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БІБЛІОТЕЧНІ ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ 
Сидоренко, Л. «Бібліотека — влада — громада: стратегія єдності в інформаційному 

суспільстві» [Текст] : (ІІ Форум соціального партнерства) / Л. Сидоренко // Бібліотечна 
планета. — 2012. — № 1. — С. 6. — (Бібліотечні форуми). 

Про ІІ Форум сільських бібліотекарів, що відбувся 27 вересня 2011 р. за ініціативою Миколаївської 
ОУНБ ім. О. Гмирьова та при підтримці Програми «Бібліоміст», його програму, прийняття підсумкових 
документів. 

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов’язкового 

безоплатного примірника документів [Текст] : Закон України від 12 січня 2012 року № 4319-
IV // Бібліотечна планета. — 2012. — № 1. — С. 37. — (Офіційні документи). 

*** 
Про впровадження мораторію на закриття державних і комунальних закладів культури 

у сільській місцевості [Текст] : Постанова Верховної Ради України від 8 лютого 2012 року 
№ 4356-IV // Бібліотечна планета. — 2012. — № 1. — С. 38. — (Офіційні документи). 

*** 
Україна. Президент (2009 — ; В. Янукович). Про відзначення в Україні деяких 

пам’ятних дат та професійних свят[Текст] : (Витяг) : Указ Президента України від 30 грудня 
2011 року № 1209/2011 // Бібліотечна планета. — 2012. — № 1. — С. 38. — (Офіційні 
документи). 

*** 
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами 

культури, заснованими на державній та комунальній формі власності [Текст] : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271 // Бібліотечна планета. — 2012. — 
№ 1. — С. 39—40. — (Офіційні документи). 

*** 
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного казначейства України 

від 29.11.2010 № 447 [Текст] : Наказ Міністерства фінансів України від 14.10.2011 № 1297 // 
Бібліотечна планета. — 2012. — № 1. — С. 41. — (Офіційні документи). 

*** 
Розколупа, Н. Платні послуги в бібліотеках [Текст] / Н. Розколупа // Бібліотечна 

планета. — 2012. — № 1. — С. 25. — (Бібліотека в правовому полі). 
Юридична консультація з питань надання платних послуг у бібліотеках. 

БІБЛІОТЕЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Геращенко, О. У майбутнє — разом із бібліотекою : роль ОУНБ у соціокультурній 

інфраструктурі регіону[Текст] : (на прикладі Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І. Чижевського) / 
О. Геращенко // Бібліотечна планета. — 2012. — № 1. — С. 8—10. — (З досвіду роботи). 

Директор Кіровоградської ОУНБ про негативні чинники в роботі бібліотек та про те, як у сучасній 
ситуації організувати роботу бібліотеки, щоб вона відповідала інтересам громади й продовжувала займати 
належне місце в соціокультурній інфраструктурі свого регіону. 

 

МЕРЕЖА БІБЛІОТЕК 
Вилегжаніна, Т. Бібліотечне обслуговування в сільській місцевості: стан і перспективи 

[Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2012. — № 1. — С. 4—5 : фотогр. — 
(Колонка головного редактора). 

Про становище бібліотек на селі та заходи щодо збереження, зміцнення та розвитку бібліотечної мережі 
в сільській місцевості. 

 

БІБЛІОТЕКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
Вшанували поетичне слово [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2012. — 4 квіт.— С. 5.   
Працівники бібліотеки № 8 для дорослих приєдналися до святкування Всесвітнього дня поезії, 

організувавши літературну зустріч із літераторкою, художницею, авторкою та виконавицею пісень Богданою 
Дирдою. 
 

Гром’як, Л. Вшанували пам’ять Йосифа Сліпого [Текст]  / Л. Гром’як // Свобода. — 
2012. — 6 квіт. —  С. 2 : фотогр. — (Духовні читання).  

У с. Плотичі Козівського району відбулися духовні читання, присвячені 120-й річниці від дня 
народження Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого. Організували захід завідуюча будинком культури Іванна 
Сирота та завідуюча бібліотекою Ганна Брилінська.   
 



Дзісяк, Я. «Усмішка весни» [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя. — 2012. — 13 квіт. —  
С. 6. — (Творчі зустрічі).  

Літературні читання під  такою назвою відбулися в Чортківській бібліотеці. 
 

Дискурський, В. І комп’ютери, і народні майстри [Текст] / В. Дискурський // Вільне 
життя. — 2012. — 13 квіт. — С. 8. — (Бібліотечні новини).   

Про діяльність Монастириської центральної бібліотеки для дітей та її перемогу в проекті «Бібліоміст».  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 2011 р. ; січень — 
лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний  [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2012. — 
№ 2. — С. 154—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 
[25 січня 2012 року Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека зібрала 
шанувальників таланту народного артиста України  Ярослава Лемішки на презентацію книги 
про нього «Піснею покликаний»] ; [2 лютого працівники відділу краєзнавчої літератури та 
бібліографії запросили шанувальників журналу «Літературний Тернопіль» із нагоди виходу 
його 50-го числа] ; [16 лютого з нагоди 120-річчя від дня народження Патріарха Йосифа 
Сліпого відбулися громадські читання].  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 2011 р. ; січень — 
лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний  [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2012. — 
№ 2. — С. 154—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 
[9 лютого 2012 року в читальному залі Козівської районної бібліотеки відбулася репрезентація 
монографії молодого бережанського науковця Олександра Коковіна «Товариство «Рідна 
школа» на Бережанщині (1903—1939)].  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 2011 р. ; січень — 
лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний  [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2012. — 
№ 2. — С. 154—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 
[26 січня 2012 року в центральній дитячій бібліотеці м. Тернополя відбулося свято 
українського романсу].  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 2011 р. ; січень — 
лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний  [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2012. — 
№ 2. — С. 154—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 
[8 грудня 2011 року в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація 
документальної повісті Богдана Мельничука «Соломія Крушельницька» ] ; [13 грудня 
репрезентовано книгу поезій і статей Богдана Берези з Підволочиська «Маєстат слова»] ; 
[15 грудня відбулася репрезентація книги Миколи Проціва «Маркіян»] ; [20 лютого 2012 року 
репрезентовано проект «Творчість молодих в он-лайн: літературний відеоподкаст «Провесінь 
Тернопілля», який відбувся в рамках ініціативи «Лідер бібліотечної справи» програми 
«Бібліоміст»] .  

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 2011 р. ; січень — 
лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний  [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2012. — 
№ 2. — С. 154—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 
[2 грудня 2011 року колектив Кременецької центральної бібліотеки ім. Ю. Словацького 
відзначив свій 60-річний ювілей].  
 

Захарчук, Д. Віце-консул Посольсьва США в Україні розповів про «Зелену карту» 
[Текст] / Д. Захарчук ; фотогр. автора // Свобода. — 2012. — 18 квіт. — С. 4 : фотогр. — 
(Актуально). 

У Тернопільській ОУНБ відбулась зустріч з віце-консулом Посольства США в Україні Вільямом 
Хамнікі, який розповів про особливості еміграційної лотереї «Грін-кард», програми навчання та обміну 
студентами.  
 

Колос, М. «Поезія може стати відповіддю на найглибші духовні питання» [Текст] / 
М. Колос // Свобода. — 2012. — 6 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Вічні цінності).   

Про творчий захід у Тернопільській бібліотеці №4 для дорослих, присвячений Всесвітньому дню поезії.  
 

Левіт, О. Вісті коротко [Текст] / О. Левіт // Тернопіль вечірній. — 2012. — 11 квіт. — 
С. 3. — Зі змісту: 12 квітня Тернопіль відвідає Консул Сполучених Штатів Америки. Зустріч з 
ним відбудеться в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці.  
 

Мала, С. Фільми англійською покажуть без перекладу [Текст]  / С. Мала // 20 хвилин. — 
2012. — 2 квіт. — С. 6 : фотогр.  

Удосконалити свої знання з англійської мови та покращити їх сприйняття допоможе перегляд 
англомовних фільмів у Тернопільській ОУНБ.   
 



[Миттєвості трудового дня працівників  бібліотеки Кременецького обласного 
гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка та сільської бібліотеки в Іванівці 
Теребовлянського району] [Образотворчий матеріал] / фотогр. В. Бурми // Вільне життя. — 
2012. — 20 квіт. — С. 6 : фотогр. — (У тиші бібліотек, де живуть знання і мудрість). 
 

Моргун, О. У цім краю, де серця рідна пристань… [Текст] / О. Моргун // Свобода. — 
2012. — 4 квіт. — С. 12 : фотогр. — (Бібліотека — колиска поетичних талантів).  

Напередодні Всесвітнього дня поезії у Лановецькій центральній бібліотеці для дорослих була 
представлена мозаїка поетичних творів талановитих авторів  Лановеччини «У цім краю, де серця рідна 
пристань».  
 

Молоді — про спорт і здоровий спосіб життя [Текст] // Місто. — 2012. — 11 квіт. — С. 7.  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбудеться молодіжна конференція «Спорт і здоровий 

спосіб життя молоді: погляди, думки, висновки», присвячена Року спорту та здорового способу життя в 
Україні.  
 

Осуховська, С. Подарунок Маестро [Текст] / С. Осуховська // Вільне життя. — 2012. — 
13 квіт. — С. 3. — (Коротко).  

Директор обласної філармонії, народний артист України Ярослав Лемішка подарував Тернопільській 
ОУНБ та бібліотекам області книгу «Покликаний піснею», що вийшла з нагоди його ювілею.  
 

Тракало, О. Бізнес — справа юних фахівців [Текст] / О. Тракало // Свобода. — 2012. — 
27 квіт.— С. 5 : фотогр. — (Майбутнє — в наших руках).  

У Заліщицькій центральній бібліотеці відбулося чергове засідання Клубу молодих підприємців на тему 
«Бізнес-планування —необхідна умова успішної діяльності молодого фахівця в сучасному ринковому 
середовищі». 
 

Тракало, О. Педагог з душею краєзнавця [Текст]  / О. Тракало // Свобода. — 2012. — 
6 квіт. — С. 6. — (Люби і знай свій рідний край).  

Директор Заліщицької ЦБС про краєзнавчі читання, присвячені 125-річчю від дня народження 
дослідника історії та природи нашого краю Йосифа Шварца.  

 

У колекції — понад двісті екслібрисів [Текст] // Вільне життя. — 2012. — 6 квіт. — С. 3.  
У читальному залі Тернопільської ОУНБ діє виставка книжкових знаків заслуженого художника 

України Ярослава Омеляна.  
 

Хоптій, О. Коли робота — покликання і стан душі [Текст] / О. Хоптій // Свобода. — 
2012. — 11 квіт. — С. 10. — (Пані бібліотекар). 

Про Любов Володимирівну Машталір — директора Підгаєцької ЦБС.  
 

Юрса, Г. На полотні — людина  [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя. — 2012. — 27 квіт. —  
С. 8 : фотогр. — (Розгорнуто виставку).  

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді розгорнуто виставку  художніх полотен «Людина, 
буття і мистецтво». 

 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ 
Амеліна, Є. Інноваційні послуги сучасних українських бібліотек [Текст] / Є. Амеліна, 

В. Пілярчук // Бібліотечна планета. — 2012. — № 1. — С. 14—19. — (Інформаційні технології). 
Про позитивні зміни та нові тенденції, що спостерігаються в бібліотеках України завдяки реалізації 

програми «Бібліоміст». 
 

Людвік, Н. Вебінар як нова  форма професійного спілкування [Текст] / Н. Людвік // 
Бібліотечна планета. — 2012. — № 1. — С. 19—22. — (Інформаційні технології). 

Про приклади та переваги використання цієї нової технології  дистанційного навчання та спілкування. 
 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 
Тарантюк, З. Аспекти методичного забезпечення діяльності бібліотек Долинської ЦБС 

[Текст] / З. Тарантюк // Бібліотечна планета. — 2012. — № 1. — С. 12—14. — (З досвіду роботи). 
 

БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 
Авдонина, Н. Учёт — первичная основа показателей СБО [Текст] / Н. Авдонина, 

Н. Масловская // Библиотека. — 2012. — № 1. — С. 16—19. — (Фонды). 
Про основні показники довідково-бібліографічної роботи та їх облік. 
 

БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ. МБА 
Московець, Л. Відроджуємо смак до читання [Текст] / Л. Московець ; пер. з рос. 

Л. Бейліс // Бібліотечна планета. — 2012. — № 1. — С. 11—12. — (З досвіду роботи). 
Про те, як в Одеській ЦБС для дорослих реалізовувався проект «Люди читають — країна мислить», 

спрямований на підвищення престижу книги та читання. 
 



Рафеенко, Л. «Что нужно тебе, бизнесмен?» [Текст] / Л. Рафеенко // Библиотека. — 
2012. — № 1. — С. 23—26. — (Правовое просвещение). 

Про вивчення інформаційних потреб представників бізнесу, а також визначення ролі бібліотеки в 
процесі організації інформаційного обслуговування. 

 

РОБОТА З ДІТЬМИ  Й ПІДЛІТКАМИ 
Ганзикова, Г. Сотрудничество плюс сотворчество: ч. 1 [Текст] / Г. Ганзикова // 

Библиотека. — 2012. — № 1. — С. 34—39. — (Территория чтения). 
Організація творчих конкурсів серед дітей та підлітків. 

 

Эркаева, Г. Брось курить сейчас [Текст] : беседа с учащимися 9—10 классов / 
Г. Эркаева // Библиотека. — 2012. — № 1. — С. 61—66. — (Против зла — всем миром). 
 

Рыбакова, Л. Для чего ребята используют Интернет [Текст] : исследование показало: 
подростки и молодёжь не только активно работают с сетевыми ресурсами, но и много читают / 
Л. Рыбакова // Библиотека. — 2012. — № 1. — С. 13—15. — (Информационные технологии). 

Результати проведеного дослідження. 
 

Семілет, Ю Н. Бібліотекарі «капіталістичної праці», або гол у порожні ворота [Текст] / 
Н. Семілет // Бібліотечна планета. — 2012. — № 1. — С. 22—24. — (Дискутуємо). 

Авторка дає відповідь на статтю М. Зніщенка «Крим — 2011: нова стратегія розвитку бібліотек до 2021 
року» і дискутує з ним із приводу нововведень у ЦБС для дітей м. Миколаєва. 
 

БІБЛІОГРАФІЧНІ КАДРИ 
Дудникова, Е.  Профессиональная мобильность [Текст] : в командной работе кроется 

секрет успеха / Е. Дудникова // Библиотека. — 2012. — № 1. — С. 10—12. — (Фонды). 
Про результати опитування, присвяченого груповій роботі бібліотекарів, як невід’ємної частини їх 

професійної діяльності. 
 

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ 
Белякова, Д. Новоселье в Лейпциге [Текст] / Д. Белякова // Библиотека. — 2012. — 

№ 1. — С. 65—67. — (Фонды). 
Про Німецьку національну бібліотеку. 
 

ЮВІЛЕЇ ТА ЮВІЛЯРИ 
Життя, присвячене служінню книзі [Текст] // Бібліотечна планета. — 2012. — № 1. — 

С. 30—31. — (Ювілеї та ювіляри). 
Про подружжя Бабичів, їх трудовий шлях і творчий доробок, зокрема у Національній парламентській 

бібліотеці України. До 80-річчя від дня народження. 
 

Пашкова, В. Вчений, викладач, лідер бібліотечного співтовариства [Текст] / В. Пашкова, 
Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2012. — № 1. — С. 31—32. — (Ювілеї та ювіляри). 

Про висококваліфікованого фахівця, ученого, викладача, новатора, кандидата педагогічних наук, 
доцента, заслуженого працівника культури  України Ірину Олександрівну Шевченко. До 50-річчя від дня 
народження. 

 

Черевко, Г. Професія, що має майбутнє [Текст] : (Ужгородському коледжу культури і 
мистецтв — 65) / Г. Черевко // Бібліотечна планета. — 2012. — № 1. — С. 27—30. — (Ювілеї та 
ювіляри). 

Про історію навчального закладу та підготовку бібліотечних фахівців у ньому. 
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