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Васильченко, М. Принцип гармонії у бібліотечній справі [Текст] / М. Васильченко // 

Бібліотечний форум України. — 2012. — № 2.— С. 2—4. — (Бібліотекознавство).  
Висвітлюються основні положення принципу гармонії у бібліотечній справі. 

 

Грабарь, Н. Миссия библиотек в условиях электронно-информационной революции 
[Текст] / Н. Грабарь, Т. Сокотовская // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 2.— С. 8—
10. — (Бібліотекознавство).  

У статті висвітлюються відмінні риси електронно-інформаційної революції в ХХІ столітті. 
Проаналізовано особливості інформаційних процесів, що формують інформаційне середовище сучасних 
користувачів бібліотек. 

 

БІБЛІОТЕЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Левченко, Н. С чего начинается качество? [Текст] / Н. Левченко // Бібліотечний форум 

України. — 2012. — № 2.— С. 11—13. — (Бібліотекознавство).  
У статті відображено перші кроки впровадження системи менеджменту якості в бібліотеці Харківського 

торгівельно-економічного інституту Київського національного торгівельно-економічного університету . 
 

БІБЛІОТЕЧНІ З’ ЇЗДИ, ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ 
Гімос, О. Електронні ресурси — для бібліотек України: новини з конференцій [Текст] / 

О. Гімос // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 2.— С. 31—34. — (Бібліотечні форуми, 
конференції).  

31 січня — 1 лютого 2012 року в рамках днів науки в Національному університеті «Києво-Могилянська 
академія» до 20-ліття Наукової бібліотеки та 10-ліття Будапештської ініціативи відкритого доступу відбувся 
15-й щорічний науково-практичний  семінар «Інформаційні ресурси для науки та освіти». 

 
 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК 
Законодавчі та нормативні документи: березень, квітень, травень [Текст] /підгот. 

Л. Короткіх // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 2.— С. 44—48. — (Нормативна база).  
 

[Запитання, що стосуються трудових відносин з керівниками установ, закладів 
культури, підприємств, та посилання на  джерела, в яких є відповіді на них] [Текст] // 
Бібліотечний форум України. — 2012. — № 2.— С. 49. — (Консультації юристів, фахівців).  

 

БІБЛІОТЕКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
Дерех, В. Тернопільська книжка — найбільша [Текст] / В. Дерех // 20 хвилин. — 2012. — 

27—28 черв .— С. 3 : фотогр.  
Про рукотворну книгу, створену працівниками Тернопільської центральної міської бібліотеки та дітьми 

з різних шкіл Тернополя.  
 

Кондра, С. «Душі в екзилі», або Невигадана історія про заробітчанство [Текст] / 
С. Кондра // Свобода. — 2012. — 15 черв .— С. 8. — (Варто прочитати).  

У Тернопільській ОУНБ відбулась творча зустріч із подружжям письменників зі Зборова Лесею та 
Леонідом Біликами, під час якої презентували роман «Душі в екзилі». 
 

Краснобаєв, А. Читальний зал відкрили на вулиці [Текст] / А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 
2012. — 25—26 черв. —  С. 2.  

Читати влітку книжки надворі пропонують у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.  
 

Кушнірук, З. Надія Хоптян: «Де влада і громада працюють спільно, де слово не 
розходиться з ділом, там є упевненість, що все у нас буде гаразд» [Текст] / З. Кушнірук, 
Б. Новосядлий; фотогр. І Пшоняка // Свобода. — 2012. —  27 черв. — С. 6 : фотогр. — (День 
«Свободи» у Гусятинському районі»).   

Про добрі справи голови Гусятинської районної ради Надії Хоптян для працівників гуманітарної сфери, 
зокрема культури. Згадується Гусятинська ЦБС.  
 

Лінчевська, С. Увіковічнять книгу [Текст] / С. Лінчевська // Вільне життя. — 2012. — 
25 трав.— С. 3. — (Коротко).   

Скульптурний об’єкт сакрального мистецтва планує встановити міська влада Тернополя  у дворі 
бібліотеки №2 для дітей.  
 



Тракало, О. Велети українського духу [Текст] / О. Тракало // Вільне життя. — 2012. — 
1 черв.— С. 5. — (Краєзнавчі читання).   

Кразнавчі читання «Велети українського духу», присвячені українським поетам Олені Телізі та Олегу 
Ольжичу, проведено у вітальні «Літературні зустрічі» Заліщицької центральної бібліотеки. 
 

Тракало, О. Він прославив Товсте на два континенти [Текст] / О. Тракало // Свобода. — 
2012. — 22 черв.— С. 5 : фотогр. 

У Товстенській бібліотеці-філії Заліщицької ЦБС проведено годину-спогад, присвячену 65-річчю від 
дня народження Олександра Коковця — відомого вченого в галузі історії та освіти.  

 

Чайківська, Я. У Тернополі буде карнавал казкових героїв [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 20 черв. — С. 3 : фотогр.  

Директор Тернопільської міської ЦБС Ніна Денисюк та завідувачка бібліотеки № 2 для дітей Галина 
Компанієць відвідали болгарський національний фестиваль дитячої книги, який відбувся в місті-побратимі 
Тернополя — Слівені. Запозичений досвід планують втілити у Тернополі. 
 

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. 
 

Юрчик, С. Сучасна книгозбірня: якою їй бути? [Текст]  / С. Юрчик // Вільне життя. — 
2012. — 15 черв. —  С. 6. — (Бібліотечні новини).   

Науково-методичний відділ Тернопільської ОУНБ провів виїзну обласну школу методиста на базі 
Чортківської центральної бібліотеки.  

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
Поліщук, О. Рекаталогізація нотних видань дореволюційного періоду [Текст] / 

О. Поліщук, Н. Погребняк // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 2. — С. 16—18. — 
(Автоматизація бібліотечних процесів).  

У статті представлено специфіку опису видань дореволюційного періоду за допомогою АБІС ІРБІС, 
особлива увага приділяється конвалютам і аллігатам. Матеріал продовжує цикл статей фахівців Харківської 
державної бібліотеки ім. В.Г. Короленка щодо роботи з нотними виданнями, опублікований на сторінках 
«Бібліотечного форуму України» № 4 за 2008 р. та № 3 за 2011. 

 

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. — 
№ 4. — С. 40. — Бібліогр.: 9 назв. — Продовження ст. Початок див. Вісник Книжкової 
палати. — 2012. — № 3. — С. 49—51. 

Результати проведеного соціологічного дослідження читацьких інтересів обдарованої молоді ВНЗ. 
Наведено конкретні приклади культурологічного аналізу читацьких запитів. 

 

Лисенко, Л. Формування фонду медіадокументів та тенденції їх використання в 
бібліотеці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» [Текст] / 
Л. Лисенко, В. Глухова // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 2. — С. 14—15. — 
(Науково-дослідна робота бібліотек). 

У статті викладено результати дослідження, яке проводилося в рамках виконання науково-дослідної 
роботи із дослідження використання медіадокументів у бібліотеці. 

 

БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
Дорофеева, О. Подведены итоги ХХІ областного литературного конкурса «Молодые 

голоса» [Текст] / О. Дорофеева // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 2. — С. 19—21. — 
(Мережа бібліотек).  

28 березня в читальному залі Луганської обласної бібліотеки для юнацтва відбулося свято за 
підсумками обласного літературного конкурсу «Молоді голоси». 

 

Лупіка, Л. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек 
вищих навчальних закладів [Текст] / Л. Лупіка // Бібліотечний форум України. — 2012. — 
№ 2. — С. 22—24.   

У статті представлено досвід роботи наукової бібліотеки Харківського національного технічного 
університету сільського господарства ім. П. Василенка та інформацію про Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих навчальних 
закладів». 

 

Полякова, О. Бібліотека — центр громадської активності села [Текст] / О. Полякова, 
Т. Рєзнік // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 2. — С. 25—27.  

У статті описується низка заходів, які дозволяють сільській бібліотеці стати центром громади. 
 



Соколова, С. Нові послуги — в бібліотеки! [Текст] / С. Соколова // Культура і життя. — 
2012. — 25 трав. — С. 5 : фотогр.  

21—22 травня в Києві на ярмарку «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади» українські 
бібліотеки продемонстрували ініціативи, спрямовані на розвиток їхніх регіонів. 

 

БІБЛІОТЕЧНІ КАДРИ 
Вірьовка, Т. Інтерактивне професійне спілкування директорів як індикатор оцінювання 

якості роботи бібліотеки [Текст] / Т. Вірьовка, Л. Сидоренко // Бібліотечний форум України. — 
2012. — № 2. — С. 28—30. — (Бібліотечна освіта, система підвищення кваліфікації).  

У статті висвітлюється досвід застосування інтерактивних форм і методів роботи з керівниками 
бібліотек під час проведення засідань Ради директорів централізованих бібліотечних систем Миколаївської 
області. 

 

ЮВІЛЕЇ ТА ЮВІЛЯРИ  
Кушнаренко, Н. Скарбниця універсальних знань національного масштабу [Текст]: до 

125-річчя з дня заснування Харківської державної бібліотеки ім. В. Г. Короленка / 
Н. Кушнаренко, В. Сєдих// Бібліотечний форум України. — 2012. — № 2. — С. 35—38. — 
Бібліогр.: 5 назв. — (Ювілеї бібліотек). 
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