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Україна. Президент. (2009 - ; В. Ф. Янукович) Про відзначення державними нагородами 
України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек [Текст]: Указ Президента України від 
29 вересня 2012 року № 565/2012 // Бібліотечна планета. — 2012. — № 4. — С. 37. — (Офіційні 
документи). 

Почесне звання «Заслужений працівник культури України» отримав і директор Тернопільської ОУНБ 
Василь Іванович Вітенко.  

*** 
Вилегжаніна, Т. Українські публічні бібліотеки: партнерство — запорука успіху 

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

Про існуючі традиції партнерства між бібліотеками та нові проекти, що сприяють розвитку бібліотечної 
справи, формуванню позитивного іміджу України в світі.  
 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС «КРАЩА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ 2012 РОКУ» 
Герасюта, Т. Проект «Бібліотека згуртовує громаду» [Текст] / Т. Герасюта // Бібліотечна 

планета. — 2012. — № 4.— С. 26—28. — (Конкурс «Бібліотека року»)  
Цей соціально-культурний проект приніс Центральній міській бібліотеці ім.. Т.Г. Шевченка м 

Дніпродзержинська перемогу в конкурсі «Краща бібліотека України 2012 року». 
 

Цуріна, І. Кращі бібліотеки України 2012 року [Текст] / І. Цуріна // Бібліотечна планета. 
— 2012. — № 4.— С. 23—25 : фотогр. — (Конкурс «Бібліотека року»).  

Про підсумки загальнонаціонального конкурсу «Бібліотека року». Подано проекти бібліотек-
переможниць. Тернопільська ОБМ представила на конкурс проект «Провесінь Тернопілля». 
 

БІБЛІОТЕЧНІ ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ 
Зніщенко, М. Пізнаваймо бібліотечну Україну разом [Текст] / М. Зніщенко // Вісник 

Книжкової палати. — 2012. — № 10.— С. 48—50.  
Про хід  Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів обласних дитячих бібліотек для 

дітей «Дитячі бібліотеки як культурно-інформаційні центри у процесі формування особистості дитини» 
(Кіровоград, 1—5 жовт., 2012 р.). 

 

Рудько, І. Майбутнє починається в сучасній бібліотеці [Текст] : (Перший обласний 
форум бібліотечних працівників Буковинського краю) / І. Рудько // Бібліотечна планета. — 
2012. — № 4.— С. 31—32 : фотогр. — (Події. Факти).  

 

Сошинська, Я. Бібліотечна подія року — конференція Української бібліотечної асоціації 
[Текст] / Я. Сошинська, І. Шевченко // Бібліотечна планета. — 2012. — № 4.— С. 30—31.  

Про хід звітно-виборної конференції УБА «Бібліотека: відкритість, творчість, інновації». Досвідом 
обслуговування користувачів офіційною інформацією поділилася завідувачка науково-методичного відділу  
тернопільської ОБМ Світлана Воробель. 

 

Шевченко, І. Міжнародна співпраця — важливий напрям роботи Української 
бібліотечної асоціації [Текст] : (нотатки з Форуму бібліотекарів у Астані) / І. Шевченко // 
Бібліотечна планета. — 2012. — № 4.— С. 6—8 : фотогр. — (Конференції. Семінари. Читання).  

Про Форум бібліотекарів «Бібліотеки Співдружності: інтеграція, інновація та доступ для всіх», що 
проводився в рамках Року «Астана — культурна столиця СНД» (Казахстан). 

ПРОФЕСІЙНІ БІБЛІОТЕЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ 
Фирсов В. Р. «Привычная боль»: где найти лекарство [Текст] / В. Р. Фирсов // 

Современная библиотека. — 2012. — № 2.— С. 53—58 : фото. — (Разговор с властью). 
Про основні напрямки діяльності Російської бібліотечної асоціації на найближчі два-три роки. 
 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК 
Добко, Т. Платні інформаційні послуги у бібліотеках України: правові засади і 

практика [Текст]/ Т. Добко // Бібліотечна планета. — 2012. — № 4.— С. 18—22. — Бібліогр: 
22 назви. — (Бібліотека в правому полі).  

Огляд законодавчих і нормативних документів, які визначали правові засади надання бібліотеками, 
науковими та архівними установами інформаційних послуг на платній основі. 

 

 



БІБЛІОТЕКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
Боднар, М. Книжкові шпаківні — у Тернополі [Текст] / М. Боднар // 20 хвилин. — 

2012. — 21— 22 груд. — С. 6 : фотогр.  
Чотири міні-бібліотеки з малюнками казкових героїв помандрували до тернопільських закладів. 

Передача будиночків-шпаківень відбулася в центральній дитячій бібліотеці.  
 

Віконська, І. Більше Інтернету для книгозбірень [Текст] / І. Віконська // Вільне життя. — 
2012. —26 груд. — С. 12. — (Новації).   

Чотири бібліотеки Тернопільської міської ЦБС підключилися до всесвітньої мережі Інтернет, 
перемігши у конкурсі програми «Бібліоміст».  

 
Гончарук, О. Бібліотека — це не тільки книги [Текст] / О. Гончарук // Вільне життя. — 

2012. — 21 груд. — С. 3. — (Нове).  
Про роботу центру «Вікно в Америку», що діє у відділі літератури іноземними мовами Тернопільської 

ОУНБ.   
 

Дзісяк, Я. Зустріч «Галичина — Поділля» [Текст] / Я. Дзісяк  // Вільне життя. — 2012. — 
21 груд. — С.5. — (Обмін думками).   

У Чортківській центральній бібліотеці відбулася літературна зустріч «Галичина — Поділля». Вона 
поєднала майже три десятки слухачів та авторів із Хмельницького, Тернополя, Копичинців, Івано-Франківська 
та Чорткова.  
 

За перемогу — комп’ютери [Текст]  // 20 хвилин. — 2012. — 26 — 27 груд. — С. 1.  
Про перемогу в конкурсі програми «Бібліоміст» та відкриття Інтернет-центру у центральній  дитячій 

бібліотеці м. Тернополя.  
 

Золотнюк, А. Додали читання [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 2012. — 
28 груд. — С.5. — (Новації).   

Центральна дитяча бібліотека міста Тернополя приєдналася до всеукраїнської акції «Додай читання» та 
репрезентувала перший номер журналу «Блискуче перо». 
  

Золотнюк, А. Література краю стала ближчою [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 
2012. — 12 груд. — С. 6 : фотогр. — (Починання). 
У приміщенні міської бібліотеки №2 для дітей урочисто відкрили музей «Літературне Тернопілля». 
  

Ковалькова, Т. П. Не всі люблять читати електронні книги [Текст] : [ інтерв’ю із 
завідувачкою відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ] / спілкувався І. Мельник // 
Вільне життя. — 2012. — 7 груд. — С. 6. — (З життя бібліотеки).   

Про проблеми читання, комп’ютеризацію бібліотек та заходи, які приваблюють молодих людей до 
бібліотеки.  

 

Красновська,О. Книжка із … шпаківні [Текст] / О. Красновська // Експрес. — 2012. — 
21—23  груд. — С. 19 : фотогр.  

Про міні-бібліотеки у вигляді шпаківень. Їх передали чотирьом тернопільським закладам. 
  
Літщоденник [Текст] // Літературна Україна. — 2012. — 20  груд. — С. 2. — Зі змісту : 

[6 грудня в приміщенні Тернопільської міської бібліотеки №2 для дітей відкрили музей 
«Літературне Тернопілля», який знайомить відвідувачів з відомими постатями, котрі творили 
й творять літературу на теренах Тернопільщини].   
 

Мельник, Я. У Тернополі з’явилися шпаківні-читальні [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 19 груд. — С. 2.   

У рамках Всеукраїнської акції «Додай читання» в центральній дитячій бібліотеці відбулася передача 
чотирьох книжкових будиночків-шпаківень.  
 

Мичко, С. Музи на віллі Грабовських [Текст] : у центрі Тернополя відкрився музей, 
присвячений видатним літераторам краю  / С. Мичко // Україна молода. — 2012. — 12 груд. — 
С. 3. — (Варто побачити ).   
 

Осадчук, Л. Тернопіль відкриває таланти молодих режисерів [Текст] / Л. Осадчук // 
День. — 2012. — 5 груд. — С. 10.  

Про програму Х Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 8 грудня в 
рамках фестивалю в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т.Г. Шевченка представлять бібліографічний покажчик «Лесь Курбас: «Поворот до Європи і до самих 
себе», підготовлений спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 



Остап’юк, В. «Букварик електробезпеки» — для тих, хто хоче більше знати про безпеку 
[Текст] : вперше на Тернопільщині відбулася презентація видання на тему електробезпеки 
для дітей : [інтерв’ю з головою правління — генерального директора з питань охорони праці 
ВАТ «Тернопільобленерго» Володимиром Остап’юком] / І. Білий // Номер один. — 2012. — 
12 груд. — С. [15] : фотогр.  

Про презентацію видання в Тернопільській міській бібліотеці для дітей.  
 

Стукало, Н. Творча імпреза на Андрія у бібліотеці №5 [Текст] / Н. Стукало // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 19  груд. — С. 5 : фотогр.   

Про Андріївські вечорниці для молоді мікрорайону «Сонячний» у бібліотеці №5 для дорослих. У 
читальному залі книгозбірні лунали жарти, пісні, відбувалися ворожіння та ігри.  
 

У бібліотеці-віллі — «Літературне Тернопілля» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2012. — 12 — 18 груд. — С. 6 : фотогр.  

Про новостворений музей «Літературне Тернопілля» та тих людей, хто максимально долучився до 
реалізації цього проекту.  
 

Фотофакт [Образотворчий матеріал] // Місто. — 2012. — 5 груд. — С. 4.  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація нової книжки Богдана Мельничука «Дорога до себе».  

 

Фотофакт [Образотворчий матеріал] // Місто. — 2012. — 26 груд. —  С. 4 : фотогр.  
У центральній дитячій бібліотеці відкрили книжковий будиночок-шпаківню та долучилися до  

всеукраїнської акції «Додай читання», метою якої є популяризація читання серед дітей.  
 
Хміляр, Л. Мої обереги [Текст] / Л. Хміляр  // Свобода. — 2012. — 19 груд. —  С. 7 : 

фотогр. — (Презентація книги).  
Про презентацію нової книги професора Арсена Гудими в обласній бібліотеці для молоді.  

 

Хованець, Т. Андрій Курков вигадував казку [Текст] / Т. Хованець  // Вільне життя. — 
2012. — 21 груд. — С. 5 : фотогр. — (Бібліотечні новини).   

В обласній бібліотеці для дітей у відділі обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів відбулась 
репрезентація нової книги Андрія Куркова «Чому їжачка ніхто не гладить».  
 

Чайківська, Я. Літературний музей оселився в дитячій бібліотеці [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 12 груд. — С. 6 : фотогр.   

Про тих, хто долучився до створення музею, цікаві експонати та плани на майбутнє.  
 

Чайківська, Я. Театру книги виповнилося 25 років [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 12 груд. —  С. 6 : фотогр.  

Про роботу театру книги Діалог» за двадцять п’ять років та ініціаторів його створення. Він діє при 
Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.  
 

Чайківська, Я. Унікальний музей в бібліотеці на Франка [Текст] / Я. Чайківська ; 
фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2012. — 5 груд. — С. 12 : фотогр.  
Про створення літературного музею у бібліотеці №2 для дітей.  
 

Чорна, О. Безкоштовний доступ до Інтернету — це можливо [Текст] / О. Чорна // 
Свобода. — 2012. — 12 груд. — С. 2.  

Гусятинська центральна бібліотека разом з обраними бібліотеками-філіями стала переможцем конкурсу 
«Глобальні бібліотеки». 
  

Чорна, О. Книжкові будиночки-шпаківні — це цікаво! [Текст] / О.Чорна // Свобода. — 
2012. — 14 груд. — С. 2.  

До свята Миколая центральна дитяча бібліотека Тернополя у рамках всеукраїнської акції «Долай 
читання» планує передати чотири книжкові будиночки-шпаківні гемологічному відділенню міської дитячої 
лікарні, «Центру щасливого батьківства та материнства», Українському дому «Перемога» та бару «Коза».  
 

Шот, М. «Зоставить слід не білим болем у снігах…» [Текст] : в обласному центрі 
відкрили музей-бібліотеку «Літературне Тернопілля» / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2012. — 
26 груд. — С. 17 : фотогр.  
 

Шот, М. «Не так багато щирої сповіді в молодій режисурі» [Текст] / М. Шот // 
Свобода. — 2012. — 12 груд. — С. 8 : фотогр. — (Тернопільські театральні вечори).  

Огляд вистав, представлених на X ювілейному фестивалі «Тернопільські театральні вечори. Дебют».  
Репрезентація бібліографічного покажчика «Лесь Курбас: «Поворот до Європи і до самих себе», 
підготовленого спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 



АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
Маршак, Б. И. Что это за «зверь» такой —«Ирбис»? [Текст] / Б. И. Маршак, 

А. И. Бродовский // Современная библиотека. — 2012. — № 2.— С. 38—40.  
Про АІБС «ІРБІС», якій у цьому році виповнюється 15 років. 

 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ 
Грек-Тарасевич, Н. Б. Wiki- технологии: возможности и примеры использования 

[Текст] / Н. Б. Грек-Тарасевич // Современная библиотека. — 2012. — № 2.— С. 32—37.  
Статтю підготовлено на основі аналізу практичного досвіду створення вікі-проектів у російському веб-

просторі. 
 

Кайдаш, И. В. Реквием по устоям: RIA- приложения как средство насыщения 
библиотечного интернет-пространства [Текст]/ И. В. Кайдаш // Современная библиотека. — 
2012. — № 3 — С. 39—42 : фото.  

Програміст Челябінської обласної юнацької бібліотеки (Росія) про  веб-додатки зі стильними ефектами і 
мультимедіа, що активно використовуються користувачами. 

 

Лыткина, Е. Дом, который построил… Кто? [Текст] : создаём собственный сайт / 
Е. Лыткина // Библиотека. — 2012. — № 4.— С. 53—54 : фото. — (На трибуну XVII 
конференции РБА). 

Досвід створення бібліотечного сайту працівниками ЦБС м. Солікамська (Росія). 
 

Ульева, Л. А. Держи свой курс! [Текст] / Л. А. Ульева // Современная библиотека. — 
2012. — № 3.— С. 52—55 : фото. — (Событие). 

Про ІІІ щорічну конференцію «Твій курс: розвиток інформаційного суспільства в Росії», на якій понад 
80 координаторів із різних регіонів країни звітували про реалізацію програми та навчання комп’ютерної 
грамотності незахищених верств населення. 

 

Філіпова, Л. Аналіз контенту веб-сайтів українських центрів науково-технічної 
інформації з точки зору використання інтернет-сервісів [Текст] / Л. Філіпова // Вісник 
Книжкової палати. — 2012. — № 10.— С. 22—28 : фотогр. — Бібліогр.: 22 назви. 

 

НАУКОВА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ 
Абрамова, М. Ю. Что читают строители и архитекторы [Текст] : анализ состава 

читательских аудиторий / М. Ю. Абрамова, Т. Л. Курочкина // Современная библиотека. — 
2012. — № 3.— С. 76—79 : фото. — (Опыт). 

Результати соціологічного дослідження та зусилля бібліотекарів, спрямовані на поліпшення 
обслуговування користувачів і пошуки нових форм роботи. 

 

Пантюхова, Т. В. Исследования в библиотеках: сколько, зачем и для чего? [Текст] / 
Т. В. Пантюхова // Современная библиотека. — 2012. — № 2.— С. 14—19 : фото. — (Позиция). 

Працівники Нижегородської державної обласної дитячої бібліотеки (Росія) щорічно відслідковують, 
збирають і підсумовують дослідницькі роботи дитячих бібліотек області. 

 

Пономарёва, Т. О. Неформальный диалог [Текст] / Т. О. Пономарёва// Современная 
библиотека. — 2012. — № 3.— С. 22—26. — (Позиция). 

Результати та висновки соціологічного опитування в Комі республіканській юнацькій бібліотеці (Росія). 
 

Тихоненко, О. Різноманіття образотворчих видань 1933—1935 років [Текст] / 
О. Тихоненко // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10.— С. 34—38. — Бібліогр.: 
13 назв. — (Ювілеї бібліотек). 

Результати дослідження образотворчих видань 1933—1935 рр., наявних у фондах Державного архіву 
друку Книжкової палати України. 

БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 
Геращенко, М. Про метабібліографію та бібліографію третього ступеня [Текст] / 

М. Гаращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10.— С. 12—13. — 
Бібліогр.: 11 назв. 

У статті аналізується особливий вид бібліографії — метабібліографія (бібліографія бібліографії). 
Досліджується історія розвитку бібліографічної справи в Україні на прикладі мета бібліографічних видань 
кінця ХІХ — початку ХХІ століття. 

 

Казакова, Н. До питання бібліографічного відображення документного потоку з історії 
українського кіно ХХ — початку ХХІ ст. [Текст] / Н. Казакова // Бібліотечна планета. — 
2012. — № 4.— С. 8—12. — Бібліогр.: 24 назви. — (Сторінка фахівця). 



НПБУ розробила програму історико-бібілографічного дослідження «Матеріали до історії українського 
кіно». Здійснення цієї діяльності слугуватиме збереженню документної і культурної спадщини української 
кінематографії. 

 

Кочупалова, В. Книги України в дзеркалі бібліографії (за матеріалами державного 
бібліографічного покажчика «Літопис книг» за 2010—2011 рр.) [Текст] / В. Кочупалова, 
О. Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10.— С. 7—12. — Бібліогр.: 
12 назв. 

 

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ  
Зеленська, Н. Україномовні  видання у фонді відділу рідкісних і цінних документів 

Комунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського» 
(м. Кіровоград) / Н. Зеленська // Бібліотечна планета. — 2012. — № 4.— С. 13—15. — 
(Бібліотечні фонди). 

 

Петренко, Н. Інвентаризація бібліотечного фонду Донецької ОУНБ із застосуванням 
автоматизованої технології [Текст] / Н. Петренко // Бібліотечна планета. — 2012. — № 4.— С. 
15—16. — (З досвіду роботи). 

 

БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
Ілейжер, Р. Волонтерство в Долинській ЦБС Івано-Франківської області [Текст] / 

Р. Ілейжер // Бібліотечна планета. — 2012. — № 4.— С. 17—18. — (З досвіду роботи). 
Співпраця волонтерів Корпусу Миру США в Україні з фахівцями Долинської ЦБС сприяла 

урізноманітненню форм роботи з користувачами, підвищенню рівня послуг та розширенню спектра 
інноваційних форм освіти. 

РОБОТА З ДІТЬМИ Й ПІДЛІТКАМИ 
Урих, М. Здесь звучит живое слово [Текст] / М. Урих и [др.] // Библиотека. — 2012. — 

№ 4.— С. 13—17 : фото. — (На трибуну XVII конференции РБА). 
Роздуми фахівців Пермської крайової дитячої бібліотеки (Росія) про шляхи вирішення проблеми 

дитячого читання в Росії. 
 

Фестиваль молодіжного читання «Відкрий свою книгу» [Текст] // Культура і життя. — 
2012. — 7 груд.— С. 3. 

У Каховці Херсонської області, за ініціативи управління культури і туризму ОДА та обласної бібліотеки 
для юнацтва ім. Б. Лавреньова, відбувся другий обласний фестиваль молодіжного читання «Відкрий свою 
книгу». 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ 
Захарченко, М. П. Общедоступность в действии: чешский вариант [Текст] / 

М. П. Захарченко // Современная библиотека. — 2012. — № 2.— С. 84—89 : фото. — (В мире).  
Про досвід роботи чеських бібліотек: міської публічної бібліотеки Праги та Національної технічної 

бібліотеки Чехії. 
 

Марсал, Н. «Сделайте мир немного лучше, чем он был до вас!» [Текст] / Н. Марсал // 
Современная библиотека. — 2012. — № 2.— С. 20—21 : фото. — (Персона). 

Про особливості роботи бібліотекарів у Португалії, ресурси та послуги для користувачів. 
 

ЛАУРЕАТИ ЛІТЕРАТУРНИХ ПРЕМІЙ 
Ворона, Ю. Лауреат Нобелівської премії з літератури 2012 року [Текст] / Ю. Ворона // 

Бібліотечна планета. — 2012. — № 4.— С. 33.  
Лауреатом Нобелівської премії став китайський письменник Мо Янь. 

 

Нагородили 18 «Золотих письменників України» [Текст] // Бібліотечна планета — 
2012. — № 4.— С. 35. — (Книжкова полиця). 

Нагороду «Золоті письменники України» засновано цього року організаторами конкурсу «Коронація 
слова» Тетяною і Юрієм Логушами. Подано перелік лауреатів. 
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