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Лобузіна, К. В. Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та 

шляхи вирішення [Текст] / К. В. Лобузіна // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. — 2012. — № 2.— С. 34—41. — Бібліогр.: 32 назви. — (Наукове забезпечення 
діяльності бібліотек).  

Запропоновано науково-методичні засади та технологічні рішення формування комплексних 
бібліотечних інформаційних ресурсів. 

 

Шемаєва, Г. В. Тенденції розширення взаємозв’язків бібліотеки у системі соціальних 
комунікацій [Текст] / Г. В. Шамаєва // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. — 2012. — № 2.— С. 60—65. — Бібліогр.: 14 назв.   

Узагальнюється досвід розвитку взаємозв’язків бібліотек із соціокомунікаційними структурами та 
установами в сучасних умовах. 

 

БІБЛІОТЕЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Барабаш, С. Модерація заходів у роботі з громадськістю та персоналом як комплексна 

форма менеджменту в біблоітеках [Текст] / С. Барабаш // Вісник Книжкової палати. — 2012. — 
№ 5.— С. 20—22. — Бібліогр.: 9 назв.  

У статті досліджуються теоретичні аспекти модераційної діяльності як комплексної форми організації 
керівництва та досвід практичного застосування технології модерації в бібліотечному менеджменті . 

 

БІБЛІОТЕЧНІ З’ ЇЗДИ, ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ 
Кудлач, В. Форум однодумців «Українська книга на Одещині» [Текст] / В. Кудлач // 

Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 5.— С. 43—48.   
24—25 травня в Одеській національній науковій бібліотеці ім. М. Горького проходила  ХІІІ 

Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» — проект, у якому, крім бібліотеки, були 
активно задіяні Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів і Книжкова палата України ім. Івана 
Федорова.. 

*** 
Дубовик, О. Яскраве і самобутнє свято книги [Текст] : у Харкові відбувся книжковий 

фестиваль «Світ книги — 2012» / О. Дубовик // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 5.— 
С. 48—49.   

 

Регідайло, Н. Побачення з книгою [Текст] / Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати. — 
2012. — № 5. — С. 49—51.  

Про VIII Київську міжнародну виставку-ярмарок, у якій взяли участь понад 200 видавничих організацій, 
у тому числі й зарубіжних. 

 

БІБЛІОТЕКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
 

Мадзій, І. До фестивалю вишиванок у Борщеві готуються вже сьогодні [Текст] / 
І. Мадзій // Вільне життя. — 2012. — 27 лип. — С. 1 : фотогр. — (Прес-тур).  
Про те, як готується Борщівщина до VI фольклорно-мистецького свята «В Борщівському краї цвітуть вишиванки», 
головну родзинку свята та участь бібліотекарів сіл Дністрове та Більче Золоте у цьому самобутньому святі.  

 

Моліцька, Г. Що закарбовано в слові [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя. — 2012. — 
20 лип. — С. 7. — (На книжкову полицю).   
Огляд бібліографічного покажчика «Культура Тернопільщини: рік 2011», виданого обласною універсальною науковою 
бібліотекою.  

 

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ 
Ашаренкова, Н. Г. Комплектування фондів публічних бібліотек України в нових 

економічних умовах (90-і рр. ХХ ст. — поч. ХХІ ст.) [Текст] / Н. Г. Ашаренкова // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 2.— С. 47—55. — 
Бібліогр.: 37 назви.  

У статті проаналізовано динаміку і характер змін у комплектуванні фондів публічних бібліотек в умовах 
становлення ринкових відносин, охарактеризовано проблеми і підходи до їхнього розв’язання. Є дані й по 
Тернопільській області. 
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