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БІБЛІОТЕЧНІ З’ ЇЗДИ, ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ 
Калинина, Г. П. Пермский форум РБА [Текст] / Г. П. Калинина, М. Е. Порядина, 

К. М. Сухоруков // Библиография. — 2012. — № 4.— С. 95—107. — (Хроника).  
Про Всеросійський бібліотечний конгрес: XVII щорічну конференцію РБА на тему «Бібліотеки та 

інноваційний розвиток суспільства» (13—18 травня 2012 р., м. Пермь). 
 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК 
Законодавчі та нормативні акти: червень, липень, серпень [Текст] / підгот. Л. Короткіх // 

Бібліотечний форум України. — 2012. — № 3.— С. 60—65. — (Нормативна база).  
 

[Запитання, що стосуються бібліотечної роботи, та посилання на джерела, в яких є 
відповіді на них] [Текст] // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 3.— С. 66. — 
(Консультації юристів, фахівців).  

 

БІБЛІОТЕЧНИЙ МАРКЕТИНГ 
Серова, О. В. Государственные услуги по библиотечно-информационному 

обслуживанию в новых условиях финансирования [Текст] / О. В. Серова // Библиография. — 
2012. — № 4.— С. 13—22. — (Проблемы. Факты. Решения).  

У статті викладені підходи до обліку основних державних базових послуг бібліотек на прикладі 
Російської державної  бібліотеки. Зокрема відмічено труднощі  при оприлюдненні суті послуг, що надаються, 
показники їх об’єму та якості, розрахунки нормативів затрат на одиницю послуги. 

 

ОКРЕМІ БІБЛІОТЕКИ 
Білоцька, О. Там, де плекають аграріїв [Текст] / О. Білоцька // Бібліотечний форум 

України. — 2012. — № 3.— С. 41—43. — (Ювілеї бібліотек).  
Стаття висвітлює 80-річну історію становлення і розвитку наукової бібліотеки Таврійського 

агротехнічного університету (м. Мелітополь) від часу її заснування до сьогодні. 
 

Великосельська, О. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету: від 
витоків до сьогодення [Текст] / О. Білоцька // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 3.— 
С. 44—46. — Бібліогр.: 7 назв.  

 

БІБЛІОТЕКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
Бойчук, В. Володимир Клименко: «Культура в державі є тоді, коли про неї дбають у 

найдальшому селі» [Текст] : днями у Кинахівцях Збаразького району відкрили оновлений 
клуб / В. Бойчук // Вільне життя. — 2012. — 17 жовт. — С. 11 : фотогр. 

Цього року в Кинахівцях засновник фонду «Галичина-Волинь» Володимир Клименко здійснив 
капітальний ремонт будинку культури і бібліотеки.  

 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2012 р.] / підгот. 
Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 3. — С. 153 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [2 березня у центральній 
бібліотеці м. Тернополя відбулося засідання літературно-мистецького клубу «Червона 
калина», присвячене 198-й річниці від дня народження Тараса Шевченка]. 

 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2012 р.] / підгот. 
Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 3. — С. 156—157 : 
фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [3 квітня у 
Тернопільській обласній бібліотеці для молоді , у секторі мистецької літератури відбувся вечір 
класичної музики «Музична спадщина Миколи Лисенка», в якому взяли участь студенти 
Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької]; [19 
квітня відкрито виставку творчих робіт студентів ІІІ курсу спеціалізації «дизайн та 
обладнання інтер’єру» Тернопільського коледжу Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна»]. 

 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2012 р.] / підгот. 
Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 3. — С. 155—158 : 
фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [28 березня в обласній  
універсальній науковій бібліотеці відбувся вечір пам’яті поета-дисидента, лауреата 
Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Степана Сапеляка]; [25 квітня відбулася 
презентація збірки інтимної лірики поетів Тернопілля «Цілунок троянди»]. 

 



Зарічна, Н. До бібліотеки — за шаржем [Текст] / Н. Зарічна // Місто. — 2012. — 
17 жовт. — С. 15 : фотогр. — (Світська хроніка). 

На зустріч зі студентами технічного коледжу завітав художник і графік, майстер декоративного 
мистецтва, член Національної спілки художників України Микола Дмітрух.  

 

Карпенко, Ю. «Бібліофест» цього року — the best! [Текст] / Ю. Карпенко // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 3—9 жовт. — С. 9 : фотогр. 

Безліч позитивних емоцій та незабутніх вражень подарував учасникам та гостям літературний 
фестиваль «Бібліофест», який провела Тернопільська міська ЦБС напередодні Всеукраїнського дня бібліотек.  

 

Карпенко, Ю. Про Підгайці — на 800 сторінках! [Текст] / Ю. Карпенко // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 3—9 жовт. — С. 9. 

У переддень Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській ОУНБ відбулася презентація науково-
краєзнавчого збірника «Підгайці та Підгаєччина», присвяченого 20-річчю відновлення Підгаєцького району. 

 
 

Книга-велетень і подорож у Казку [Текст] // Домашня газета. — 2012. — 11 жовт. — С. 8 : 
фотогр. — (Наше дозвілля). 

Про літературний «Бібліофест» на Театральному майдані в Тернополі  та презентацію рукописної 
книги-велетня, яка встановила рекорд України.  

 

Коропецька, У. Про культуру — найголовніше з усіх видань [Текст] / У. Коропецька, 
Б. Мельничук // Свобода. — 2012. — 19 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Щойно з друку). 

Огляд шостого випуску бібліографічного покажчика «Культура Тернопільщини: 2011 рік». 
 

Кусень, Б. Ценів, що над Ценівкою [Текст] / Б. Кусень // Вільне життя. — 2012. — 
12 жовт. — С. 2 : фотогр. — (Знаному селу —575). 

У Ценеві відбулося урочисте дійство, присвячене ювілею села. Серед нагороджених з нагоди свята є і 
завідувачка бібліотекою Парасковія Людвиченко.  

 

Левицька, Л. Казкові герої відкрили книжкове свято [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2012. — 28 верес. —  С. 7 : фотогр. 

Упродовж трьох днів у Тернополі триватиме літературний фестиваль «Бібліофест», присвячений 
Всеукраїнському дню бібліотек.  

 

Ліберний, О. Нововидання Степана Колодницького [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 
2012. — 12 жовт. — С. 10. — (На книжкову полицю). 

Презентація краєзнавчого збірника підгайчанина Степана Колодницького «Підгайці і Підгаєччина» в 
Тернопільській ОУНБ стала помітною подією для шанувальників історії та сьогодення цього містечка.  

 

Мельник, Я. У школах обрали кращих бібліотекарів [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 3 жовт. — С. 6. 

Про заходи із вшанування працівників шкільних бібліотек.  
 

Михайленко, М. Майже все про великого Леся [Текст] / М. Михайленко // Вільне 
життя. — 2012. — 19 жовт. —  С. 6. — (Репрезентації). 

Про вихід нового бібліографічного покажчика «Лесь Курбас: «Поворот до історії і до самих себе» та 
його репрезентацію в Тернопільській ОУНБ.  

 

Михно, Н. Наталка Михно: «Удар» і надалі заохочуватиме молодь до читання» [Текст] / 
Н. Михно // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 3—9 жовт. — С. 7 : фотогр. 

Про цьогорічний «Бібліофест» у Тернополі та враження від нього. 
 

Николишин, С. Бібліотека сьогодення [Текст] / С. Николишин // Воля — 2012. — 
24 жовт. — С. 2.  

Про зустріч директорів обласних бібліотек зі студентами Теребовлянського вищого училища культури. 
Про основні напрями діяльності бібліотек області, оснащення їх комп’ютерною технікою, інтернет-ресурси 
розповіла заступник директора з наукової роботи та інформатизації Тернопільської ОУНБ О. Ліскова. 

 

Ониськів, М. «Книга ця  тепла, глибока і людська» [Текст] / М. Ониськів // Вільне 
життя. — 2012. — 5 жовтня. — С. 6.  

Про репрезентацію книги «Підгайці та Підгаєччина» у Тернопільській  ОУНБ. 
 

Попович, Ж. «Березольська» посмішка «людини-сонця» [Текст] : рік Курбаса митця 
політики не помічають, а згадують лише митці / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 
10 жовт. — С. [15] : фотогр. 

Про те, як на Тернопільщині відзначають 125-річчя від дня народження Леся Курбаса та презентацію 
бібліографічного покажчика «Лесь Курбас: «Поворот до Європи і до самих себе» в Тернопільській ОУНБ. 

 

 



Правдива, Д. Уклін скарбникам книги [Текст] / Д. Правдива // Вільне життя. — 2012. — 
12 жовт. —  С. 8. — (Коротко). 

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській міській бібліотеці № 8 учні ЗОШ № 20 
зустрілися з головою міської «Просвіти» Дарією Чубатою, яка розповіла про вагомість професії бібліотекаря  в 
її житті, вартісність спілкування з книгою для кожної людини.  

 

Пшоняк, І. «Теплі історії до кави» — тепло душі Надії Гербіш [Текст] / І. Пшоняк // 
Свобода. — 2012. — 5 жовт. — С. 8 : фотогр. 

Про творчу зустріч учнів із письменницею Надією Гербіш у Тернопільській міській бібліотеці №7 для 
дорослих.  

 

Томків, Л. Спілкувалися та навчалися [Текст] / Л. Томків // Вільне життя. — 2012. — 
19 жовт. — С. 6. — (Коротко). 

Про навчання працівників сільських книгозбірень Шумської ЦБС у Тернопільській обласній бібліотеці 
для молоді. 

 

«Удар» передав книги у сільську бібліотеку [Текст] // Місто. — 2012. — 3 жовт. — С. 2 : 
фотогр. 

Представники молодіжного крила партії «Удар Віталія Кличка» у Всеукраїнський день бібліотек 
привітали бібліотекаря сільської бібліотеки Великого Глибочка, привезли в подарунок книги та пообіцяли 
допомогти із ремонтом. 

 

Федишен, Б. Вишивають учительки картини [Текст] / Б. Федишен ; фотогр. 
А. Ольшанської // Вільне життя. — 2012. — 19 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Виставки). 

Про виставку вишивок Надії Медецької та Наталії Жиглевич у виставковій залі центральної бібліотеки 
ім. Ю. Словацького Кременецької ЦБС.  

 

Федишен, Б. У вишиванні — життя майстринь [Текст] / Б. Федишен // Свобода. — 
2012. — 12 жовт. — С. 12 : фотогр. — (Виставки). 

У виставковій залі Кременецької центральноїй бібліотеки ім. Ю. Словацького відкриють виставку 
вишиваних картин кременчанок  Надії Медецької та Наталії Жиглевич.  

 

Чайківська, Я. «Бібліотека — скарбниця всіх багатств людського духу» [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній — 2012. — 3 жовт. — С. 6. 

Саме під такою назвою в бібліотеці № 8 для дорослих відбулися цікаві заходи в рамках літературного 
фестивалю «Бібліофест».  

 

Чайківська, Я. Книгу-рекордсмен офіційно презентували у Тернополі [Текст] / 
Я. Чайківська ; фотогр. І. Пшоняка // RIA плюс. — 2012. — 3 жовт. — С. 6 : фотогр. — 
(Фестивалі). 

Упродовж трьох днів — 26—28 жовтня — у Тернополі відбулося літературне свято, приурочене до 
Всеукраїнського дня бібліотек. Започаткували таке неординарне дійство начальник управління культури і 
мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик та працівники міських бібліотек. 

 

Чайківська, Я. Представили унікальні книги [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль 
вечірній — 2012. — 3 жовт. — С. 6.  

Унікальні книги представили 27 вересня на виставці арт-буків у Тернопільській центральній міській 
бібліотеці.  

 

Чайківська, Я. Студентів знайомили з красою поезії [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 31 жовт. — С. 4 : фотогр. — (Студентські меридіани). 

Працівники міської бібліотеки № 8 для дорослих організували зустріч із членом Національної спілки 
журналістів України і Національної спілки письменників України Іриною Дем’яновою. 

 

Юрса, Г. Рукотворне диво [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя. — 2012. — 12 жовт. — 
С. 8. — (Коротко). 

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді розгорнуто виставку робіт працівників книгозбірні, 
приурочену до Всеукраїнського дня бібліотек. 

 

Яблонська, О. Світ мистецтва — для найменших [Текст] / О. Яблонська // Свобода. — 
2012. — 5 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Зустріч у бібліотеці).  

Про цікаві заходи в Тернопільській бібліотеці № 3 для дітей до Всеукраїнського дня бібліотек.  
 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ 
Трачук, Л. Бібліотечний блог як прояв концепції «Бібліотека 2.0» [Текст] / Л. Трачук // 

Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 9.— С. 22—25 : фото. — Бібліогр.: 15 назв.  
У статті розглядаються основні принципи концепції «Бібліотека 2.0» та бібліотечні блоги як нові 

сервіси, що виникли в результаті її застосування в бібліотечній роботі. Наведені результати дослідження 
російської та української бібліотечної блогосфери щодо залучення користувачів до процесу вдосконалення 
бібліотечної діяльності. Згадуються блоги Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. 



Шайдуров, А. А. ICQ для юношеских библиотек / А. А.  Шайдуров // Библиография. — 
2012. — № 4.— С. 28—30.  

У статті здійснено аналіз довідково-бібліографічної діяльності юнацьких бібліотек. Проаналізовано 
сайти бібліотек, які організовують довідково-бібліографічне обслуговування молоді, використовуючи службу 
миттєвого обміну інформацією. 

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
Щербан, Р. Школа ІРБІС: регіональний досвід [Текст] / Р. Щербан // Бібліотечний форум 

України. — 2012. — № 3.— С. 5—7 : фото. — Бібліогр.: 2 назви.  
З досвіду роботи Школи ІРБІС Рівненського  корпоративного бібліотечного об’єднання зі створення  

електронних ресурсів у програмному забезпеченні автоматизованої бібліотечної інформаційної системи ІРБІС. 
 

НАУКОВА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ 
Дригайло, С. Сучасний стан роботи з газетними фондами в провідних бібліотеках 

України [Текст] / С. Дригайло // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 8.— С. 21—25. — 
Бібліогр.: 16 назв. 

У статті розкрито значення газетних фондів бібліотек у житті суспільства, особливості їх формування,  
організації, збереження, реклами, використання, впровадження інформаційних технологій в бібліотеках, де 
проводилось дослідження . Є дані й по Тернопільській ОУНБ. 

 

Молодёжь в зеркале социологических исследований [Текст] // Библиотека в эпоху 
перемен: философско-культурологические и информационные аспекты: информ. сб. 
(дайджест) / Рос. гос. б-ка. НИЦ Информкультура. — М., 2012. — Вып. 1(53) : Молодежь в 
современном мире: (ценности, потребности, политика).— С. 11—45. — Из содерж.: 

Кубякин, Е.О. Молодёжь в трансформирующемся российском обществе как объект 
социологического исследования. — С. 11—15; 

Синельников, А. Б. Ценностные ориентации российской и европейской молодёжи. — 
С. 15—22; 

Потребности и интересы молодёжи малых городов (реферат). — С. 23—32. 
 

БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 
Збанацька, О. Управлінські документи: методика описування організаційних документів 

[Текст] / О. Збанацька // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 8.— С. 30—36. — Бібліогр.: 7 
назв. 

Стаття висвітлює основні положення методики бібліографічного описування управлінських документів, 
зокрема організаційних. Розкрито особливості бібліографічного опису статутів, положень, інструкцій, правил. 

 

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ  
Минеева, С. Духовность: возродить и приумножить [Текст] / С. Минеева // Бібліотечний 

форум України. — 2012. — № 3.— С. 17—19. 
Огляд виставки «Духовність сьогодення: рідкісні релігієзнавчі видання останніх років із фондів 

Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького». 
 

БІБЛІОТЕЧНІ КАТАЛОГИ 
Головащук, А. Систематичний каталог у світлі інформаційних технологій [Текст] / 

А. Головащук // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 8.— С. 16—18. — Бібліогр.: 10 назв. 
У публікації розглянуто питання функціонування систематичного каталогу в сучасних реаліях розвитку 

інформаційних технологій. 
 

РОБОТА З ДІТЬМИ Й ПІДЛІТКАМИ 
Задерій, Л. Інформаційний простір бібліотек, що обслуговують дітей Миколаївщини: 

нові технології, нові можливості [Текст] / Л. Задерій // Бібліотечний форум України. — 2012. — 
№ 3.— С. 20—22. — (Мережа бібліотек).  

У статті висвітлюються найбільш вагомі результати інформатизації бібліотек області за останні роки, 
представлено досвід роботи дитячих бібліотек Миколаївської області. 

 

БІБЛІОТЕЧНІ КАДРИ 
Молодёжные библиотечные объединения регионов [Текст] // Библиотека в эпоху 

перемен: философско-культурологические и информационные аспекты: информ. сб. 
(дайджест) / Рос. гос. б-ка. НИЦ Информкультура. — М., 2012. — Вып. 1(53) : Молодежь в 
современном мире: (ценности, потребности, политика).— С. 101—108. — Из содерж.: 

Павлова, А. Ю. Молодые специалисты Чувашии: идеи, практика, проекты. — С. 101—
108; 

Лу, М. Молодые в библиотечном деле. — С. 104—106; 
Лысич, Ю. М. «Селигер—2010»: заметки участника. — С. 107—109. 
 



БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ 
Сидоренко, Л. Bibliomist та Biblionet: орієнтири молодіжного співробітництва заради 

розвитку громад [Текст] / Л. Сидоренко // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 3.— 
С. 32—34. — (Досвід зарубіжних країн).  

У статті висвітлено досвід участі в Національній конференції тренерів (Румунія), а також формати її 
проведення 
 

Філіпова, Л. Еволюційний шлях розвитку інформатизації бібліотек США [Текст] / 
Л. Філіпова, О. Олійник // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 3.— С. 35—40. — 
(Мережа бібліотек).  

У статті розглядаються еволюційні тенденції впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 
діяльність бібліотек США. 
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