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Україна. Президент (2009—; В. Янукович) Пропозиції до Закону України «Про внесення 
зміни до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо придбання 
документів для бібліотечних фондів [Текст] // Бібліотечна планета. — 2012. — № 1. — С. 59. 

 

БІБЛІОТЕЧНІ ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ 
Бородин, О. В преддверии реформы. К чему движется отрасль? [Текст] : совещание 

руководителей федеральных и центральных библиотек России / О. Бородин // Библиотека — 
2011. — № 12. — С. 2—12. — (Событие года). 

Про проведення конференції в Санкт-Петербурзі та доповіді, оприлюднені на ній. 
 

Казаченкова, Л. А. Всё было правдой, но верилось с трудом [Текст] / Л. А. Казаченкова // 
Современная библиотека. — 2011. — № 9. — С. 64—71 : фотогр. — (Крупный план: 
Белгородская область). 

Про Міжрегіональний форум модельних сільських бібліотек у м. Бєлгороді, організований 
Міністерством культури РФ. 

 

Тихонова, Л. Н. Всемирный библиотечный и информационный конгресс — 77-я 
Генеральная конференция и Ассамблея ИФЛА (13—18 авг. 2011 г., г. Сен-Хуан, Пуэрто-Рико) 
[Текст] / Л. Н. Тихонова // Библиотековедение — 2011. — № 6. — С. 76—78. — Библиогр. : 7 
назв. 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК 
Васильченко, М. Інструкції щодо організації діловодства в бібліотеках удосконалюються 

[Текст] / М. Васильченко// Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1. — С. 2—4. — 
(Законодавче регулювання галузі культури). 

Думки автора з приводу прийняття Типової інструкції з  діловодства, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 листопада  2011 року № 1242. 

 

Законодавчі та нормативні документи: грудень, січень, лютий [Текст] / підгот. 
Л. Короткіх // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1. — С. 53—58. — (Нормативна 
база). 

 

[Запитання, що стосуються бібліотечної роботи, та посилання на джерела, в яких є 
відповіді на них] [Текст] :  // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1. — С. 60. — 
(Консультації юристів, фахівців). 

 

Суслина, И. В. Охрана авторских прав в Интернете [Текст] / И. В. Суслина, 
К. К. Покровский // Библиотековедение. — 2011. — № 4. — С. 17—21. — Библиогр. : 7 назв. 

У статті розглянуто актуальні для бібліотечного співтовариства аспекти охорони авторських прав в 
Інтернеті. 

БІБЛІОТЕЧНИЙ МАРКЕТИНГ 
Ковальчук, Л. Фандрейзингова діяльність публічних бібліотек Києва [Текст] / 

Л. Ковальчук // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1. — С. 22—24. — (Мережа 
бібліотек). 

Представлено досвід роботи публічних бібліотек м. Києва щодо залучення додаткових ресурсів для 
розвитку й діяльності. 

ОКРЕМІ БІБЛІОТЕКИ 
Зинченко, И. Научно-технической библиотеке Одесской национальной академии 

пищевых технологий — 110 лет[Текст] / И. Зинченко // Бібліотечний форум України. — 
2012. — № 1. — С. 43—46. — (Ювілеї бібліотек). 

 

Петрина, Н. Бібліотека відкрита для світу [Текст] / Н. Петрина // Бібліотечний форум 
України. — 2012. — № 1. — С. 25—27. — (Мережа бібліотек). 

У статті представлено досвід роботи бібліотеки Української академії банківської справи Національного 
банку України (м. Суми) як інформаційно-освітнього і культурно-мистецького центру регіону. 

 

Прохорова, В. Незмінні орієнтири: до 120-річчя Харківської державної наукової 
бібліотеки ім. В. Г. Короленка [Текст] / В. Прохорова // Бібліотечний форум України. — 
2012. — № 1. — С. 47—49. — (Ювілеї бібліотек). 

Стаття висвітлює історію створення та становлення відділу технічної літератури Харківської державної 
наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка та його головного завдання на всіх етапах розвитку від ХІХ до ХХІ 
століття — науково-просвітницької діяльності, інформаційного забезпечення виробництва, науки, освіти, 
формування патентного фонду та підтримки винахідництва. 

 



БІБЛІОТЕКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
Білянська, Н. Світоч української духовності [Текст] / Н. Білянська // Божий сіяч. — 

2012. — № 3 (берез.). — С. 2.  
У Тернопільській ОУНБ відбулися духовні читання «Світоч української духовності» до 120-ї річниці від 

дня народження Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого. 
 

Гривас, С. У Тернополі — німецький клуб [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 2012. — 
26—27 берез. — С. 1.  

У рамках спільного проекту Тернопільської обласної бібліотеки для молоді та Гете-Інституту діє Клуб 
спілкування німецькою мовою Guten Tag.   

 

Грищук, Л. Поспілкуємось німецькою [Текст] /Л. Грищук // Вільне життя. — 2012. — 
30 берез. — С. 5 : фотогр. — (Інновації). 

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді понад чотири роки діє клуб спілкування англійською 
мовою, а нещодавно відкрився такий же клуб з удосконалення вивчення німецької.  

 

Данилків, І. «Критик повинен мати відвагу казати не тільки про приємні речі...» 
[Текст] / І. Данилків // Свобода. — 2012. — 16 берез. — С. 8 : фотогр. -—(Варто прочитати).  

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася зустріч з відомою 
письменницею, літературним критиком, музикантом і журналістом Тетяною Дігай. Вона презентувала свою 
нову книгу «Післямова: літературна критика».  

 

Дзісяк, Я. Снігова поезія  [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя. — 2012. — 2 берез. — С. 6 . 
— (Зустрічі).  

У Чортківській центральній бібліотеці відбулися інформаційно-літературні читання «Снігова поезія».  
 

Дискурський, В. І звучала «Ave Марія»… [Текст] / В. Дискурський // Вільне життя. — 
2012. — 16 берез. — С. 5.  

Про заходи у Монастириській центральній бібліотеці, присвячені 120-річчю від дня народження 
Йосифа Сліпого.  

 

Золотнюк, А.  Життя із кулею в грудях [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. - 
2012. — 2 берез. — С. 5. — (У пам’ять про Леся Курбаса).  
Про вечір-портрет «Режисер майбутнього», присвячений 125-річчю від дня народженя Леся Курбаса, в 
Тернопільській ОУНБ.  

 

Журавлюк, В. Зарадить вакцинація [Текст] / В. Журавлюк // Подільське слово. — 
2012. — 23 берез. — С. 7. 

Про книжкову виставку, присвячену темі небезпеки захворювання на сказ, у відділі 
сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ. 

 

Журавлюк, В. Органічне землеробство [Текст] / В. Журавлюк // Подільське слово. — 
2012. — 2 берез. — С. 10. .  

Про виставку літератури на тему «Органічне землеробство» у відділі сільськогосподарської літератури 
Тернопільської ОУНБ розповідає бібліотекар Валентина Журавлюк.  

 

Земанський, І. Губернатор попросить в уряду 330 мільйонів [Текст] / І. Земанський // 
Місто. — 2012. — 7 берез. — С. 3.   

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин Хоптян попросить в уряду 
330 мільйонів гривень на реалізацію соціальних проектів, зокрема на добудову обласної бібліотеки. 

 

Ігнатюк. Л. «Театр — моя стихія» [Текст] / Л. Ігнатюк // Вільне життя. — 2012. — 
30 берез. — С. 6 : фотогр. — (Зустрічі). 

В обласній бібліотеці для дітей у відділі мистецтв, у рамках роботи клубу «Рандеву», відбулася творча 
зустріч з актором Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Олександром Папушею.  

 

Коновалова, Г. Митець світової слави [Текст]  / Г. Коновалова  // Тернопіль вечірній. — 
2012. — 7 берез. — С. 4.  

«Лесь Курбас: людина на тлі історії» — під такою назвою відбулося засідання літературно-мистецької 
вітальні «Червона калина», що діє при Тернопільській центральній міській бібліотеці.  

 

Краснобаев, А. Бібліотекарів навчатимуть Інтернету [Текст] / А. Краснобаев // 
20 хвилин. — 2012. — 21—22 берез. — С. [4]. 

Директор програми модернізації українських бібліотек Матей Новак розповідає про реалізацію проекту 
в Тернополі. 

 



Краснобаєв, А. Студентам бракує друкованих підручників [Текст] / А. Краснобаєв  // 
20 хвилин. — 2012. — 7—8 берез. — С. [6] : фотогр.  

Порушується питання  відсутності у бібліотеках вищих навчальних закладів Тернополя підручників для 
студентів. Завідувачка міського абонементу Ірина Лавецька запрошує кожного, якщо йому бракує книжок, до 
Тернопільської обласної бібліотеки для молоді.  

 

Левицька, Л. Класиків читатимуть мовою оригіналу? [Текст] Л. Левицька // Голос 
України. — 2012. — 6 берез. — С. 13 : фотогр. 

Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до посольств десяти країн (Австрії, Великобританії, 
Італії, Іспанії, Канади, Німеччини, Польщі, США, Франції та Японії) з проханням посприяти у поповненні 
бібліотечного фонду книгами мовою оригіналу.  

 

Лісовська, Н. «Не вірте, що поезія — слова…» [Текст] : цей рядок із вірша 
тернопільського поета, драматурга, композитора і барда Олександра Смика дав назву 
традиційним щорічним поетичним читанням, присвяченим Всесвітньому дню поезії / 
Н. Лісовська // Свобода. — 2012. — 28 берез. — С. 3 : фотогр. — (Доторкнутися до 
прекрасного). 

Поетичні читання, гостем яких був Олександр Смик, відбулися в Тернопільській ОУНБ.  
 

Мельник, Я. Рідній мові присвячується [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 
2012. — 29 лют. — С. 2.  

Літературно-музичну композицію «У серці ніжну і лагідну збережу я мову рідну» організували в 
Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дітей.  
 

«Ми чуємо тебе, Кобзарю...» [Текст] // Свобода. — 2012. — 23 берез. — С. 8 : фотогр. — 
(Дітям про Шевченка). 

Літературні читання «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» провели в Тернопільській бібліотеці № 3 
для дітей. 
 

Омельчук, А. Шумські бібліотеки отримають грантівські комп’ютери 
[Текст] /А. Омельчук // Свобода. — 2012. — 29 лют. — С. 4. — (Пульс).  

Бібліотекарі Шумської ЦБС потрапили у число восьми переможців 3-го раунду конкурсу «Організація 
нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету».  
 

Осадчук, Л. Тернопільські бібліотекарі використовують новітні технології для 
підтримки обдарованої молоді [Текст]  / Л. Осадчук  // День — 2012. — 6 берез. — С. 6 : фотогр.  

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді представили проект «Творчість молодих он-лайн: 
літературний відео-подкаст «Провесінь Тернопілля», який впроваджують за сприяння програми Міжнародної 
технічної допомоги «Глобальні бібліотеки «Бібліоміст — Україна»,  фінансовою фундацією Білла та Мелінди 
Гейтс.  
 

Паращук, А. Юні знавці Тарасового слова отримали «Кобзар» із рук генерала [Текст] / 
А. Паращук // Вільне життя. — 2012. — 14 берез. — С. 3 : фотогр.  

Про вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка та фінал дитячого конкурсу читання «Слово Тарасове струнами 
б’ється» в Борщеві. Дійство, приурочене до Шевченківських днів, відбулося також і в читальному залі 
Чортківській центральній бібліотеці.  
 

Редьква, О. Свято поезії з Марією Баліцькою [Текст] / О. Редьква // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 28 берез.—4 квіт. — С. 7 : фотогр. 

З нагоди Всесвітнього дня поезії в бібліотеці № 1 Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя відбулася 
творча зустріч з тернопільською письменницею Марією Баліцькою.  
 

Роговська, Л. Жіноче свято в храмі книг [Текст] / Л. Роговська // Вільне життя. — 
2012. — 21 берез. — С. 9. — (Справи бібліотечні). 

Зустріч колективу бібліотечних працівників, котрі перебувають на заслуженому відпочинку, відбулась у 
Кременецькій центральній бібліотеці ім. Ю. Словацького. Натхненниця та організатор свята «А жінка буває на 
весну так схожа...» — завідувачка відділу обслуговування Оксана Вальчук. 
 

Томчишин, Ю. Шумські бібліотеки комп’ютеризують [Текст] / Ю. Томчишин // 
Місто. — 2012. — 7 берез. — С. 2. 

Бібліотеки Шумської ЦБС потрапили у число восьми переможців третього раунду конкурсу 
«Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету».  

 
Тракало, О. «Люби і знай свій рідний край» [Текст] / О. Тракало // Вільне життя. — 

2012. — 30 берез. — С. 6. — (У читальній залі). 
Краєзнавчі читання на таку тему нещодавно провели в Заліщицькій центральній бібліотеці. Їх 

присвятили 125-річчю від дня народження Йосифа Шварца — уродженця цього міста,  дослідника історії та 
природи краю. 
 



Тракало, О. Нездійснене бажання Степана Сапеляка [Текст] / О. Тракало // Вільне 
життя. — 2012. — 29 лют. —  С. 9. — ( Пам’ять ).  

Директор Заліщицької ЦБС Ольга Тракало розповідає про життя і навчання в Заліщиках відомого 
українського поета, публіциста, правозахисника Степана  Сапеляка.  

 

Цікаво, повчально і захоплююче працюють у Лановецькій районній бібліотеці для 
дорослих [Текст]  / фотогр. П. Стецюка // Свобода. — 2012. — 14 берез. — С. 5 : фотогр. — 
(Реалії). 

У Лановецькій книгозбірні провели День спеціаліста, запросивши у гості педагогів і студентів 
перукарської спеціальності місцевого профтехучилища.  

 

Чайківська, Я. «Летючою павутинкою» лине слово Лесі Українки  [Текст] / 
Я. Чайківська ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 7 берез. — С. 4 : фотогр.  

З нагоди дня народження славетної дочки України та з ініціативи управління культури і мистецтв 
Тернопільської міської ради в Українському домі «Перемога» відбулися літературні читання «Летюча зірка на 
ймення Леся Українка». Працівники міських бібліотек взяли активну участь у заході.  

 

Чайківська, Я. У бібліотеках можна буде скористатися безкоштовним Інтернетом 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 29 лют.— С.  4 : фотогр.  

Завдяки проекту «Бібліоміст» Тернопільська міська ЦБС буде модернізована за найновішими 
технологіями.  

 

Чмиленко, О. Римоване дитинство Тамари Воробець [Текст] : тернопільська 
третьокласниця пише твори у віршах / О. Чмиленко //Тернопіль вечірній. — 2012. — 
21 берез. — С. 8. 

Про особливий талант маленької тернополянки розповідає завідувачка Тернопільської міської 
бібліотеки №2 для дітей. 

 

Що останнім часом хвилювало вас найбільше? [Текст] : [розмова з директором 
Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Лесею Гук] // RIA плюс. — 2012. — 14 берез. — 
С. 2 : фотогр. — (Експерти про найактуальніше). 

Директор Тернопільської обласної бібліотеки для молоді розповідає про репрезентацію нового 
проекту — літературного відеоподкасту  «Провесінь Тернопілля» та отримання нагороди «Лідер бібліотечної 
справи — 2012».  

 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ 
Библиотека и новые информационные технологии [Текст] : проблемы оцифровки, 

сканирования и открытого доступа к публикациям // Библиотека в эпоху перемен: 
философско-культурологические и информационные  аспекты: информ. сб. (дайджест) / Рос. 
гос. б-ка. НИЦ Информкультура. — М., 2011. — Вып. 4 (52). — С. 111—116. — Из содерж.: 

Электронные библиотеки и электронно-библиотечные системы в России. — С. 111—115; 
Галустян, Е. Ф. Взаимодействие с библиотеками. — 115. 
 

Полякова, О. Будуймо мости спілкування та порозуміння: з досвіду проведення 
міжнародного молодіжного веб-марафону «Україна-Росія» [Текст] / О. Полякова, Т. Рєзник // 
Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1. — С. 5—7. — (Інтернет-технології в бібліотеках). 

У статті представлено ініціативу веб-спілкування молоді України і Росії за сприяння юнацьких 
бібліотек, підкреслюється важливість такого спілкування. 

 

Пономарёва, Т. О. День Интернета в юношеской библиотеке [Текст] / Т. О. Пономарёва // 
Современная библиотека. — 2012. — № 9. — С. 22—22 : фотогр.  

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
Башун, О. Комп’ютерні програми для створення електронних бібліотек [Текст] / 

О. Башун // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1. — С. 28—33. — (Досвід зарубіжних 
країн). 

У статті надається огляд комп’ютерних програм з відкритим кодом, які книгозбірні можуть 
використовувати для створення електронних бібліотек та розміщення  різноманітних файлів у електронному 
форматі. Для бібліотек, які вже мають значні електронні колекції, представлено окремі платні програмні 
продукти для підтримки електронних бібліотек. 

 

Васильченко, М. Взаємодія бібліотек у рамках створення єдиної інформаційно-
бібліотечної системи «Бібліотека — ХХІ» [Текст] / М. Васильченко // Бібліотечний форум 
України. — 2012. — № 1. — С. 8—9. — (Бібліотечно-інформаційні ресурси). 

У статті розглядаються шляхи взаємодії та інтеграції в бібліотечній справі. 
 



НАУКОВА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ 
Семирогова, Н. Вузовский ресурс — сетевой или традиционный? [Текст] : что ты 

листаешь, студент?/ Н. Семирогова // Библиотека. — 2011. — № 12. — С. 19—22. — (Досвід 
зарубіжних країн). 

Результати анкетування групи студентів-педагогів із використання періодичних видань (традиційних та 
електронних) у навчально-виховному процесі. 

 

Семенюк А. А. Музыка в библиотеке: к юбилею отдела нотных изданий и звукозаписей 
Российской государственной библиотеки[Текст] / А. А. Семенюк // Библиотековедение. — 
2011. — № 6. — С. 104—108. 

 

БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 
Калинина, Г.П. Библиографический аппарат курсовых, дипломных работ и диссертаций  

[Текст] / Г. П. Калинина // Библиография. — 2012. — № 1. — С. 50—55. — (Консультации 
студентам и аспирантам). 

У статті викладені загальні рекомендації зі складання бібліографічних записів для списків літератури та 
посилань у. студентських наукових роботах і дисертаційних дослідженнях 

 

БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ. МБА 
Авторы. Издатели. Библиотеки. Читатели [Текст] : комфорт — конкурентное 

преимущество библиотек на информационном рынке // Библиотека в эпоху перемен: 
философско-культурологические и информационные аспекты: информ. сб. (Дайджест) / Рос. 
гос. б-ка. НИЦ Информкультура — М., 2011. — Вып. 4 (52). — С. 91—116. — Из содерж.:  

Амлинский, Л. Библиотечный комфорт: роскошь или веление времени? — С. 91—102; 
Драгныш, Е. Красиво. Удобно. Комфортно. Тенденции развития архитектуры и 

организация внутреннего пространства библиотечных зданий. — С. 102—108; 
Библиотечный дизайн (на примере Тамбовской областной универсальной научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина). — С. 108—110. 
 

Іванова, Я. Педагогічна діяльність бібліотеки [Текст] / Я. Іванова // Бібліотечний форум 
України. — 2011. — № 1. — С. 19—21. 

У статті розкривається сутність педагогічної діяльності бібліотекаря й бібліотеки як складової 
багатокомпонентної системи. 

РОБОТА З ДІТЬМИ  Й ПІДЛІТКАМИ 
Марущак, В. Казка чи романтичний голод? [Текст] : (з досвіду роботи письменника) / 

В. Марущак // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1. — С. 12—13. — (Бібліотечно-
бібліографічне обслуговування). 

Про літературу, призначену для дітей та бібліотеки, які покликані сприяти тому, щоб кожна книга 
доходила до юного читача і приносила задоволення та вчила добру. 

 

Сопова, Т. Ювенологія: наука для тих, хто працює з молоддю [Текст] / Т. Сопова // 
Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1. — С. 14—18. — (Бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування). 

У статті йдеться про науку ювенологію — комплексне міждисциплінарне знання про становлення 
молодого покоління в соціальному, духовному та біологічному аспектах. Піднімаються також питання про 
ювенільну юстицію та її потрібність в Україні й за кордоном. Ці роздуми автора допоможуть бібліотекарям 
зрозуміти місце бібліотеки в обслуговуванні молодого покоління. 
 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ 
Бариловская, В. Чисто английское хранилище [Текст] : лондонская стажировка / 

В. Бариловская // Библиотека. — 2012. — № 12. — С. 23—26 : фото. 
Про стажування групи бібліотекарів із сибірського регіону в бібліотеках Великобританії. 
 

Болдырева, И. С. Современные тенденции библиотечного обслуживания в Городской 
библиотеке Дуйсбурга [Текст] / И. С. Болдырева // Библиотековедение — 2011. — № 4. — 
С. 95—99. — Библиогр. : 7 назв. 

Автор розповідає про різноманітні форми обслуговування користувачів, зокрема дітей і молоді, в 
міській бібліотеці м. Дуйсбурга (Німеччина). 

 

Геращенко, О. Програма партнерського навчання в Сієтлі [Текст] / О. Гаращенко // 
Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1. — С. 34—37. — (Досвід зарубіжних країн). 

У статті подається інформація про зустріч представників бібліотек світу за Програмою партнерського 
навчання в Сієтлі (США), яка відбулася у вересні 2011 року 

 



Лесняк, Т. Бібліотечна освіта в Польщі: система, приклади функціонування, спроба 
оцінки [Текст] / Т. Лесняк // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1. — С. 38—41. — 
(Досвід зарубіжних країн). 

У статті характеризується система бібліотечної освіти Польщі та подаються результати дослідження 
щодо актуалізації та введення нових дисциплін. Вона дасть можливість порівняти організацію навчання і 
підготовки бібліотекарів у Польщі та в Україні. 
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