // Бібліотечний форум України. — 2011. — № 4. — С. 26—27. — (бібліотечне 
краєзнавство). 

У статті висвітлено досвід краєзнавчої діяльності бібліотеки, систему роботи, здобутки колективу та 
перспективи. 

 

Кухарук, Т. Декада духовної книги — тест на краєзнавчу свідомість [Текст] / Т. Кухарук, 
Л. Худенко // Біблітечний форум України. — 2011. — № 4.— С. 23—25.  

У статті розглянуто основні принципи та актуальність проведення декади духовної книги в Одеській 
національній ордена Дружби народів науковій бібліотеці ім. М. Горького. 

ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА 
Гендина, Н. И.  Вклад библиотек  в информационную подготовку граждан. Анализ 

деятельности образовательных учреждений и библиотек России по информационной 
подготовке граждан [Текст] / Н. И. Гендина // Библиотековедение. — 2011. — № 5. — С. 30—
37. —  (Информационная грамотность). — Библиогр.: 8 назв. 

Розглянуто зміст, форми та методи інформаційної підготовки громадян в освітніх установах і 
бібліотеках. 

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ 
Акопова, Г. А. Зал текущих периодических изданий Российской государственной 

библиотеки (особенности  состава, организации и использвания фонда текущих 
периодических изданий в РГБ) [Текст] / Г. А. Акопова, Е. А. Крылова, Л. С. Рубцова // 
Библиотековедение. — 2011. — № 5. — С. 38—45. — Библиогр.: 7 назв. 

У статті зроблено короткий екскурс у минуле залу поточних видань Російській державній бібліотеці, 
представлено динаміку надходжень за останні 30 років, відображено результати використання фонду за різні 
роки. 

 

БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Беляева, Н. Традиции и новации в выставочной работе [Текст] / Н. Беляева, 

Г. Шосаидова, Э. Курталиева // Бібліотечний форум України. — 2011. — № 4. — С. 20—22. — 
(Бібліотечно-бібліографічне обслуговування). 

Про інноваційні форми та підходи до організації нетрадиційних виставок у бібліотечному просторі. 
 

Новые читательские стратегии для развития личности [Текст] // Библиотека в эпоху 
перемен : философско-культурологические и информационные аспекты : информ. сб. 
(дайджест) / Рос. гос. б-ка, НИЦ Информкультура. — М., 2011. — Вып. 3 (51) : Формирование и 
развитие личности — С. 91—102. — Из содерж.: 

Чурляева, Т. Н. Формирование читательской компетенции в условиях современного 
общества. — С. 91—96; 

Чернышева, Л. Н. Социальные институты Великобритании в воспитании личности. — 
С. 96—102 

РОБОТА З ДІТЬМИ Й ПІДЛІТКАМИ 
Іванова, Я. Проблеми дитячого читання та шляхи їх розв’язання [Текст] / Я. Іванова // 

Бібліотечний форум України. — 2011. — № 4. — С. 35—36. 
Проаналізовано, яким чином можна спонукати дітей до читання та якою його є роль у формуванні 

підростаючого покоління. 
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