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БІБЛІОТЕЧНІ З’ ЇЗДИ, ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ 
Казаченкова, Л. А. Крым—2012, или Конференция в конкуренции [Текст] / 

Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. — 2012. — № 7.— С. 46—57 : фото.  
Про хід щорічної Міжнародної конференції «Крим—2012» «Бібліотеки й інформаційні ресурси в 

сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу». 
 

Казаченкова, Л. А. Сохранение электронной информации. Как из цифрового 
многообразия не впасть в цифровую амнезию [Текст] / Л. А. Казаченкова // Современная 
библиотека. — 2012. — № 7.— С. 38—45 : фото.  

Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції «Збереження електронного контенту в Росії 
та за кордоном: філософські, політичні, економічні аспекти». 

 

Мещерякова, В. В. Библиотечная Пермь — 2012 [Текст] / В. В. Мещерякова // 
Современная библиотека. — 2012. — № 7.— С. 62—67.  

Про найбільш представницький форум бібліотечної спільноти Росії — Всеросійський бібліотечний 
конгрес — XVII щорічну сесію конференції Російської бібліотечної асоціації 

 

ОКРЕМІ БІБЛІОТЕКИ 
Лесюк, О. Бібліотека Академії митної служби України — важлива ланка в системі 

інформатизації освіти [Текст] / О. Лесюк // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 7.— 
С. 12—15. — Бібліогр. : 11 назв.  

 

БІБЛІОТЕКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
«Бібліофест» з рекордами [Текст] // Місто. — 2012. — 26 верес. — С. 15.  
«Бібліофест», присвячений Всеукраїнському дню бібліотек, проведе Тернопільська міська ЦБС.  
 

Брик, Л. Так уже ніхто не вишиває [Текст] / Л. Брик // 20 хвилин. — 2012. — 17—
18 верес. — С. 9 : фотогр.  

Завідувачка  бібліотекою с. Більче-Золотого Борщівського району Любов Брик розповідає про унікальну 
борщівську вишиванку.  

 

Бучко, О. Навчать іспанської мови безкоштовно [Текст] / О. Бучко // 20 хвилин. — 
2012. — 17—18 верес. — С. 4.  

Декада відкритих дверей у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці проходитиме з 
18 по 28 вересня. Окрім заходів на користувачів бібліотеки чекають безкоштовні курси вивчення іспанської 
мови.  
 

Вітер, В. Бібліотека відкриває двері [Текст] / В. Вітер // Вільне життя. — 2012. — 
14 верес. — С. 3. — (Коротко).  

З 18 по 28 вересня в Тернопільській ОУНБ триватиме Декада відкритих дверей, приурочена до 
Всеукраїнського дня бібліотек.  

 

Вітрова, С. Тернополем прокотилася хвиля «Бібліофесту» [Текст] / С. Вітрова // 
Свобода. — 2012. — 28 верес. — С. 16 : фотогр.  

Про літературний «Бібліофест» у Тернополі.  
 

Гонта, Н. Тернопіль взяли в полон…казкові герої [Текст] / Н. Гонта ; фотогр. 
М. Василечка // Вільне життя. — 2012. — 28  верес. — С. 1 : фотогр. кол. 

Про літературний «Бібліофест», який провела Тернопільська міська ЦБС напередодні Всеукраїнського 
дня бібліотек.  

 

Гривас, С. Привезли «живі» книги-театри [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 2012. — 
26—27 верес. — С. 4 : фотогр.  

Колекцію німецькомовних об’ємних книжок у стилі Рор-Up можна переглянути в Тернопільській 
обласній бібліотеці для молоді. 

 

Давиденко, Т. «Душа, обернена до пісні» [Текст] / Т. Давиденко // Вільне життя. — 
2012. — 28 верес. —  С. 8. — (Ювілеї). 

Із нагоди 140-річчя від дня народження видатної оперної співачки, нашої землячки Соломії 
Крушельницької в Тернопільській ОУНБ відбувся  літературно-мистецький вечір «Душа, обернена до пісні».  
 

Дворська, Л. І буде жити пісня поміж нас [Текст] / Л. Дворська // Вільне життя. — 
2012. — 28 верес. — С. 5. — (30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек). — Зі змісту: [про 



роботу відділу абонементу Тернопільської ОУНБ розповіла його завідувачка 
Т. П. Ковалькова]. 

Про особливості роботи тернопільських бібліотек.  
 

Дворська, Л. Музика, поезія і проза злилися воєдино на творчій зустрічі з Євгеном 
Зозуляком [у Тернопільській ОУНБ] [Текст] / Л. Дворська // Вільне життя. — 2012. — 
28 верес. — С. 6. — (Творчий вечір). 

 

Запрошує Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека [Текст] // Вільне 
життя. — 2012. — 14 верес. — С. 5.  

Програма Декади відкритих дверей у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці.  
 

Краснобаєв, А. Принци і скелети ходили Тернополем [Текст] / А. Краснобаєв // 
20 хвилин. — 2012. — 28—29 верес. — С. 6 : фотогр.  
Парадом казкових героїв відзначила Всеукраїнський день бібліотек Тернопільська міська ЦБС. 
 

Красуляк, І. Поверніть книжки! [Текст] / І. Красуляк // Експрес. — 2012. — 20—
27 верес. — С. 14. 

У Тернопільській ОУНБ в рамках Декади відкритих дверей проходить акція «Пробачимо боржникам», 
яка дає можливість повернути заборговані видання без сплати пені.  
 

Михно, Н. Запрошую на свято книги [Текст] / Н. Михно // Вільне життя. — 2012. — 
26 верес. — С. 5. — (Не пропустіть).   

Тернопільська письменниця Наталка Михно розповідає про бібліотеки міста та запрошує на 
«Бібліофест».  

 

Олійник, Ю. Юрій Олійник: «Проблема архіву й бібліотеки — не в грошах,  а в амбіціях 
політиків» [Текст] : [ інтерв’ю з кандидатом у депутати Верховної Ради України 
Ю. Олійником] / [вела] М. Загайська // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 5—11 верес. — 
С. 5 : фотогр.  

Те ж // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 5—11 верес. — С. 5 : фотогр. 
Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
 

Стукало, Н. «Українські вишиванки — наче веселкові світанки» [Текст] / Н. Стукало // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 5 верес. — С. 4 : фотогр. кол.  

У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих відбулася творча студія, під час якої  
експонували виставку української вишивки.  
 

Тракало, О. Пам’ять про славного сина України [Текст] / О. Тракало // Вільне життя. — 
2012. — 28 верес. — С. 8. — (Відлуння свята). 

Про святкування 145-річчя  від дня народження Осипа Маковея в м. Заліщиках та участь у ньому 
бібліотек району.  

 
 

Тракало, О. Пам’ять про Маковея в місті над Дністром [Текст] / О. Тракало // 
Свобода. — 2012. — 28 верес. — С. 16 : фотогр. 

Про літературно-мистецьке свято «Дністрове перевесло» в м. Заліщиках та участь у ньому бібліотек 
району. 

 

Юрса, Г. «Берегиня» працює для односельців [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя — 
2012. — 28 верес. — С. 1. — (У клубі). 

Про роботу народознавчого клубу «Берегиня» в бібліотеці  с. Скоморохів Тернопільського району.  
 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ 
Баркова, И. В. Электронная библиография для детей: многообразие тем, разнообразие 

форм [Текст] / И. В. Баркова // Библиография. — 2012. — № 3.— С. 58—64 : фото. — 
(Библиография — детям).  

Стаття присвячена електронним бібліографічним виданням для дітей, підготовлених працівниками 
Дитячої централізованої бібліотечної системи м. Новокузнецька (Росія). Серед них електронні огляди 
літератури, віртуальні книжкові  виставки, електронні путівники, енциклопедії та інші форми рекомендаційних 
бібліографічних посібників. 

 

Внимание: конкурс «Позитивній контент» [Текст] : конкурс сайтов «позитивній 
контент» // Современная библиотека. — 2012. — № 5.— С. 8—11.  

Про Всеросійський конкурс на кращий інтернет-ресурс  для дітей, підлітків і молоді. 
 

Зайцева, А. В. «Лайкнуть» библиотеку [Текст] / А. В. Зайцева // Современная 
библиотека. — 2012. — № 5.— С. 30—33.  

Реалізація бібліотечного обслуговування  на сайті  бібліотеки, у соціальній мережі, і на бібліотечному 
блозі. 



 

Кургина, Н. Электроника не против печатных форм? [Текст] : применение 
компьютерных технологий и предоставление удалённого доступа к информационным 
ресурсам / Н. Кургина, С. Савицкая // Библиотека. — 2012. — № 6.— С. 65—67. — (Статус : 
городская). 

Про вивчення інформаційних запитів та покращення обслуговування читачів. Результати дослідження. 
 

Лобузіна, К. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища 
[Текст] / К. Лобузіна // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 7.— С. 30—34. — Бібліогр.: 
21 назва. 

Публікацію присвячено освоєнню бібліотеками глобального електронного інформаційного середовища. 
Розглянуто основні форми онлайнової бібліотечної діяльності: каталогізація веб-ресурсів, дистанційне 
довідково-бібліографічне обслуговування, електронні виставки. Запропоновано засоби реалізації сучасних 
інформаційних сервісів. 

 

НАУКОВА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ 
Вафина, Е. Измерение творческого потенциала: результаты анкетирования [Текст] / 

Е. Вафина // Библиотека. — 2012. — № 6.— С. 8—11. — (Кадры). 
Результати соціологічного дослідження розкривають творчий потенціал бібліотекаря та його вплив на 

професійне удосконалення та розвиток бібліотечної сфери. 
 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 
Калашникова, Т. Мы нужны друг другу, или по ступеням мастерства [Текст] / 

Т. Калашникова // Библиотека. — 2012. — № 5.— С. 59—63. — (Служба методиста). 
Аналіз результатів моніторингу «Методична служба: чого ви чекаєте від неї» (м. Щебекіно, 

Бєлгородська обл.). 
 

Плохотник, Т. Единство трёх «К» : компетентность, креативность, контактность 
[Текст] / Т. Плохотник // Библиотека. — 2012. — № 6.— С. 13—16. — (Методист: каким ему 
быть?). 

Обговорюється тема «Яким повинен бути бібліотекар-методист?». 
 

БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 
Швецова-Водка, Г. До 125-річчя від дня народження Леся Курбаса [Текст] / Г. Швецова-

Водка, В. Богатирьов // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 7.— С. 10—11. — Рец. на 
покажч.: Творчий спадок Леся Курбаса у ХХІ столітті: бібліогр. покажч.: (до 125-річчя від дня 
народження) / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Б-ка; [уклад.: 
С. В. Євсеєнко,С. І. Гордеєв, О. М. Левченко ; наук. ред.. О. І. Чепалов]. — Х.: ХДАК, 2012. — 
220 с. 

 

Довбня, Е. Интернет-версия: удобно, быстро, надежно[Текст] : о преимуществах 
электронного каталога перед карточным / Е. Довбня, И. Митрошин // Библиотека. — 2012. — 
№ 2.— С. 28—30. — (Информационные технологии). 

 

Чердинцева, А. Співробітництво не на папері [Текст] / А. Чердинцева // Культура і 
життя. — 2012. — 28 верес.— С. 11 : фотогр. 

18—19 верес. 2012 року в Національній історичній бібліотеці України в рамках міжнародного 
співробітництва між Україною та Російською Федерацією відбувся Міжнародний семінар-тренінг на тему: 
«Електронні бібліотеки:  формування та каталогізація цифрових ресурсів». 

 

БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ.  
Капустина, Т. Равнение на эталон [Текст] : в мастерстве состязаются коллеги / 

Т. Капустина // Библиотека. — 2012. — № 2.— С. 62—65. — (Профессионалы). 
Про створення мобільних бібліотек та особливості їх роботи. 
 

РОБОТА З ДІТЬМИ І ПІДЛІТКАМИ 
Ганзикова, Г. Сотрудничество плюс сотворчество. Ч.2 [Текст] / Г. Ганзикова // 

Библиотека. — 2012. — № 2.— С. 13—16. — (Территория чтения). — Начало в журнале № 1. 
Про проведення конкурсів у дитячих та юнацьких бібліотеках Російської Федерації. 
 

БІБЛІОТЕЧНІ КАДРИ 
Корнієнко, В. Наукове спілкування як один із ефективних засобів підвищення 

професіоналізму [Текст] / В. Корнієнко // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 7— С. 19—
21. — Бібліогр.: 15 назв. 

У статті розглядається наукове спілкування як засіб підвищення кваліфікації в галузі 
бібліотекознавства. Аналізуються форми комунікації та ефективні шляхи організації обміну інформацією. 

 



Труфанова, Т. Школа современного руководителя [Текст] : систематизация 
интеллектуальной продукции / Т. Труфанова // Библиотека. — 2012. — № 6.— С. 15—19. — 
(Кадры). 

Про нові вимоги до якості підготовки бібліотечних кадрів та систему підвищення кваліфікації. 
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