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БІБЛІОТЕЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Зуб, В. Окремі аспекти системи управління бібліотеками України [Текст] / В. Зуб // 
Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 2.— С. 25—28. — Бібліогр.: 16 назв.  

У статті висвітлюються питання організації та шляхи удосконалення системи управління охороною 
праці в бібліотечних установах України. 

 

БІБЛІОТЕКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
Брик, А. Мотанка несе у собі тепло людських рук, любов і турботу… [Текст] / А. Брик // 

Свобода. — 2012. — 18 трав.— С. 8 : фотогр. — (Наша лялька).  
Про тернополянку Оксану Мартинюк, яка виготовляє народні ляльки-мотанки та проводить майстер-

класи у Тернопільській бібліотеці № 3 для дітей. 
 

Гривас, С. Діти зробили власноруч 18 книг про міста [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 
2012. — 21—22 трав. — С. 6. 

Про проведення спільного проекту Гете-Інституту та Тернопільської обласної бібліотеки для молоді «Я 
створюю книгу. Відомі міста Німеччини».  

 

Дерех, В. «Тернопільську бібліомишку» читають і у Штатах [Текст] / В. Дерех // 
20 хвилин. — 2012. — 11—12 трав.— С. 8.  

Понад 25 тисяч переглядів набрав блог Тернопільської міської бібліотеки № 2 для дорослих 
«Тернопільська БібліоМишка». 

 

Золотнюк, А. Розкодувати не вдасться, а ось насолодитися… [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя. — 2012. — 11 трав. — С. 5. — (Джерела духовності). 

У Тернопільській міській  бібліотеці № 2 для дітей відбувся  круглий стіл на тему «Вишиванка — код 
України». Там же представили зразки автентичної вишивки.  

 

Колос, С. Молодь дізнавалася у письменників секрети творчості [Текст] / С. Колос // 
Свобода. — 2012. — 18 трав. — С. 8. — (Майстри слова). 

У Тернопільській бібліотеці № 4 для дорослих відбулися творчі зустрічі з автором жіночих романів 
Оксаною Скрипкою і тернопільським поетом Олегом Германом. 

 

Коляда, А. 77 поетів про любов… [Текст] / А. Коляда // Свобода. — 2012. — 11 трав. — 
С. 8 : фотогр. — (Доторкнутися словом). 

У Тернопільській ОУНБ презентували книгу «Цілунок троянди». У неї увійшли вірші про кохання 
77 місцевих авторів. 

 

Левицька, Л. Книга-велет з «Дивокраю» [Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 
2012. — 23 трав. — С. 8. 

Парадом казкових героїв відкрився в Тернополі ІІ літературний фестиваль для дітей «Дивокрай». 
У програмі — зустрічі з дитячими письменниками, вистави за участю літературних героїв та презентація 
книги-велета «Казки Дивокраю» у ЦДБ. 

 

«Центр» — на Франка [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 18—19 трав. — С. [5]. 
Символічний знак «Тернопілля — духовний центр українства» у вигляді книги, над якою стоятиме 

постать матері з дитиною, встановлять у дворі Тернопільської міської бібліотеки № 2 для дітей. 
 

Чайківська, Я. Вишиванка — код України [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 9 трав. — С. 5 : фотогр. — (Мистецтво). 

У Тернопільській міській бібліотеці № 2 для дітей відбувся «круглий стіл» на тему «Вишиванка — код 
України», який організували редактори журналів «Вишиванка» та «Українська вишивка» від видавничо-
інформаційного дому «Діана плюс». 

 

Чайківська, Я. У Тернополі створили книгу-рекордсмен [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 23 трав. — С. 1 : фотогр. 

Родзинкою дитячого книжкового фестивалю «Дивокрай» стала презентація книги-велетня «Казки із 
Дивокраю», яка відбулася в центральній бібліотеці для дітей Тернопільської міської ЦБС. 

 

Щвець, Н. У Тернополі створили рукописну книгу-велетень [Текст] / Н. Швець // 
Свобода. — 2012. — 1 черв.— С. 8 : фотогр. — (Свято для дітей).   

Про другий літературний фестиваль для дітей «Дивокрай» та про книгу–велетень, яку створили у 
центральній бібліотеці для дітей Тернопільської міської ЦБС. 

 



Що останнім часом схвилювало вас найбільше? [Текст] // RIA плюс. — 2012. — 
16 трав. — С. 2 : фотогр. — (Експерти про найактуальніше). 

Директора Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Л.С. Гук найбільше хвилює те, що в Україні 
важко придбати тифлотехніку для незрячих людей. 

 

Юрса, Г. А музика звучить [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя. — 2012. — 25 трав. — 
С. 6. — (У бібліотеці). 

Неповторне виконання класичної музики подарували читачам обласної бібліотеки для молоді студенти 
Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької. 

 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ 
Лисенко, Л. В. Сайт бібліотеки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» як інструмент обслуговування віддалених користувачів [Текст] / Л. В. Лисенко // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 1. — С. 40—46. — 
Бібліор.: 5 назв. 

 

НАУКОВА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ 
Гавеля, О. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих 

навчальних закладів України [Текст] / О. Гавеля // Вісник Книжкової палати. — 2012. — 
№ 3. — С. 49—51. — Бібліогр.: 9 назв. — Початок. 

У статті наведено результати соціологічного аналізу читацьких інтересів студентської молоді. 
 

Гавеля, О. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих 
навчальних закладів України [Текст] / О. Гавеля // Вісник Книжкової палати. — 2012. — 
№ 4. — С. 40. — Бібліогр.: 9 назв. — Продовження ст. Початок див. Вісник Книжкової 
палати. — 2012. — № 3. — С. 49—51. 

Наведено конкретні приклади культурологічного аналізу читацьких запитів. 
 

ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА 
Грогуль, О. Інформаційно-аналітична діяльність Рівненської державної обласної 

бібліотеки [Текст] / О. Грогуль // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 3. — С. 19—24. — 
Бібліогр.: 24 назви. 

 

БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 
Калинин, С. Ю. Новый стандарт на сокращение слов и словосочетаний в 

библиографической записи [Текст] / С. Ю. Калинин // Библиография. — 2012. — № 2. — С. 20.  
Про Національний стандарт ГОСТ Р 7.0.12—2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила», який вводиться в Росії з 1 вересня 2012 р. 
взамін аналогічного ГОСТ 7.12—93. 

 

БІБЛІОТЕЧНІ КАТАЛОГИ 
Гуцол, Г. Удосконалення системи карткових каталогів Книжкової Палати України для 

ефективного обслуговування користувачів [Текст] / Г. Гуцол, Н. Трухан // Вісник Книжкової 
палати. — 2012. — № 1. — С. 13—18. — Бібліогр.:  43 назви  

У статті детально проаналізовано систему карткових каталогів Книжкової палати України з т. з. 
інформаційної наповненості для здійснення багатоаспектного пошуку джерел у фонді Державного архіву 
друку, досліджено інформаційно-пошукові можливості карткових та електронних каталогів, визначено шляхи 
підвищення ефективності їхнього ведення та використання для забезпечення потреб користувачів. 

 

БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ  
Коваль, Т. Організація спеціалізованого обслуговування читачів Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1923—2011) [Текст] : [ історична розвідка]/ 
Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 3. — С. 32—36. — Бібліогр.: 
18 назв. 

Стаття розглядає шляхи й методи розвитку та організації спеціалізованого обслуговування користувачів 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 

 

Ковальчук, Т. Роль бібліотек в організації дозвілля студентської молоді [Текст] / 
Т. Ковальчук, Б. Опальчук // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 4. — С. 14—18. — 
Бібліогр.: 9 назв. 

Висвітлено роль бібліотеки в організації дозвілля студентської молоді. Зроблено спробу проаналізувати 
дозвіллєву діяльність сучасної молоді, збагнути причини , виявити мотивації, зовнішні та внутрішні умови, 
засоби, особливості, інші чинники, які ведуть молодих людей до бездуховності та деградації особистості. 

 

РОБОТА З ДІТЬМИ Й ПІДЛІТКАМИ  
Розміровська, О. Регіональний конкурс «Правові орієнтири»: адвокація бібліотеки 

[Текст] / О. Розміровська // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 3. — С. 51—52: фотогр. 
Про реалізацію масштабного конкурсу «Правові орієнтири» у Херсонській обласній бібліотеці для дітей. 



Сломчинська, В. Правові орієнтири [Текст] : Тиждень права в обласній бібліотеці для 
дітей / В. Сломчинська // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 1. — С. 23—25: фотогр. 

Про конкурс «Правові орієнтири» у Херсонській обласній бібліотеці для дітей. 
 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ  
Подорож у казку, або Мрія бібліотекарів усіх країн [Текст] // Вісник Книжкової 

палати. — 2012. — № 2. — С. 28—29. 
Про Національну бібліотеку Республіки Білорусь. 
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