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Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня 
бібліотек [Текст] : Указ Президента України від 30 вересня 2011 року № 957/2011 // Бібліотечна 
планета. — 2011. — № 4. — С. 38—39. 

*** 
Вилегжаніна, Т. Криза читання як сучасна проблема світового рівня [Текст] 

Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2011. — № 4. — С. 4—6.  
Про світовий досвід вирішення проблем у сфері читання та подолання цієї кризи в Україні. 
 

БІБЛІОТЕЧНІ ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ 
Міжнародна наукова конференція «Формування і розвиток бібліотечного електронного 

середовища», 4—6 жовт. 2011 р. (Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського) [Текст] : 
[матеріали] // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 6. — С. 35—66. — (Хроніка наукових подій). 

Про майбутнє бібліотек у сучасному електронному суспільстві та про те, які виклики часу доводиться їм 
сьогодні приймати і як реагує ІФЛА на них. 

 

Савіна, З. Учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів 
державних та обласних  універсальних  наукових бібліотек приймає Івано-Франківськ [Текст] 
/ З. Савіна // Бібліотечна планета. — 2011. — № 4. — С. 9.  

Про хід та теми виступів на традиційній Всеукраїнській науково-практичній  конференції директорів 
державних та обласних універсальних наукових бібліотек «Публічні бібліотеки України в контексті реформ» 
(6—9 вересня 2011 р. у м. Івано-Франківську). 

 

Форум сільських бібліотек Дніпропетровщини [вересень 2011р., Дніпропетровськ] 
[Текст] // Бібліотечна планета. — 2011. — № 4. — С. 10.  

 

Шевченко, І. Бібліотеки нині — більше, ніж бібліотеки [Текст] / І. Шевченко // 
Бібліотечна планета. — 2011. — № 4. — С. 6—8.  

Про хід Міжнародного конгресу 77-ї Генеральної конференції та Асамблеї ІФЛА, що присвячувалися 
темі «Бібліотеки — більше, ніж бібліотеки: інтеграція, інновація та інформація для всіх». 

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК 
Розколупа, Н. До питання організації мережі публічних бібліотек в Україні [Текст] 

Н. Розколупа // Бібліотечна планета. — 2011. — № 4. — С. 22—24. — Бібліогр.: 16 назв.  
Огляд законодавчих документів щодо організації та функціонування публічних бібліотек в Україні. 
 

БІБЛІОТЕЧНИЙ МАРКЕТИНГ 
Каунова, В. Лаборатория творчества [Текст] : имидж-фактор управляемый / 

В. Каунова // Библиотека. — 2011. — № 10. — С. 32—36.  
Про те, як ЦБС реалізовує різноманітні проекти для створення позитивного іміджу. 
 

ТИПИ БІБЛІОТЕК 
Богза, Н. Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної — до центру 

місцевої громади [Текст] / Н. Богза  // Бібліотечна планета. — 2011. — № 4. — С. 18—21. — 
(З досвіду роботи). 

Виступ директора Миколаївської ОУНБ на Всеукраїнській науково-практичній конференції директорів 
державних та обласних універсальних наукових бібліотек у м. Івано-Франківську 6—9 вересня 2011 р. 

 

ОКРЕМІ БІБЛІОТЕКИ 
Бабій, Л. Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка — духовна скарбниця Прикарпаття 

[Текст] / Л. Бабій  // Бібліотечна планета. — 2011. — № 4. — С. 15—17. — (З досвіду роботи). 
Виступ директора Івано-Франківської ОУНБ на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

директорів державних та обласних універсальних наукових бібліотек у м. Івано-Франківську 6—9 вересня 
2011 р. 

 

Ракитянська, В. Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка — 
125 років / В. Ракитянська // Бібліотечна планета. — 2011. — № 4. — С. 33—34. 

Директор ХДНБ ім. В. Г. Короленка про складний та творчий шлях бібліотеки, проведення ювілейних 
заходів. 

БІБЛІОТЕКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
Вітенко, В. Книгозбірня працює і в неділю [Текст] / В. Вітенко // Вільне життя. — 2012. — 

17 лют. — С. 8. — (Коротко).   
Про перехід Тернопільської ОУНБ на шестиденний робочий тиждень.  



Вона тепер у кращім світі…[Текст]  // Свобода. — 22 лют. — С.6 : фотогр. — (Світлий 
спомин). 

Про бібліотекаря Лановецької загальноосвітньої школи №1 Валентину Василівну Базан, яка відійшла у 
вічність. З нагоди роковин смерті.  
 

Вузи відмовились фінансувати бібліотеку-довгобуд [Текст // Номер один. — 2012. — 
15 лют. — С. 3.  
Ситуацію з найбільшим довгобудом Тернополя коментує міський голова Сергій Надал.  
 

Горлиця, О. Український Паваротті [Текст] / О. Горлиця; фотогр. І Пшоняка // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 15 лют. — С. 8 : фотогр.   

Про директора  обласної філармонії та презентацію нової книги про нього в Тернопільській ОУНБ.  
 

Гривас, С. Кличуть у бібліотеку на експрес-побачення [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 
2012. — 8 — 9 лют. — С. 5.  

Знайти свою половинку чи просто поспілкуватися із цікавою людиною може кожен молодий 
тернополянин чи тернополянка в обласній бібліотеці для молоді.  
 

Гривас, С. Німецьку допомагає вивчити «Гете-Інститут» [Текст] / С. Гривас // 
20 хвилин. — 2012. — 3—4  лют. — С.4.  

Багато можливостей для вивчення німецької мови, знайомства з культурними традиціями, 
письменниками та філософами пропонує тернопільським учням Тернопільська обласна бібліотека для молоді. 
 

[З 1 лютого Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека перейшла на 
шестиденний робочий тиждень…] [Текст] : [оголошення] // Свобода. — 2012. — 22 лют. — С. 2.  
 

Золотнюк, А. Поети в Неті [Текст] / А. Золотнюк  // Вільне життя. — 2012. — 24 лют. — 
С. 6. — (Справи бібліотечні).   

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася репрезентація проекту «Творчість молодих в 
он-лайн: літературний відеоподкаст «Провесінь Тернопілля», який здійснюється в рамках ініціативи «Лідер 
бібліотечної справи — II» програми «Бібліоміст».  
 

Золотнюк, А. Суниці для Патріарха [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 2012. — 
24 лют. — С. 3. — ( Постаті ).  

Чимало цікавого дізналися всі, хто зібрався в читальному залі Тернопільської ОУНБ. Саме  там під 
егідою відділу міського абонементу відбулися читання «Світоч української духовності», присвячені патріарху 
Йосифові Сліпому.  
 

Краснобаєв, А. Закохатися у бібліотеці — за п’ять хвилин  [Текст] / А. Краснобаєв // 
20 хвилин. — 2012. — 15 — 16 лют.— С.[ 4] : фотогр.  
Про експрес-побачення, що відбувалися в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.  
 

Крещик, Н. Ще більше про Острозьку академію [Текст]  / Н. Крещик // Вільне життя. — 
2012. — 10 лют. — С.1. — (Зустрічі).  

Зустріч із доктором філософських наук, проректором Національного університету «Острозька академія» 
Петром Кралюком відбулася в читальному залі Тернопільської ОУНБ.  
 

Левицька, Л. Книгозбірні перетворюють на сучасні інформаційні центри [Текст] / 
Л. Левицька  // Голос України. — 2012. — 24 лют . — С. 11.  

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей стартував проект «Бібліомістечко», а централізована 
бібліотечна система Тернополя  перемогла в третьому раунді проекту «Бібліоміст».  
 

Ліберний, О. Йосиф Сліпий — великий подвижник Української церкви [Текст] / 
О. Ліберний // Свобода. — 2012. — 24 лют. — С. 2. — (Громадські читання).  

В обласній універсальній науковій бібліотеці з нагоди 120-річчя від дня народження Йосифа Сліпого 
відбулися громадські читання, у яких  взяли участь представники духівництва, рідні патріарха  та працівники  
книгозбірні.  
 

Ліберний, О. Побачив світ п’ятдесятий номер журналу «Літературний Тернопіль» 
[Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2012. — 17 лют. —  С. 5 : фотогр. — ( Ювілеї).  

З нагоди виходу у світ 50-го номера літературно-мистецького , громадсько-політичного журналу 
«Літературний Тернопіль» в обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася зустріч із творцями 
журналу, письменниками, художниками, лауреатами премії ім. братів Богдана та Левка Лепких під назвою 
«Творчі роздуми з журналом «Літературний Тернопіль».  

 

Моргун, О. «Обрії волинської прози» [Текст] / О. Моргун // Свобода. — 2012. — 17 лют.— 
С. 5. — (Зустріч у бібліотеці).  
Під такою назвою у Лановецькій центральній бібліотеці відбулася творча зустріч із професором, доктором філософських 
наук Петром Кралюком та письменницею Марією Лавренюк.  



Сокальська, А. У вир почуттів — під звуки романсу [Текст] / А. Сокальська // Вільне 
життя. — 2012. — 3 лют. — С. 6. — (Мистецьке свято).  

Наприкінці січня в центральній дитячій бібліотеці Тернополя відбувся літературно-музичний вечір 
«Перлини українського романсу». Доповнювала його книжкова виставка «Краса в музиці і в почуттях», 
підготовлена працівниками бібліотеки.  

 

Тракало, О. А що ви знаєте про Просфору?  [Текст] / О. Тракало  // Вільне життя. — 
2012. — 15 лют . — С. 6.  
У Заліщицькій центральній бібліотеці провели духовне свято Просфори за участю духовенства.  
 

Тракало, О. У вінок пам’яті великого педагога [Текст]  / О. Тракало  // Свобода. — 
2012. — 17 лют. — С. 5 : фотогр. — (Наші незабутні).  

«Макар Панасович Чижов — педагог, учений, дослідник природи нашого краю» — годину-спогад на 
таку тему працівники Заліщицької центральної бібліотеки організували у місцевій школі О. Маковея, 
присвятивши її століттю від дня народження вчителя географії та її директора у 1946 — 1961 роках. 

 

У Скалаті відновлять замок [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 6 — 7 лют. — С. 4.  
Голова ОДА Валентин Хоптян під час робочої поїздки до Києва передав лист уряду із проханням 

підтримати виконання угоди між Кабміном і нашою областю в частині добудови нової обласної бібліотеки. 
 

Федчина, Л. «Їх слава буде пломеніти…»  [Текст]  / Л. Федчина // Вільне життя. — 
2012. — 3 лют. — С. 5. — (Бібліотечні новини).  

Під такою назвою працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей провели годину історії, 
приурочену Дню пам’яті героїв Крут.  

 

Федчина, Л. «Подвижник духу і віри» [Текст] / Л. Федчина  // Вільне життя. — 2012. — 
24 лют. — С. 3. — ((Коротко).   

До 120-річчя від дня народження Йосифа Сліпого в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей 
відбулася година духовності «Подвижник духу і віри».  

 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ 
Мирош, Т. Мережа інтернет-центрів у бібліотеках розширюється [Текст]  / Т. Мирош // 

Бібліотечна планета. — 2011. — № 4. — С. 35—36. 
Про хід реалізації програми  «Бібліоміст» у Львівській області. 
 

Сергеева, Н. Блогосфера и «литературные штучки» [Текст] : социальные сети и 
профессиональное общение / Н. Сергеева // Библиотека. — 2012. — № 10. — С. 10—12. 

Про ресурс соціальних інтернет-комунікацій — блоги та мікроблоги. 
 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 
Білик, І. Роздуми щодо оцінювання якості роботи бібліотеки [Текст] / Н. Білик, 

Н. Гудімова // Бібліотечна планета. — 2011. — № 4. — С. 28—32. — Бібліогр.: 16 назв. 
Розкрито значення термінів «якість» та «вимірювання ефективності діяльності», розглянуто можливості 

впровадження ефективних методів управління бібліотекою шляхом самооцінювання та виявлення якісних 
критеріїв її роботи . 

 

Цуріна, І. ІІІ Всеукраїнська школа методиста [7—11 листопада 2011 р., м. Київ] [Текст] / 
І. Цуріна, О. Білик // Бібліотечна планета. — 2011. — № 4. — С. 13—14. 

 

Тітова, Н. Роль головної бібліотеки регіону в зміцненні позицій сільської бібліотеки 
[Текст] / Н. Тітова // Бібліотечна планета. — 2011. — № 4. — С. 11—13. 

Про нові підходи до вирішення проблем інформаційного забезпечення жителів села, створення 
соціокультурного середовища для місцевих громад регіону та роль Дніпропетровської ОУНБ у вирішенні 
цих завдань. 

БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Амельченко, Ю. Бібліотека проти самотності [Текст] / Ю. Амельченко // Бібліотечна 

планета. — 2011. — № 4. — С. 21—22. — (З досвіду роботи). 
Директор Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського про реалізацію проекту «Бібліотека проти самотності». 

 

Журина, А. Учение с увлечением поднимает настроение [Текст] / А. Журина, 
Л. Рахимжанова // Библиотека. — 2011. — № 11. — С. 42—45. 

Про інноваційні форми роботи для залучення читачів до бібліотеки, популяризацію бібліотечних фондів 
та масову роботу. 
 

Кириллова, Л. Придёт ли времечко или о вкусах не спорят? [Текст] / Л. Кириллова // 
Библиотека. — 2011. — № 10. — С. 22—26 : фото. 

Про те, як Рязанська ОУНБ (Росія) працює з молоддю. 
 



Мышеловская, Н. Внимание: «третий возраст» [Текст] : ученые установили: жизнь 
продлевают общение, умственный труд и забота о ближних / Н. Мышеловская // 
Библиотека. — 2011. — № 11. — С. 51—54. 

Про роботу Мурманської державної обласної універсальної наукової бібліотеки зі старшим поколінням. 
 

Саруханова, Е. В гармонии с собой и миром [Текст] : занимаемся по арттерапевтическим 
методиками  / Е. Саруханова // Библиотека. — 2011. — № 10. — С. 40—45. 

Про організацію роботи з інвалідами на прикладі діяльності Белгородської спеціальної бібліотеки ім. 
В. Я. Єрошенкової (Росія) та публічних бібліотек міста . 
 

БІБЛІОТЕЧНІ КАДРИ 
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