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БІБЛІОТЕКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

Бобрик, А. Подорож до себе із Катериною Крупніцькою [Текст] / А. Бобик // Свобода. — 
2012. — 9 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Терапія кольором). 

Дебютну виставку молодої тернопільської художниці Катерини Крупніцької відкрили в обласній 
бібліотеці для молоді.  
 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 2012 р.] / підгот.: 
Є. Безкорований, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2012. — №4. — 
С. 153 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події факти, імена). — Зі змісту: [7 червня 
бібліотеки Тернополя отримали подарунок — збірник «Сотниківна» від його укладача й 
автора Надії Білик]. 
 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 2012 р.] / підгот.: 
Є. Безкорований, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2012. — №4. — 
С. 152 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події факти, імена). — Зі змісту: [30 травня 
Тернопільська обласна бібліотека для молоді зібрала гостей на літературну імпрезу «Твої 
таланти, Тернопілля!», під час якої презентували компакт-диск із 20 відеосюжетами 
«Провесінь Тернопілля»]. 
 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 2012 р.] / підгот.: 
Є. Безкорований, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2012. — №4. — 
С. 153 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події факти, імена). — Зі змісту: [30 травня в 
обласній універсальній науковій бібліотеці письменниця зі Зборова Леся Білик репрезентувала 
свої романи «Душі в екзилі» та «Сьоме небо леді Арс»] ; [протягом травня-серпня 
у читальному залі Тернопільської ОУНБ — виставка екслібрисів заслуженого художника 
України Я. Омеляна»] ; [12 липня в Тернопільській ОУНБ відбулася презентація роману Марії 
Лавренюк і Сергія Синюка «Де скарб твій »]. 
 

Журавлюк, В. Екологічні проблеми природокористування [Текст] / В. Журавлюк // 
Подільське слово. — 2012. — 16 листоп. — С. 10. — (Факт і коментар).  

Про книжкову виставку, присвячену екологічним проблемам природокористування, у відділі 
сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ, розповідає бібліотекар відділу Валентина Журавлюк. 

 

Знову хочуть добудувати обласні бібліотеку та архів [Текст] // Місто. — 2012. — 
21 листоп. — С. 3 : фотогр.  

Голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда не тільки ознайомився зі станом будівництва нової 
обласної бібліотеки, але й як народний депутат, буде лобіювати завершення цього довгобуду на найвищому 
законодавчому рівні.  

 

Коненко, О. Літописець рідного краю [Текст] / О. Коненко // Свобода. — 2012. — 
9 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Свято просто неба). 

Під такою назвою у Тернопільській міській бібліотеці №4 для дітей відбулося свято, приурочене річниці 
пам’яті Богдана Лепкого.  

 

Лавришин, Г. Олексій Кайда ознайомився зі станом будівництва обласних бібліотеки та 
архіву [Текст] / Г. Лавришин  // Вільне життя. — 2012. — 23 листоп. — С. 2 : фотогр.  

Голова обласної ради про лобіювання інтересів Тернополя і Тернопільщини в новому складі 
парламенту, зокрема фінансування будівництва довгобуду обласної бібліотеки.  

 

Мельник, Я. Годину-реквієм в пам’ять про голодомор провели у дитячій бібліотеці 
[Текст] / Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2012. — 28 листоп. — С. 3.  

У центральній  дитячий бібліотеці м. Тернополя відбулася година-реквієм «Голодний рік, мов чорна 
птиця, над краєм змореним летів».  

 

Мельник, Я. Свято музики і слова [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
31 жовт. — С. 4 : фотогр.  

Про співпрацю Тернопільської міської бібліотеки № 4 для дітей та обласного навчально-
реабілітаційного центру для дітей із ДЦП, їх творчу зустріч «Віршовані перлинки». 

 



Моліцька, Г. Дорога до себе… [Текст] / Г. Моліцька  // Вільне життя. — 2012. — 
23 листоп. — С. 6. — (Зустрічі).   

Працівники відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ запросили всіх 
бажаючих на презентацію книги  Богдана Мельничука  «Дорога до себе».   

 

Моліцька, Г. Шана геніальному Лесеві [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя. — 2012. — 
7 листоп. — С. 6. — (Книжкові новинки). 

Про новий бібліографічний покажчик, підготовлений спеціалістами Тернопільської ОУНБ «Лесь 
Курбас: «Поворот до Європи і до самих себе», присвячений 125-річчю від дня народження видатного діяча 
української культури, театрального режисера-новатора, актора, нашого земляка Леся Курбаса. 

 

Олексій Кайда ознайомився зі станом будівництва обласних бібліотеки та архіву 
[Текст] // Свобода. — 2012. — 21 листоп. — С. 3 : фотогр.  

Те ж // Тернопіль вечірній. — 2012. — 21 листоп. — С. 5. 
Про завершення будівництва нової обласної бібліотеки та потреби у фінансуванні цього об’єкта.  
 

Пайонк, М. Дорога до себе [Текст] / М. Пайонк // Свобода. — 2012. — 9 листоп. — С. 8. — 
(На книжкову полицю). 

Під такою назвою у Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги нашого знаного земляка, 
письменника, заслуженого діяча мистецтв України Богдана Мельничука.  

 

Поговорили по-дорослому у бібліотеці [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 
7—13 листоп. — С. 5. 

Про вечір запитань і відповідей «Поговоримо по-дорослому» за участю фахівців із кримінальної міліції 
у справах неповнолітніх в міській бібліотеці №4 для дітей.  

 

Томків, Л. Навчалися бібліотекарі [Текст] / Л. Томків // Вільне життя. — 2012. — 
30 листоп. — С. 1 : фотогр. — (Що? Де? Коли?). 

Про семінар-практикум завідувачів центральними районними бібліотеками для дітей у Тернопільській 
обласній бібліотеці для дітей.  

 

Тракало, О. Пам’ятає «Гомін» славного маестро / О. Тракало // Свобода. — 2012. — 
2 листоп. — С. 6 : фотогр. — (У вінок пам’яті книги спогадів). 

У мистецькій вітальні Заліщицької центральної бібліотеки проведено годину-спогад, присвячену 70-
річчю від дня народження Зіновія Кравчука — диригента, композитора, поета. 

 

Чайківська, Я. Зміна обличчя міста — справа всіх тернополян [Текст] / Я. Чайківська; 
фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2012. — 14 листоп. — С. 12 : фотогр.  

Начальник управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик висловлює 
свої зауваження щодо вдосконалення зовнішнього виду міста, особливо закладів культури. Вміщено 
фотографію фасаду Тернопільської ОУНБ, що потребує капітального ремонту.  

 

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. 

 

Чайківська, Я. Тернопільські письменники стануть експонатами літературного музею 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 21 листоп. — С. 6 : фотогр.  

Про роботу бібліотек міста розповідає директор  централізованої бібліотечної системи Ніна Денисюк.  
 

Чистух, В. Презентація збірника «Підгайці та Підгаєччина» [в Тернопільській ОУНБ] 
[Текст] / В. Чистух // Земля Підгаєцька. — 2012. — 2 листоп. — С. 3 : фотогр.  

 

Юрса, Г. Тандем музики й малярства [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя. — 2012. — 
16 листоп. — С. 5. — (У бібліотеці).  

Про виставку робіт молодої художниці Катерини Крупніцької в обласній бібліотеці для молоді.  
 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ 
Локоть, Н. Мобільна школа комп’ютерної та інтернет-грамотності для людей 

з особливими потребами: досвіт та здобутки [Текст] / М. Локоть // Бібліотечний форум 
України. — 2012. — № 3.— С. 8—12.  

У статті представлено досвід реалізації проекту, спрямованого на навчаня комп’ютерним технологіям 
осіб з особливими потребами. 

 

Мар’ їна, О. Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії / О. Мар’ їна // Вісник 
Книжкової палати. — 2012. — № 8.— С. 19. — Бібліогр.: 10 назв.  

Статтю присвячено дослідженню новітніх віртуальних форм соціальної активності бібліотек 
у мережевому середовищі. Запропоновано низку рекомендацій щодо їхнього просування у сфері соціальних 
медіа. 



Твёрдая, Т. Библиотека — власть — община: присоединяемся к электронному 
правительству / Т. Твердая, Л. Варюхина // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 3.— 
С. 13—16.  

У статті представлено досвід роботи Центральної бібліотеки ім. М. Кропивницького ЦБС для дорослих 
м. Миколаєва із забезпечення доступу до електронного  урядування в бібліотеках міста. 

 

Чарнецкая, О. В. Сайт Орловки — в помощь формированию информационной 
грамотности детей и подростков [Текст] / О. В. Чернецкая, А.И. Олейникова // 
Библиография. — 2012. — № 5.— С. 83—88. — (Библиография — детям). 

У статті запропоновано досвід роботи Дитячої бібліотеки ім. В.Н. Орлова м. Сімферополя з 
використання ресурсів власного сайту для формування інформаційної освіти дітей і підлітків. Особливий 
акцент зроблено на веб-уроки, бібліотечний сервіс «Кращі інтернет-ресурси від Української асоціації 
працівників бібліотек для дітей», електронний каталог, бази даних періодичних видань тощо. 

 

НАУКОВА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ 
Суслова, В. Бібліотека очима місцевої влади [Текст] / В. Суслова // Бібліотечний форум 

України. — 2012. — № 3.— С. 2—4. 
У статті представлено результати дослідження, проведеного  Луганською обласною універсальною 

науковою бібліотекою ім. М. Горького, щодо вивчення ставлення влади до бібліотек. 
 

Шалыганова, А. Конкурс научных работ к юбилею библиотеки [Текст] / 
А. Шалыганова // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 3.— С. 47—51. — Бібліогр.: 
3 назви. — (Ювілеї бібліотек). 

У статті представлена багатогранна науково-дослідна діяльність Харківської державної наукової 
бібліотеки ім. В. Г. Короленка та результати конкурсу наукових робіт по бібліотекознавству. 

 

БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 
Єлисеева, Т. Р. Библиотрансформер по-алтайски [Текст] / Т. Р. Єлісеєва // 

Библиография. — 2012. — № 5.— С. 89—93 : фото. — (Библиография детям). 
Стаття присвячена новій формі бібліографічного обслуговування дітей, яку розробили працівники 

Алтайської крайової дитячої бібліотеки. Їх бібліотрансформер складається із декількох цікавих і змістовних 
модулів. 

 

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ .  
Долина, Н. Стародруки перепишуть комп’ютерною мовою [Текст] : у Національній 

історичній бібліотеці впроваджують проект переведення рідкісних та цінних книг в 
електронний формат / Н. Долина // Урядовий кур’єр. — 2012. — 21 листоп.— С. 1, 5 : фотогр. 

 

Пасова, Т. Шукайте рукописи в Інтернеті [Текст] / Т. Пасова ; фотогр.  Нестеренка // 
Голос України. — 2012. — 17 листоп.— С. 6 : фотогр. — (Репортаж). 

Про створення електронної бази даних рідкісних книг на основі фонду Національної історичної 
бібліотеки. 

 

БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
Ковальчук, Ю. Організація квестів у бібліотеці [Текст] / Ю. Ковальчук // Бібліотечний 

форум України. — 2012. — № 3.— С. 23—34. 
У статті розкривається досвід Рівненської державної бібліотеки в сфері логістики ігрової форми 

організації дозвілля користувачів — квеста. 
 

Кравчук, Н. Мандрівка студентськими захопленнями [Текст] / Н. Кравчук // 
Бібліотечний форум України. — 2012. — № 3.— С. 25—27. — (Мережа бібліотек). 

Про студентські інтереси, захоплення, потреби і форми роботи наукової бібліотеки у формуванні 
світогляду та організації дозвілля молоді університету. 

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ 
Шемаєва, Г. Модель публічної бібліотеки в сучасній системі соціальних комунікацій 

[Текст] / Г. Шамаєва, Х. Ельбесхаузен // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 8.— С. 12—
15. — Бібліогр.: 14 назв.  

Висвітлюється модель публічної бібліотеки Данії та здійснюється її порівняння з моделлю розвитку 
української публічної бібліотеки. 
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