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БІБЛІОТЕЧНІ З’ ЇЗДИ, ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ 
Лосієвський, І. Московська конференція за участю ЮНЕСКО [Текст] / І. Лосієвський // 

Бібліотечна планета. — 2012. — № 2.— С. 36—37. — (Конференції. Семінари. Читання).  
У жовтні 2011 р. в Москві відбулася Міжнародна конференція «Збереження електронної інформації в 

інформаційному суспільстві: проблеми та перспективи». 
 

Проценко, Т. Всеукраїнські бібліотечні форуми [Текст] / Т. Проценко// Бібліотечна 
планета. — 2012. — № 2.— С. 34—35. — (Конференції. Семінари. Читання).  

Про ярмарку бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади» та VI 
Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Бібліотека і книга в контексті часу: бібліотеки, видавці та 
підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві». 

 
 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК 
Бібліотекарі зможуть створювати громадські об’єднання [Текст]: у Комітетах Верховної 

Ради // Голос України. — 2012. — 28 лип.— С. 1—2. 
У Комітеті Верховної Ради з питань культури і духовності на розгляді знаходиться проект Закону про 

внесення доповнень до статей 4, 20, 22, 24, 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» (щодо 
модернізації й розвитку бібліотек та бібліотечної справи). 

 

Розколупа, Н. Рішення, небезпечне для бібліотек, або нова інструкція щодо застосування 
класифікації видатків бюджету [Текст] /Н. Розколупа // Бібліотечна планета. — 2012. — № 2.— 
С. 20—22. — Бібліогр.: 8 назв. — (Бібліотека в правовому полі).  

Огляд нової Інструкції щодо застосування класифікації видатків бюджету 
 

Рожков, А. Пожежна безпека в приміщеннях шкільної бібліотеки [Текст] / А. Рожков // 
Бібліотечна планета. — 2012. — № 2.— С. 22—26. — (Бібліотека в правовому полі).  

Матеріал для фахівця з пожежної безпеки та зразок інструкції, котрі можуть стати у пригоді й 
публічним бібліотекам з інформаційної та правової точок зору. 

 

БІБЛІОТЕКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
Журавлюк, В. Рибна галузь: основні тенденції [Текст] / В. Журавлюк // Подільське 

слово. — 2012. — 24 серп. — С. 3. — (Це важливо).  
Про книжкову виставку, присвячену Дню працівників рибного господарства, у відділі 

сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ.  
 

Іванків, М. Лідія Пустовідко:  співпричетність часу та долі [Текст] / М. Іванків // 
Бібліотечна планета. — 2012. — № 2. — С. 38 : фотогр. — (Ювілеї та ювіляри).  

Про діяльність бібліотекознавця, бібліотекаря-бібліографа, з іменем якої пов’язано становлення 
бібліотечної справи на Тернопіллі Лідію Федорівну Пустовідко. До 90-річчя від дня народження.  
 

Паньків, А. З бібліотекою — плідна співпраця [Текст] / А. Паньків // Вільне життя. — 
2012. — 24 серп. — С. 1. — (У царстві книг).  

Вчитель початкових класів ЗОШ №4  А. Паньків про співпрацю з обласною бібліотекою для дітей, 
зокрема у проведенні виховних та культурно-просвітницьких заходів. 
 

Смільська, О. У Тернополі вчать англійської безкоштовно [Текст] / О. Смільська // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 29 серп. — С. 6 : фотогр.   

У Тернопільській ОУНБ проводяться волонтерські курси для підвищення знань з англійської мови.  
 

АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
Есина, Л. Н. У всякого времени свои задачи [Текст] / Л. Н. Есина // Современная 

библиотека. — 2012. — № 4. — С. 38—41.  
Директор бібліотеки Новосибірського державного педагогічного університету про впровадження нових 

технологій, внесення коректив у традиційні процеси комплектування, створення електронної корпоративної 
бібліотеки педагогічних вузів Західного Сибіру. 
 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ 
Степанов, В.К. Библиотеки в системе легального распространения цифрового контента: 

продолжение разговора [Текст] / В. К. Степанов // Современная библиотека. — 2012. — № 4. — 
С. 30—37. — (Информационно-коммуникационные  технологии).  

Підведення підсумків обговорення статті «Библиотеки в системе легального распространения  
цифрового контента» (Современная библиотека. — 2011. — № 6). 

 



НАУКОВА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ 
Соляник, А. Наукові дослідження як чинник розвитку бібліотечних інновацій [Текст] / 

А. Соляник // Бібліотечна планета. — 2012. — № 2. — С. 26—28. — Бібліогр.: 8 назв. — 
(Погляд науковця).  

Автор статті дає визначення змісту поняття «інновація», пропонує оригінальну схему класифікації 
бібліотечних інновацій, обґрунтовує основні напрями в бібліотечно-інформаційному сервісі з урахуванням 
досвіду бібліотек Данії. 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 
Романюк, О. Блог методиста як інструмент професійного розвитку бібліотекарів та 

впровадження бібліотечних інновацій [Текст] / О. Романюк // Бібліотечна планета. — 2012. — 
№ 2. — С. 18—20. — (Сторінка методиста).  

Завідувач науково-методичного відділу  Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки м. Києва про створення 
блогу, що значно сприяв якості методичного забезпечення роботи бібліотек ЦБС. 

 

КРАЄЗНАВЧА РОБОТА 
Григаш, Л. Бібліотечне краєзнавство — шлях до об’єднання громади [Текст] / 

Л. Григаш // Бібліотечна планета. — 2012. — № 2. — С. 11—15. — (З досвіду роботи).  
Про основні напрями краєзнавчої роботи Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушнека. 
 

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ 
Комареко, М. Робота обласних універсальних наукових бібліотек з формування своїх 

фондів у 2008—2010 роках [Текст] : (огляд) / М. Комаренко // Бібліотечна планета. — 2012. — 
№ 2. — С. 29—32. — (Документні ресурси).  

Аналіз сучасного стану формування фондів провідних бібліотек України. 
 

БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ. МБА 
Вилегжаніна, Т. Мобільний комплекс інформаційно-бібліотечного обслуговування 

[Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2012. — № 2. — С. 4—5. — (Колонка 
головного редактора).  

Розглядається проблема нестаціонарного бібліотечного обслуговування з точки зору українських реалій. 
Згадується Тернопільська область як лідер з охоплення населення бібліотечним обслуговуванням. 

 

Гузяль, Д. Э. «Наши дети мечтают стать библиотекарями!» [Текст] / Д. Э. Гузяль // 
Современная библиотека. — 2012. — № 4. — С. 10—14. — (Персона).   

Провідний бібліотекар Костенеївської сільської бібліотеки Єлабузького району Республіки Татарстан 
(Росія) розповідає про проект «Читає все село». Він зайняв третє місце в 10-й міжнародній премії ІФЛА 
з бібліотечного маркетингу. 

 

Пескіна, Л. «Університет третього віку» [Текст] / Л. Пескіна // Бібілотечна планета. — 
2012. — № 2. — С. 16—17 : фотогр. — (З досвіду роботи). 

Про інноваційний проект «Університет третього віку» — навчальний заклад для пенсіонерів у 
бібліотеках Шевченківського району м. Києва. 

 

Пилипенко, І. Нестаціонарне обслуговування населення Донецької області [Текст] / 
І. Пилипенко // Бібліотечна планета. — 2012. — № 2. — С. 6—9. — (З досвіду роботи).  

Позитивний досвід використання різних форм  нестаціонарного обслуговування населення в Донецькій 
області, що наближають книгу та інформацію до читача. 

 

Риб’янцева, І. Комфортний простір — підгруннтя для якісного бібліотечного 
обслуговування [Текст] / І. Риб’янцева // Бібліотечна планета. — 2012. — № 2. — С. 10—11. — 
(З досвіду роботи).  

Директор Луганської ОУНБ ім. О. М. Горького про основні вектори модифікації бібліотеки, що 
сприятимуть її розвитку як соціально-необхідної та популярної інституції. 

 

Тема: «Библионочь — 2012» [Текст] : [о первой Всероссийской социально-культурной 
акции, которая объединила библиотеки, книжные магазины, музеи, галереи и другие 
организации] // Современная библиотека. — 2012. — № 4. — С. 44—83. — Из содерж.: 

Конекова, А. «Вы не спите? Тогда мы едем к Вам!» : ночной рейд по библиотекам г. 
Москвы. — С. 44—49; 

Вахрушева, А. Л. Первая Всероссийская сетевая акция получилась. — С. 50—55; 
Юрманова, С. В. «Ночь разгона книжной пыли в городе, который никогда не спит». — 

С. 56—61; 
Серганова, Н. Д. Дневник организаторов. — С. 62—67; 
Галаничева, Г. Г. РRO-чтение в Петрозаводске. — С. 68—71; 
Скурихина, Я. Е. Под звёздами с Иваном Гончаровым. — С. 72—75; 
Тарасова, Е. П. Столица ретро! — С. 76—79; 



Коробенникова, Ю. Б. «Апрельские сны». — С. 80—83. 
 

Прянишников, Н. Е. «Трамплин для будущего», или Библиотека должна быть самой 
заметной [Текст] / Н. Е. Прянишников // Современная библиотека. — 2012. — № 4. — С. 16—
25. — (Позиция).  

Новизна в методиці проектування громадських приміщень, зокрема бібліотек, та створення нового типу 
народних міні-бібліотек місцевого об’єднання. 

 

БІБЛІОТЕЧНІ КАДРИ 
Макеєва, І. Організація системи підвищення кваліфікації співробітників бібліотек 

вищих навчальних закладів України: історія та сучасний стан [Текст] / І. Макеєва // Вісник 
Книжкової палати. — 2012. — № 6. — С. 12—16. — Бібліогр.: 31 назва.  

У статті висвітлюються основні завдання функціонування структури підвищення кваліфікації 
працівників бібліотек вищих навчальних закладів України, яка являє собою комплексну систему додаткової 
освіти. 

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ 
Бібліотеки світу в цифрах [Текст] // Бібліотечна планета. — 2012. — № 2. — С. 41— 

(Події. Факти).  
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