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У дзеркалі друкованого слова 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека (ТОУНБ) є не-
від’ємною частиною бібліотечної системи України — інформаційним, культу-
рним, освітнім закладом, центральним обласним сховищем творів друку, оде-
ржувачем обов’язкового обласного безоплатного примірника видань, депози-
тарієм краєзнавчої літератури, центром книгообміну, краєзнавчої бібліографії, 
регіональним науково-дослідним і методичним центром із проблем прогнозу-
вання та розвитку бібліотечної діяльності. Книгозбірня, як науково-
просвітницька інституція, забезпечує загальнодоступність своїх фондів і пов-
ноту інформації про їх склад для користувачів. 

Відповідно до сучасних тенденцій активації історико-бібліотекознавчої 
проблематики стають актуальними процеси створення джерелознавчої бази 
для дослідницької роботи, зокрема підготовки бібліографічних посібників про 
діяльність бібліотек. 

Працівники ТОУНБ доклали максимум зусиль, щоб зібрати, опрацювати, 
структурувати та об’єднати солідний масив інформації за 70 років. Дане ви-
дання об’єктивно подає перелік документів та матеріалів, що характеризують 
різнопланову діяльність установи та проблеми її функціонування. 

Витоки історії книгозбірні як публічного закладу, що надає в безкоштовне 
користування літературу для потреб місцевої громади, сягають значно більшо-
го періоду й безпосередньо пов’язані з історією створення та функціонування 
в м. Тернополі бібліотек товариства «Просвіта».  

В архівних документах того часу вказано, що в листопаді 1939 р. розпоча-
ла роботу обласна книгозбірня, базою якої стали націоналізовані радянською 
владою місцеві бібліотеки українських, польських, єврейських громадських 
товариств, а саме: «Просвіти», Товариства школи людовей і Єврейського това-
риства ім. Й. Перля та приватних книжкових колекцій окремих осіб. 

Увесь книжковий фонд націоналізованих книгозбірень було ретельно пе-
ревірено цензорами облліту, частину літератури передано в спецфонд, іншу — 
визнано непридатною для ідеології нової влади й утилізовано.  

Непоправною втратою для нашої культури стало знищення величезної кі-
лькості українських книжок, рукописів, стародруків, незалежно від змісту, бо 
поряд із книгами з історії, української літератури знищувалися навіть медичні 
та господарські порадники. З великої на той час бібліотеки тернопільської фі-
лії товариства «Просвіта», що нараховувала більше шести тисяч примірників, 
залишилася лише незначна частина книг. 

Відкрита для безкоштовного користування книгозбірня налічувала 
35 тисяч книжок, серед них: 10 % українських, 4 % єврейських, 84 % польсь-
ких і 2 % інших.  

Процентний склад бібліотечних фондів завжди був індикатором політич-
ної ситуації в краї. Таке співвідношення було епізодичним та стрімко змінюва-
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лося за рахунок інтенсивних надходжень уже перевірених часом і політичною 
цензурою книг з інших книгозбірень Радянського Союзу. Лише з фондів Оде-
ської обласної бібліотеки надійшло двадцять тисяч примірників, поповнювали 
фонд також книги з Москви та Ленінграда. На початку 1941 р. книгозбірня у 
своєму фонді вже нараховувала близько 100000 томів, мала 6000 користувачів, 
250—300 відвідувань щодня.  

Польська література поступово зменшувала свою питому вагу й з роками 
майже зникла з книжкових полиць як застаріла та зношена. Натомість зростала 
частка книг українською та російською мовами. 

На початку 1991 р. у книгозбірні було 96182 книги українською мовою, 
що становить лише 17,6 % від загального фонду. Завдяки наполегливій праці 
спеціалістів ТОУНБ за роки незалежності кількість українських видань у фон-
ді бібліотеки збільшилася до 153403 одиниці та складає на початок 2009 р. 
26,2 % від загального фонду. Діяльність книгозбірні та завдання, які ставилися 
перед нею як соціальним інститутом, обумовлені реальним історичним і полі-
тичним середовищем у краї.  

Безумовно, друкована продукція та зміст статей про діяльність бібліотеки 
як ідеологічної установи в радянські часи та її діяльність як науково-
просвітницької організації, що слугує інтересам місцевої громади в незалежній 
Україні, докорінно відрізняються. Книгозбірня прагне бути корисною новому 
демократичному суспільству та робить усе можливе для збагачення власного 
фонду новою прогресивною літературою, популяризації своїх книжкових ба-
гатств, іде в ногу з технічним прогресом, застосовуючи передові інформаційні 
технології в наданні якісних бібліотечних послуг територіальній громаді. 

Основою цього покажчика стали бібліографічні бази даних «З питань ку-
льтури і мистецтва», «Про нас пишуть», створені в програмній системі 
«ІРБІС», краєзнавчий каталог ТОУНБ, документи та матеріали з фондів Дер-
жавного архіву Тернопільської області та архіву бібліотеки.  

У посібнику відображено друковані видання та окремі машинописні до-
кументи, які, як правило, множилися на ротаторі, методичні матеріали та біб-
ліографічні покажчики, публікації в газетах і журналах. Серед документів ми-
нулих років переважають видання з питань пропаганди суспільно-політичної 
тематики, природничо-наукової та атеїстичної літератури, методично-
бібліографічні матеріали на допомогу промисловому та сільськогосподарсько-
му виробництву. 

Архів бібліотеки було частково знищено й до наших днів збережено інфо-
рмацію про її друковану продукцію, починаючи лише з 1951 р. Видання 50-
х років — невеликі за об’ємом, це, як правило, рекомендовані списки літерату-
ри до ювілеїв окремих письменників, зокрема Т. Г. Шевченка, П. Г. Тичини, 
М. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, М. О. Островського, О. М. Толстого; започа-
тковано вихід бюлетеня з досвіду роботи книгозбірень області.  
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Простежуються тенденції до керування читанням спеціалістів сільського-
сподарського виробництва, що відображено в пам’ятках «Що читати...». Акту-
алізується складання списків рекомендованої літератури з підготовки до вес-
няно-літніх польових робіт, збирання врожаю та хлібозаготівель. 

Хрущовська відлига вплинула на спектр видань 60-х років. Більше уваги 
приділялося популяризації нової літератури, з 1965 р. налагоджено випуск що-
квартального бюлетеня «Нова література з питань сільського господарства».  

Поряд із підготовкою великої кількості матеріалів із пропаганди літерату-
ри суспільно-політичного спрямування активізується випуск друкованої про-
дукції краєзнавчої тематики. У зв’язку з фундаментальною підготовчою робо-
тою до видання «Історії міст і сіл Української РСР» бібліотекою ініційовано та 
підготовлено перше об’ємне краєзнавче видання — бібліографічний покажчик 
«Історія міст і сіл Тернопільської області», що мав обсяг 84 машинописних 
сторінки. 

У 1967 р. започатковано видання бібліографічного покажчика «Література 
про Тернопільську область за ... рік», який став своєрідним літописом життя 
краю. У ньому відображено книги й статті з газет та журналів, що виходять на 
території області з усіх напрямків народногосподарського комплексу. 

Того ж року на допомогу бібліотекареві вперше побачив світ щорічний бі-
бліографічний покажчик «Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопіль-
ській області на 1967 рік», який швидко завоював популярність серед краєзна-
вців, науковців та працівників освіти, і виходить до сьогодні. 

Початок 70-х років минулого століття вирізняється проведенням структу-
рних змін в організації бібліотечного обслуговування. У районах створюються 
централізовані бібліотечні системи, налагоджується централізоване постачан-
ня книг через спеціально створені бібліотечні колектори. Уперше видаються 
статистичні аналізи діяльності книгозбірень, порушуються проблеми інформа-
ційної роботи, обслуговування користувачів через міжбібліотечний абонемент. 
З’являються малі форми популяризації галузевої літератури — «Зверніть увагу 
на книги..., брошури...». Заслуговує уваги видання невеличких бібліографічних 
покажчиків «Пам’ятки природи і культури Надзбруччя», «Тернопільщина ін-
дустріальна». Методичні рекомендації, рекомендаційні списки літератури того 
часу торкаються таких визначних особистостей, як Василь Стефаник, Соломія 
Крушельницька, Денис Лукіянович, Михайло Паращук, Олекса Корнієнко. 

У 80-х роках виходить ряд методичних матеріалів на допомогу діяльності 
ЦБС, висвітлюється робота любительських об’єднань та клубів за інтересами, 
налагоджуються дружні відносини з бібліотекарями Слівенської наукової біб-
ліотеки (Болгарія). У розпорядженні більшості центральних книгозбірень 
з’являються спеціально обладнані автобуси «Кубань», що мають назву бібліо-
буси. Узагальнюється досвід районних шкіл передового досвіду з різноманіт-
них напрямків бібліотечної роботи. 
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У видавничій діяльності актуалізуються такі імена, як Катерина Рубчако-
ва, Степан Будний, Володимир Вихрущ, Юліуш Словацький, Тарас Шевченко. 
Популяризується література за здоровий спосіб життя та шкідливість пияцтва, 
узагальнюється досвід роботи бібліотеки-автомобіля. 

Заслуговує уваги бібліографічний покажчик «Історія міст і сіл Тернопіль-
ської області», що побачив світ у видавництві «Збруч» у 1984 р. Посібник є 
продовженням літопису краєзнавчої літератури, розпочатого в 1967 р., і вмі-
щує опис книг та найважливіших статей із періодичних видань. Матеріали си-
стематизовано за галузями знань, які в комплексі відображають основні пи-
тання краєзнавства. 

Через брак місця для розміщення книжкових фондів дирекція бібліотеки 
порушує перед владою питання виділення додаткових площ, і в 1986 р. розпо-
чато будівництво нового приміщення. Тема будівництва актуалізується у засо-
бах масової інформації впродовж багатьох років до сьогоднішнього часу. 

З проголошенням незалежності України значно збільшується кількість ви-
давництв, періодичних видань, а отже, і кількість статей, що стосуються куль-
турного життя краю. Бібліотека дійсно стає центром краєзнавчої бібліографії, 
її видання характеризуються національно-патріотичним спрямуванням. Нала-
годжується співпраця з громадськими організаціями, Державним архівом Тер-
нопільської області, обласними та районними музеями, актуалізується робота з 
проведення соціологічних досліджень. У зв’язку із створенням відділу крає-
знавчої літератури та бібліографії збільшується кількість бібліографічних по-
сібників, підготовлених працівниками бібліотеки. До книгозбірні надходить 
велика кількість діаспорних видань.  

З бібліографічних доробків 90-х років слід відзначити такі покажчики: 
«Літературна Тернопільщина», «Зведений каталог діаспорних видань», «Кузня 
національного духу» (присвячено 200-річчю Бережанської гімназії), «Богдан 
Сильвестрович Лепкий (1872—1941)» (до 125-річчя поета, прозаїка, перекла-
дача, критика, історика літератури, редактора, видавця), «Олександр Неприць-
кий-Грановський (1887—1976)» (відображено відомості про науково-
дослідницьку, поетичну, мистецьку, суспільно-поетичну спадщину вченого, 
поета), «Я з вами по всі дні і до кінця віку» (присвячено 105-ій річниці від дня 
народження Блаженнішого Патріарха, глави УГКЦ Й. Сліпого), «Юліуш Сло-
вацький (4.09.1809—3.04.1849)» (до ювілею польського поета, прозаїка, дра-
матурга), «Тернопільщина в народознавчих пам’ятках». 

Заслуговують уваги бібліографічні списки «Козацтво і Тернопільщина», «І 
проросло зерно» (до 120-річчя заснування Тернопільської філії товариства 
«Просвіта» ім. Т. Шевченка). 

Методичні матеріали на допомогу бібліотечним працівникам популяри-
зують творчу спадщину Богдана та Левка Лепких, Осипа Маковея та Михайла 
Гайворонського, Степана Будного та Юліана Опільського, Володимира Гжи-
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цького та Василя Барвінського, Івана Горбачевського та Володимира Гнатюка, 
Романа Купчинського та Якова Струхманчука.  

«Аналіз діяльності бібліотек області за 1991—1995 рр.: (за матеріалами 
звітів, виїздів, довідок)» висвітлює діяльність книгозбірень за перші роки не-
залежності. 

Нове тисячоліття бібліотека відкрила методичними рекомендаціями до 
2000-ліття Різдва Христового. Фахівцями науково-методичного відділу підго-
товлено методичні поради до ювілейних дат Петра Тимочка, Бориса Демківа, 
Соломії Крушельницької, Тимотея Бордуляка, Івана Багряного, Леся Курбаса, 
Василя Стуса. 

Зібрану та узагальнену інформацію про книгозбірні різних типів і видів 
опубліковано в довіднику «Бібліотеки Тернополя». 

Методичними рекомендаціями Тернопільська ОУНБ відгукується на від-
значення 75-річчя голодомору в Україні, 90-річчя з дня утворення Західноук-
раїнської народної республіки, ушановує пам’ять славетного сина України 
Степана Бандери. 

Налагоджено співпрацю з видавництвами про отримання обов’язкового 
безоплатного примірника видань. Започатковано друковані огляди книжкової 
продукції «Книги тернопільських видавництв». 

Розпочато випуск щоквартального бюлетеня «Соціологічна думка», а в 
2005 р. вийшов аналітичний огляд науково-дослідної роботи бібліотеки за 
п’ять років.  

З розвитком глобальної мережі Інтернет книгозбірня підготувала цілий 
ряд вебліографічних покажчиків: «Віртуальний світ права», «Віртуальний світ 
українських інформаційних агенцій», «Віртуальний світ екології», «Віртуаль-
ний світ  вищої освіти в Україні» та ін. Про діяльність Інтернет-центрів області 
з безкоштовним доступом для користувачів, відкритих за сприяння Посольства 
США в Україні, вийшов збірник статей «LEAP: Інтернет для читачів публіч-
них бібліотек».  

Завдяки співпраці з відомим краєзнавцем, фольклористом Петром Медве-
диком було започатковано серію бібліографічних видань «Тернопільщина ми-
стецька». У 2002 р. вийшло перше видання цієї серії — «Театральна Тернопі-
льщина», а в 2008 р. — друге — «Музична Тернопільщина». Посібники відра-
зу стали своєрідними мистецькими енциклопедіями, оскільки вперше 
об’єднали великий масив інформації з історії театру та розвитку музичного 
мистецтва на Тернопільщині. 

Отримала схвалення користувачів та бібліотечної громадськості серія біб-
ліографічних краєзнавчих видань, започаткованих з ініціативи спеціалістів ін-
формаційно-бібліографічного відділу, «Родом з України». У цій серії побачили 
світ бібліографічні покажчики: «Роман Шухевич: «Це був наказ мого серця!», 
«Іван Огієнко: «Я все зробив, що міг зробити...», «Ігор Ґерета: «Велет віри, ду-
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ху і любові», «Шмуель Йосеф Агнон: нобелівський лауреат із Тернопільщи-
ни».  

Посібник «Іван Огієнко: «Я все зробив, що міг зробити...» рішенням екс-
пертної ради Української бібліотечної асоціації визнано кращим у 2008 р. 

Цікавими для дослідників історії та культури рідного краю стали бібліо-
графічні покажчики: «Репресовані письменники Тернопільщини», «Співець 
селянської долі Павло Думка (1854—1918)», «Гаврило Чернихівський: життє-
писно-бібліографічна студія», «Михайло Паращук», «Володимир Герасимович 
(1870—1940)», «Петро Медведик: життєписно-бібліографічна студія», «Остап 
Черемшинський», «Соломія Крушельницька». 

Своєрідним літописом діяльності закладів культури обласного підпоряд-
кування став щорічний інформаційний бюлетень «Культура Тернопільщини», 
започаткований відділом інформації в 2006 р. Видання висвітлює відомості з 
періодичних видань із загальних питань культури, регіональної культурної по-
літики, правових та економічних аспектів, упровадження нових форм і методів 
роботи. 

Останнє десятиліття вирізняється великою кількістю статей про культур-
но-просвітницьку діяльність закладу, співпрацю з владою, громадськими орга-
нізаціями, благодійними фондами та іншими установами. Серед активних до-
писувачів обласних газет сьогодні є багато працівників бібліотеки, зокрема: 
Тетяна Ковалькова, Орися Гончарук, Людмила Шатарська, Володимира Рома-
нюк, Марія Друневич, Валентина Журавлюк, Орися Родинюк, Світлана Осу-
ховська, Тетяна Гаврилюк. 

Над створенням видань останнього десятиріччя, що включені в посібник, 
працювали висококваліфіковані спеціалісти, а саме: А. О. Ленчишин, 
М. В. Друневич, В. Я. Миськів, Г. С. Моліцька, Л. Б. Оленич, В. А. Чупрова, 
Г. І. Польова, О. Г. Ліскова, С. Т. Єрошенкова, О. Я. Проців, О. О. Слив’як та 
багато інших. 

Систематизацію документів у даному покажчику здійснено в хронологіч-
ному порядку, а в межах кожного періоду — за алфавітом. У середині кожного 
року спочатку відображено матеріали, підготовлені працівниками бібліотеки, а 
потім розміщено статті про її діяльність. Окремо виділено матеріали з проблем 
будівництва нового приміщення книгозбірні. 

Довідковий апарат видання включає іменний покажчик колишніх і ниніш-
ніх працівників бібліотеки й усіх небайдужих до її проблем і успіхів та перелік 
назв бібліографічних посібників. 

Посібник призначений для наукових працівників у галузі бібліотекознавс-
тва й історії, бібліотечних фахівців, викладачів, студентів та всіх, хто вивчає 
історію бібліотечної справи. 

В. І. Вітенко — директор Тернопільської 
обласної універсальної наукової бібліотеки 
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Бібліографічні видання та статті про діяльність бібліотеки 

1939 

1. Обласна бібліотека міста Тернополя [Текст] // Вільне життя. — 1939. — 28 жовт.  
2. Почала працювати обласна бібліотека [Текст] // Вільне життя. — 1939. — 21 листоп.  

1940  

3. Вінтер, Є. В обласній бібліотеці [Текст] / Є. Вінтер // Вільне життя. — 1940. — 25 жовт.  

1945  

4. Створимо зразкові бібліотеки [Текст] : [про створення б-к у районах та відновлення 
роботи в зруйнованих] // Вільне життя. — 1945. — 28 верес. 

1946  

5. Виставка «10 років з дня смерті О. М. Горького» [Текст] : [у приміщенні обл. б-ки орга-
нізовано вист., присвячену О. М. Горькому] // Вільне життя. — 1946. — 22 черв. 

6. Тернопільщина в четвертій сталінській п’ятирічці [Текст] : [інформація про відновлення 
діяльн. обл. б-ки] // Вільне життя. — 1946. — 25 трав. 

1947  

7. Клименко, О. Більше уваги сільським бібліотекам [Текст] : [про покращення роботи б-к 
Ланов. р-ну] / О. Клименко // Вільне життя. — 1947. — 8 лип. 

8. Клименко, О. В обласній бібліотеці [Текст] : [про основні напрямки роботи обл. б-ки] / 
О. Клименко // Вільне життя. — 1947. — 21 листоп. 

9. Клименко, О. Нові книги [Текст] : [огляд нових надходжень до обл. б-ки] / 
О. Клименко // Вільне життя. — 1947. — 18 лип.; 2, 3 серп. 

1948  

10. Клименко, О. До 100-річчя з дня смерті В. Г. Белінського [Текст] : [в обл. б-ці органі-
зовано цикл книжк. вист.] / О. Клименко // Вільне життя. — 1948. — 29 трав. 

11. Клименко, О. Лекції для завідуючих райбібліотеками [Текст] : [в обл. б-ці відбувся се-
мінар завідувачів район. б-к] / О. Клименко // Вільне життя. — 1948. — 4 квіт. 

12. Клименко, О. [Обласна бібліотека поповнила свій книжковий фонд новими виданнями] 
[Текст] / О. Клименко // Вільне життя. — 1948. — 19 черв. 

13. Книжкова полиця [Текст] : [інформація про нові надходження до обл. б-ки] // Вільне 
життя. — 1948. — 4 лип. 

14. У школах, в клубах і бібліотеках [Текст] : [до 80-річчя від дня народж. рад. письм. 
О. М. Горького в обл. б-ці організовано книжк. вист.] // Вільне життя. — 1948. — 28 берез. 

***  

15. Обласна нарада бібліотечних працівників [Текст] : [у виступі зав. обл. відділу культ.-
освіт. установ Хорольського зазначено, що обл. б-ка на початку 1949 р. одержить нове примі-
щення] // Вільне життя. — 1948. — 4 груд. 
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1949  

16. Вдовенко, Д. Бібліотека відірвана від мас [Текст] : [про незадовільну роботу зав. б-ки 
Буданів. р-ну] / Д. Вдовенко // Вільне життя. — 1949. — 29 черв. 

17. Вдовенко, Д. В районній бібліотеці [Текст] : [про пропаганду книги в Шумськ. та Ска-
лат. р-нах] / Д. Вдовенко // Вільне життя. — 1949. — 7 трав. 

18. Машталярчук, Д. Бібліотеки у підготовці до свята [Текст] : [про роботу б-к обл. з від-
значення 10-річчя возз’єднання укр. земель] / Д. Машталярчук // Вільне життя. — 1949. — 
8 жовт. 

19. По містах і селах Тернопільщини [Текст] : [про роботу обл. б-ки] // Вільне життя. — 
1949. — 12 січ., фотогр. 

20. Трудящі Тернопільщини шанують пам’ять про великого поета [Текст] : [заходи з від-
значення 150-річчя від дня народж. О. C. Пушкіна в обл. б-ці та б-ках обл.] // Вільне життя. — 
1949. — 5 черв. 

1950 

21. Виставка літератури [Текст] : [«Хай славиться в віках наша Перемога над фашистсь-
кою Німеччиною» у Терноп. обл. б-ці] // Вільне життя. — 1950. — 10 трав. 

22. Клименко, О. Конференція читачів [Текст] : [«Трудові подвиги рад. людей у творах 
письм.-лауреатів Сталінської премії» в обл. б-ці] / О. Клименко // Вільне життя. — 1950. — 
15 січ. 

23. Культурно-освітні установи — до виборчої кампанії [Текст] : [вист. «12 березня — 
день виборів до Верховної Ради СРСР» організовано в обл. б-ці] // Вільне життя. — 1950. — 
31 січ. 

24. Машталярчук, Д. Виставка в обласній бібліотеці [Текст] : [у читальному залі Терноп. 
обл. б-ки організовано книжк. вист. «За мир, проти паліїв війни»] / Д. Машталярчук // Вільне 
життя. — 1950. — 1 жовт. 

25. Михайленко, Д. Читацька конференція [Текст] : [відбулася в обл. б-ці за кн. 
Є. Мальцева «Від щирого серця»] / Д. Михайленко // Вільне життя. — 1950. — 3 жовт. 

26. Пересувні бібліотеки [Текст] // Вільне життя. — 1950. — 31 січ. 
Тернопільською обласною бібліотекою для дорослих укомплектовано й передано агітпунктам 

міста 15 пересувних бібліотек. 
27. Сесія Тернопільської обласної Ради депутатів трудящих [Текст] : [у доповіді голови 

виконкому облради Ткачука згадано про відкриття двох обл. б-к, у т. ч. обл. б-ки для дорос-
лих] // Вільне життя. — 1950. — 29 листоп. 

1951 

28. М. Ю. Лермонтов [Текст] : [список л-ри] / Терноп. держ. обл. б-ка для дорослих ; скла-
ла В. Ширшик. — [Т., 1951]. — 10 арк. — [Машинопис]. 

29. Матеріали до відзначення дня Сталінської Конституції, підготовки і проведення дня 
виборів до народних судів [Текст] / [Терноп. обл. б-ка для дорослих ; склала В. Ширшик]. — 
[Т., 1951]. — 5 арк. — [Машинопис]. 

30. Матеріали до відзначення 34-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної револю-
ції [Текст] / Терноп. держ. обл. б-ка для дорослих ; склала В. Ширшик. — [Т., 1951]. — 
10 арк. — [Машинопис]. 

31. Радянський суд — найдемократичніший суд в усьому світі [Текст] : список рекоменд. 
л-ри / Терноп. обл. б-ка для дорослих. — [Т., 1951]. — 20 арк. — [Машинопис]. 
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***  

32. Горьковські дні на Тернопільщині [Текст] : [до 15-ї річниці від дня смерті 
О. М. Горького Терноп. обл. б-кою для дорослих організовано книжк. вист., проведено чит. 
конф. та інші заходи] // Вільне життя. — 1951. — 17 черв. 

33. Машталярчук, Д. Книга живе в народі [Текст] : [про методи роботи б-к обл. з пропага-
нди книг серед читачів] / Д. Машталярчук // Вільне життя. — 1951. — 19 серп. 

34. Удовенко, Д. Досвід Жуковської бібліотеки переймають усі бібліотеки області [Текст] : 
[в обл. б-ці для дорослих проведено семінар зав. район. та міськ. б-к] / Д. Удовенко // Вільне 
життя. — 1951. — 23 трав. 

35. Удовенко, Д. Читачі — в кожній колгоспній сім’ ї [Текст] : [про обслуговування читачів 
у Жуковській сіл. б-ці Великоборківського р-ну] / Д. Удовенко // Вільне життя. — 1951. — 
3 квіт. 

1952 

36. Партія Леніна-Сталіна — натхненник і організатор будівництва комунізму [Текст] : ре-
ком. список л-ри для книжк. вист. / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т., 
1952. — 12 арк. — [Машинопис]. 

***  

37. Семінар бібліотечних працівників [Текст] : [при обл. б-ці відбувся семінар бібл. пра-
цівників район. і міськ. б-к] // Вільне життя. — 1952. — 20 черв. 

38. Удовенко, Д. Пересувні бібліотечки на підприємствах Тернополя [Текст] : [обл. б-кою 
для дорослих на підприємствах і в установах м. Тернополя організовано пересувні бібліотеч-
ки] / Д. Удовенко // Вільне життя. — 1952. — 4 лип. 

1953 

39. З досвіду роботи бібліотек Тернопільської області [Текст] / Терноп. обл. б-ка для доро-
слих. — Т., 1953. — 11 арк. — (Машинопис). 

40. Постанова Пленуму ЦК КПРС — програма дальшого розвитку сільського господарства 
СРСР [Текст] : метод. та бібліогр. матеріали  / Терноп. обл. б-ка для дорослих. — [Т., 1953]. — 
9 арк. — [Машинопис]. 

***  

41. Удовенко, Д. Читачі заочного абонемента [Текст] : [про одну з форм обслуговування 
читачів — заочний абонемент — в обл. б-ці] / Д. Удовенко // Вільне життя. — 1953. — 30 січ. 

1954 

42. Великий геній людства [Текст] : (до 30-річчя з дня смерті В. І. Леніна) : список реко-
менд. л-ри для книжк. вист. / Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т., 1954. — 8 арк. — [Маши-
нопис]. 

43. Життя й діяльність Т. Г. Шевченка [Текст] : (до 140-річчя з дня народж.) : метод. та бі-
бліогр. матеріали / Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т., 1954. — 8 арк. — [Машинопис]. 

44.  З досвіду роботи бібліотек Тернопільської області [Текст] : бюл. № 1 (3) / Терноп. обл. 
упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих ; упоряд.: В. О. Ширшик, Г. І. Романова. — Т., 
1954. — 12 арк. 

45. З досвіду роботи бібліотек Тернопільської області [Текст] : бюл. № 2 (4) / Терноп. обл. 
упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т., 1954. — 20 арк. 
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46. Назустріч другому Всесоюзному з’ їзду радянських письменників СРСР [Текст] : (ме-
тод.-бібліогр. матеріали) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 1954. — 15 арк. — 
[Машинопис]. 

47. Науково-атеїстична пропаганда в бібліотеках [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали) / 
Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. — Т. : Бережан. друк., 1954. — 15 с. 

48. Микола Олексійович Островський (1904—1954) [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали 
на допомогу район. і сіл. б-кам) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 1954. — 
12 арк. — [Машинопис]. 

49. Про роботу бібліотек під час проведення виборів до Верховної Ради СРСР [Текст] : 
[метод. та бібліогр. матеріали] / Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т., 1954. — 12 арк. — 
[Машинопис]. 

50. Пропаганда природничо-наукової і науково-атеїстичної літератури [Текст] : (інструкт.-
метод. матеріали) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 1954. — 9 арк. — [Ма-
шинопис]. 

51. Робота бібліотек під час весняно-літніх сільськогосподарських робіт [Текст] : метод. та 
бібліогр. матеріали / Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т., 1954. — 9 арк. — [Машинопис]. 

52. Робота бібліотек в час збиральної кампанії [Текст] : (метод. та бібліогр. матеріали) / 
Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 1954. — 19 арк. — [Машинопис]. 

1955 

53. Бюлетень з досвіду роботи бібліотек області № 1 (5) [Текст] / Терноп. обл. упр. культу-
ри, Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т. : Терноп. обл. друк., 1955. — 16 c. — Із змісту: Гло-
това, І. Проведення районних постійно діючих семінарів : (з досвіду роботи Чортків. міськ. б-
ки). — С. 3—9 ; Завадська, М. Пропаганда науково-атеїстичної та науково-природничої літе-
ратури : (з досвіду роботи Почаїв. район. б-ки). — С. 10—16. 

54. Завдання бібліотек під час весняно-літніх сільськогосподарських робіт [Текст] : (ін-
структ.-метод. матеріали) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 1955. — 9 арк. — 
[Машинопис]. 

55. Матеріали для читацької конференції на тему «Передовий досвід вирощування кукуру-
дзи — колгоспникам нашої області» [Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т., 1955. — 
6 арк. — [Ротатор]. 

56. Про роботу бібліотек в період збирання врожаю, заготівлі сільськогосподарських про-
дуктів та осінньої сівби [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-кам) / Терноп. обл. 
б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 1955. — 19 арк. — [Машинопис]. 

57. Пропаганда літератури про боротьбу за мир [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали на до-
помогу б-кам) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Бережани : Бе-
режан. район. друк., 1955. — 19 с. 

Подано тематику читацьких конференцій, макет бібліотечного плаката, матеріали для голосних 
читань, список рекомендованої літератури для книжкової виставки. 

58. 50 років першої Російської революції 1905—1907 рр. [Текст] : (метод.-бібліогр. матері-
али на допомогу район. і сіл. б-кам) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 
1955. — 10 арк. — [Ротатор]. 

59. 15 січня — обласне свято тваринника [Текст] : (метод. і бібліогр. матеріали на допомо-
гу б-кам) / Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т., 1955. — 18 арк. — [Ротатор]. 

60. О. М. Толстой (1833—1945) [Текст] : до 10-річчя з дня смерті : пам’ятка читачеві / Те-
рноп. обл. упр. культури, Терноп. держ. обл. б-ка, бібліогр. від. — Т. : Обл. друк., 1955. — 6 с. 

61. Що читати буряководу про передовий досвід вирощування цукрового буряка [Текст] : 
список л-ри : [листівка] / Терноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — 
Т. : Обл. друк., 1955. 
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62. Що читати картоплеводам [Текст] : список л-ри : [листівка] / Терноп. обл. упр. культу-
ри, Обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т. : Обл. друк., 1955. 

63. Що читати про вирощування кукурудзи [Текст] : список л-ри : [листівка] / Терноп. обл. 
упр. культури, Обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т.: Обл. друк., 1955. 

64. Що читати про високий надій молока [Текст] : список л-ри : [листівка] / Терноп. обл. 
упр. культури, Обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т. : Обл. друк., 1955. 

65. Що читати про передовий досвід в птахівництві [Текст] : список л-ри : [листівка] / Те-
рноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т. : Обл. друк., 1955. 

66. Що читати свиноводу [Текст] : список л-ри : [листівка] / Терноп. обл. упр. культури, 
Обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т. : Обл. друк., 1955. 

***  
67. Гавриленко, Л. Виставка в читальному залі [Текст] : [про вист. творів В. І. Леніна в 

обл. б-ці] / Л. Гавриленко // Вільне життя. — 1955. — 13 квіт. 
68. Корженко, Н. Читацька конференція [Текст] : [у читальному залі обл. б-ки для дорос-

лих] / Н. Корженко // Вільне життя. — 1955. — 29 січ. 
69. Романова, Г. Новинки літератури в обласній бібліотеці [Текст] : [огляд нових надхо-

джень із питань сіл. госп-ва] / Г. Романова // Вільне життя. — 1955. — 19 серп. 
70. Яковлев, О. Семінар завідуючих бібліотеками [Текст] : [з доповіддю виступив зав. обл. 

б-ки Коваль] / О. Яковлев // Вільне життя. — 1955. — 19 берез. 

1956 
71. Завдання бібліотек в період весняно-літніх сільськогосподарських робіт [Текст] : (ме-

тод.-бібліогр. матеріали на допомогу район. і сіл. б-кам) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, ме-
тод. каб. — Т., 1956. — 28 арк. — [Машинопис]. 

72. Матеріали для проведення читацької конференції на тему «Передовий досвід вирощу-
вання картоплі» [Текст] / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. 
каб. ; склала А. Никифоренко. — Т. : Обл. друк., 1956. — 7 с. 

73. Праця — радість життя [Текст] : (метод. матеріали на допомогу район. і сіл. б-кам в 
проведенні чит. конф.) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. 
каб. ; склала Г. І. Романова. — Т. : Обл. друк., 1956. — 4 с. 

74. Примірні плани роботи районної та сільської бібліотек [Текст] / Терноп. обл. упр. ку-
льтури, Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т. : Терноп. обл. друк., 1956. — 20 с. 

75. Робота бібліотек в період збирання врожаю і хлібозаготівель [Текст] : (метод.-бібліогр. 
матеріали на допомогу б-кам) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т. : Терноп. обл. 
друк., 1956. — 14 с. 

Подано рекомендаційний список літератури, матеріали для організації бібліотечного плаката та 
проведення читацької конференції. 

76. Роль народних мас і особи в історії [Текст] : покажч. реком. л-ри / Терноп. обл. упр. 
культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. ; склала С. Полонська. — Т. : Терноп. 
обл. друк., 1956. — 12 с. 

77. Павло Григорович Тичина — видатний поет Радянської України [Текст] : (до 65-річчя 
народж.) : пам’ятка / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. держ. обл. б-ка, бібліогр. від. — Т. : 
Терноп. обл. друк., 1956. — 12 с.  

Пам’ятка містить коротку біографічну довідку, список основних творів П. Г. Тичини та літера-
туру про його творчість. 

78. З досвіду роботи бібліотек Тернопільської області [Текст] : бюл. № 1 (6) / Терноп. обл. 
упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих ; впоряд.: В. О. Ширшик, Г. І. Романова. — Т. : 
Друк. обл. упр. культури, 1956. — 15 с. 

Узагальнено досвід роботи бібліотек с. Підгайчиків Теребовлянського району та с. Переволоків 
Бучацького району. 
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1957 

79. Відображення боротьби за встановлення Радянської влади на Україні в художній літе-
ратурі [Текст] : (бібліогр. огляд) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, 
бібліогр. від. ; склала С. Полонська. — Т. : Бережан. район. друк., 1957. — 16 с. 

80. «Вітчизна п’ятий орден нам вручила» [Текст] : (матеріали для проведення темат. вечо-
рів до 40-річчя Жовтня) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 1957. — 19 арк. — 
[Ротатор]. 

81. За дійову науково-атеїстичну пропаганду в бібліотеках області [Текст] : [метод.-
бібліогр. матеріали] / Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т. : Бережан. друк., 1957. — 16 с. 

82. Матеріали для проведення читацької конференції по книзі А. Шияна «Гроза» [Текст] / 
Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 1957. — 4 арк. — [Машинопис]. 

83. Методичні та бібліографічні матеріали на допомогу бібліотекам під час проведення ве-
сняно-літніх робіт [Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 1957. — 
24 арк. — [Машинопис]. 

84. Наша допомога колгоспникам [Текст] : (досвід роботи) / Терноп. обл. упр. культури, 
Обл. б-ка для дорослих, метод. каб. ; упоряд. Г. Романова. — Т. : Бережан. район. друк., 
1957. — 6 с. — (Наслідуйте приклад). 

Узагальнено досвід роботи бібліотеки с. Вигнанки Чортківського району. 
85. Робота бібліотек під час виборів до обласних, районних, міських, сільських і селищних 

Рад депутатів трудящих Української РСР [Текст] : (метод. та бібліогр. матеріали) / Терноп. 
обл. упр. культури, Обл. б-ка для дорослих. — Т., 1957. — 26 арк. — [Машинопис]. 

86. Таке завжди під силу колгоспам нашої області [Текст] : [буклет] / Терноп. обл. б-ка для 
дорослих. — Т. : Бережан. друк., 1957. — 1 арк., склад. у 4 с. 

87. «Цих днів не змовкне слава» [Текст] : (матеріали для проведення темат. вечора, при-
свяченого 40-річчю Жовтня) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, ме-
тод. каб. ; склала А. Никифоренко. — Т. : Бережан. район. друк., 1957. — 6 с. 

88. Що читати бригадиру городньої бригади [Текст] : (пам’ятка) / Терноп. обл. б-ка для 
дорослих, бібліогр. від. — Т. : Бережан. район. друк., 1957. — 4 с. 

89. Що читати голові колгоспу [Текст] : (пам’ятка) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, біб-
ліогр. від. — Т. : Бережан. район. друк., 1957. — 7 с. 

90. Що читати доярці [Текст] : (пам’ятка) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — 
Т. : Бережан. район. друк., 1957. — 6 с. 

91. Що читати про дальше вдосконалення організації управління промисловістю і будів-
ництвом [Текст] : [буклет] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т. : Бережан. 
друк., 1957. — 1 арк., склад. у 4 с. 

92. Що читати свинарці [Текст] : (пам’ятка) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. 
від. — Т. : Бережан. район. друк., 1957. — 6 с. 

***  

93. Коваль, І. Семінар бібліотечних працівників [Текст] : [обл. семінар зав. міськ. б-к] / 
І. Коваль // Вільне життя. — 1957. — 26 квіт. 

94. Конференція читачів «Літературної газети» [Текст] : [виступ зав. бібліогр. від. обл. б-
ки С. Полонської] // Вільне життя. — 1957. — 22 черв. 

95. Статніков, Н. Літературні зустрічі [Текст] : [в обл. б-ці для дорослих відбулася зустріч 
із письм. В. Лясковським та В. Івановичем] / Н. Статніков // Вільне життя. — 1957. — 
22 берез. 
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1958 

96. В ногу з життям [Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. ; склав 
Д. Ф. Машталярчук. — Бережани : Бережан. район. друк., 1958. — 10 с. — (Наслідуйте при-
клад). 

Узагальнено досвід роботи бібліотеки с. Ласківців Буданівського району. 
97. Вибори до Верховної Ради СРСР [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-

кам) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. ; склали: А. С. Никифоренко, 
С. Я. Полонська, Г. І. Романова. — Т. : Бережан. район. друк., 1958. — 21 с. 

Подано список рекомендованої літератури для організації книжкової виставки, матеріали для 
проведення вечорів книги, бібліографічний огляд видань. 

98. Виникнення і розвиток життя на Землі [Текст] / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. 
обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. ; підгот. М. Стовпяк. — Т. : Бережан. район. друк., 
1958. — 8 с. 

99. Жити і працювати по Ленінському [Текст] : (метод. матеріали для проведення чит. 
конф.) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т., 1958. — 4 арк. — [Машинопис]. 

100. З досвіду роботи бібліотек Тернопільської області [Текст] : бюл. № 2 (10) / Терноп. 
обл. б-ка для дорослих, метод. каб. ; склали: С. Я. Полонська, Д. Ф. Машталярчук. — Т. : Бе-
режан. район. друк., 1958. — 14 с. 

Узагальнено досвід роботи Великоглибочецької районної бібліотеки, Боложівської сільської 
бібліотеки Шумського району із залучення читачів і пропаганди літератури. 

101. За культуру поведінки молодої радянської людини [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріа-
ли) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. ; склали: В. О. Ширшик, С. Я. Полонська, 
А. С. Никифоренко. — Бережани : Бережан. район. друк., 1958. — 17 с. 

У методичній розробці подано список літератури для книжкової виставки, матеріали для про-
ведення читацької конференції, літературного вечора, бесіди. 

102. Краєзнавча робота бібліотек [Текст] : (інструкт.-метод. лист) / Терноп. обл. б-ка для 
дорослих, бібліогр. від. ; склала С. Полонська. — Т., 1958. — 6 арк. — [Машинопис]. 

103. Матеріали для проведення обговорення оповідань з книги К. Файзуліна «Повесть о 
сердце» [Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т., 1958. — 4 арк. — [Машинопис]. 

104. Матеріали для теоретичної читацької конференції на тему: «Зниження собівартості 
сільськогосподарської продукції» [Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 
1958. — 8 арк. — [Машинопис]. 

105. Матеріали для проведення читацької конференції на тему: «За дальше збільшення 
продуктів тваринництва» [Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. ; склала 
А. С. Никифоренко. — Бережани : Бережан. район. друк., 1958. — 4 с. 

106. Матеріали для проведення читацької конференції «Виникнення і розвиток життя на 
землі» [Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 1958. — 11 арк. — [Маши-
нопис]. 

107. Матеріали для проведення читацької конференції по книгах П. Ніліна «Жестокость», 
«Испытательный срок» [Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 1958. — 
4 арк. — [Машинопис]. 

108. Матеріали для проведення читацької конференції по книзі Войнич «Овод» [Текст] / 
Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 1958. — 6 арк. — [Машинопис]. 

109. Матеріали для проведення читацької конференції по книзі М. Вірти «Крутые гор-
ки» [Текст] / Терноп. обл. б-ка, метод. каб. — Т., 1958. — 3 арк. — [Машинопис]. 

110. Матеріали для проведення читацької конференції по книзі О. Гончара «Прапоронос-
ці» [Текст] : (до 40-річчя Радянської Армії) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 
1958. — 3 арк. — [Машинопис]. 
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111. Назустріч ХХІ з’ їздові КПРС [Текст] : (інструкт.-метод. матеріали на допомогу б-
кам) / Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т., 1958. — 12 арк. — [Машинопис]. 

112. Про прискорення розвитку хімічної промисловості [Текст] : (інструкт.-метод. лист) / 
Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т., 1958. — 11 арк. — [Маши-
нопис]. 

113. Робота бібліотек під час весняно-літніх сільськогосподарських робіт [Текст] : (метод.-
бібліогр. матеріали) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. ; склали: 
С. Я. Полонська, А. С. Никифоренко. — Бережани : Бережан. район. друк., 1958. — 16 с. 

Видання містить список літератури для організації книжкової виставки, схему бібліотечного 
плаката, матеріали для проведення читацької конференції, бібліографічний огляд. 

114. Робота бібліотек по пропаганді почину Олександра Гіталова [Текст] : (інструкт.-
метод. лист) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. каб. — Т., 1958. — 8 арк. — [Машино-
пис]. 

115. 40 років героїчному Ленінському комсомолу [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали на 
допомогу масовим б-кам обл.) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих ; 
склали: С. Я. Полонська, Г. І. Романова. — Бережани : Бережан. район. друк., 1958. — 29 с. 

116. 40 років Комуністичній партії України [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали на допо-
могу масовим б-кам обл.) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. 
і бібліогр. від. ; склала Г. І. Романова. — Т. : Бережан. район. друк., 1958.— 16 c. 

1959 

117. 20-річчя возз’єднання західноукраїнських земель в єдиній Українській Радянській 
державі [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали на допомогу масовим б-кам обл.) / Терноп. обл. 
упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. — Т. : Терноп. обл. друк., 
1959. — 19 с. 

118. Декада української літератури і мистецтва в Москві [Текст] : (метод.-бібліогр. матері-
али на допомогу б-кам обл.)  / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, ме-
тод. і бібліогр. від. ; матеріали підгот.: Г. І. Юмакова, С. Я. Полонська. — Т. : Бережан. район. 
друк., 1959. — 14 с. 

119. До виборів у Верховну Раду Української Радянської Соціалістичної Республіки, до 
обласних, районних, міських, сільських та селищних Рад депутатів трудящих [Текст] : (метод. 
матеріали для б-к) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т., 1959. — 13 с. — [Рота-
тор]. 

120. За накресленнями рідної партії [Текст] : про досвід роботи масових б-к Заліщ. р-ну / 
Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. ; досвід узагальнив 
Д. Машталярчук. — Т. : Бережан. район. друк., 1959. — 15 с. 

121. Матеріали для відзначення 100-річчя з дня народження А. П. Чехова [Текст] / Терноп. 
обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. — Т., 1959. — 14 арк. — [Ротатор]. 

122. «Повесть о Кирилле Орловском» Я. Цвєткова [Текст] : (матеріали для проведення чит. 
конф.) / Терноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка для дорослих ; матеріал підгот. 
Д. Машталярчук. — Т. : Обл. друк., 1959. — 7 с. 

123. Працювати на відмінно [Текст] : (з досвіду роботи б-ки с. Іванків Борщів. р-ну) / Тер-
ноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка для дорослих ; матеріали підгот. Д. Машталярчук. — Т. : 
Терноп. обл. друк., 1959. — 21 с. 

124. Про відкритий доступ читачів до книжкових фондів бібліотек [Текст] : (метод. лист) / 
Терноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка для дорослих ; матеріали підгот. Г. Романова. — Т. : Бе-
режан. район. друк., 1959. — 9 с. 

125. Проведіть читацьку конференцію «Передовий досвід знатних кукурудзоводів Терно-
пільщини» [Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т. : Терноп. обл. друк., 
1959. — 4 с. 
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126. Пропаганда рішень ХХІ з’ їзду КПРС в масових бібліотеках області [Текст] : (метод.-
бібліогр. матеріали) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і біб-
ліогр. від. ; склали: Г. І. Романова, С. Я. Полонська, М. В. Стовпяк. — Т. : Терноп. обл. друк., 
1959. — 24 с. 

127. Робота бібліотек до 150 річчя з дня народження М. В. Гоголя [Текст] : (метод.-
бібліогр. матеріали) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т., 1959. — 12 арк. — [Ро-
татор]. 

128. Робота бібліотек по естетичному вихованню читачів [Текст] : (метод.-бібліогр. матері-
али) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих ; склали: Г. І. Романова, 
М. В. Стовпяк. — Т., 1959. — 19 арк. — [Ротатор]. 

***  

129. Альохіна, О. [«Ярослав Галан — видатний письменник і публіцист» — так називаєть-
ся книжкова виставка на абонементі обласної бібліотеки для дорослих] [Текст] / О. Альохіна // 
Вільне життя. — 1959. — 25 жовт. 

130. [«В світлі науки і техніки» — так називається книжкова виставка, організована на 
абонементі обласної бібліотеки для дорослих] [Текст] // Вільне життя. — 1959. — 30 трав. 

131. Дереженко, С. [Протягом трьох днів районні бібліотечні працівники слухали в облас-
ній бібліотеці цікаві методичні лекції й обмінювалися досвідом пропаганди матеріалів 
XXI з’ їзду КПРС] [Текст] / С. Дереженко // Вільне життя. — 1959. — 30 жовт. 

132. [Книжкова виставка на тему «Декада азербайджанської літератури і мистецтва в Мос-
кві» організована в читальному залі обласної бібліотеки для дорослих] [Текст] // Вільне жит-
тя. — 1959. — 26 трав. 

133. [Книжкова виставка «Ленін і тепер живіший від усіх живих» організована на абоне-
менті обласної бібліотеки для дорослих] [Текст] // Вільне життя. — 1959. — 12 квіт. 

134. [Книжкова виставка «М. В. Гоголь» влаштована на абонементі обласної бібліотеки 
для дорослих] [Текст] // Вільне життя. — 1959. — 31 берез. 

135. [Книжкова виставка на тему «Нас веде в ясне майбутнє наша партія могутня» органі-
зована в читальному залі обласної бібліотеки для дорослих] [Текст] // Вільне життя. — 
1959. — 27 черв. 

136. [Книжкова виставка «Наш великий друг» влаштована на абонементі обласної бібліо-
теки для дорослих] [Текст] // Вільне життя. — 1959. — 2 жовт. 

137. Романова, А. [Інформація про плакат-календар, присвячений польському композитору 
Ф. Шопену, організований у читальному залі обласної бібліотеки, та книжково-ілюстративну 
виставку «Від водяного колеса до атомного двигуна» на абонементі] [Текст] / А. Романова // 
Вільне життя. — 1959. — 16 жовт. 

138. Семінар бібліотечних працівників райкомів партії [Текст] : [у його роботі взяли участь 
зав. від. обл. б-ки] // Вільне життя. — 1959. — 19 квіт. 

139. Учора в Тернополі [Текст] : [книжк. вист. «1 Травня — День міжнар. солідарності 
трудящих» організовано в обл. б-ці для дорослих] // Вільне життя. — 1959. — 25 квіт. 

1960 

140. Багатства бібліотек — народу [Текст] : (досвід роботи б-к) / Терноп. обл. упр. культу-
ри, Терноп. обл. б-ка для дорослих ; матеріали підгот.: В. О. Ширшик, Г. І. Романова. — Т. : 
Бережан. друк., 1960. — 16 с. — Із змісту: В ногу з життям. — С. 3 ; Книгу — кожному колго-
спникові. — С. 10—15. 

141. Велика користь від маленької тварини [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали на допо-
могу б-кам обл.) : [про роботу б-к обл. з пропаганди передового досвіду розведення кролів] / 
Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т., 1960. — 6 с. 

2* Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 1939–2009 
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142. Відзначення 90-річчя з дня народження В. І. Леніна [Текст] : (метод.-бібліогр. матері-
али) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. — Т. : 
Бережан. друк., 1960. — 20 с. 

143. Двічі Герой Соціалістичної праці Євгенія Олексіївна Долинюк [Текст] : (пам’ятка чи-
тачеві) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих ; склала 
С. Я. Полонська. — Т. : Бережан. друк., 1960. — 7 с. — (Люди нашого краю). 

Мета пам’ятки — пропаганда багаторічного досвіду знатної ланкової із с. Вигоди Мельнице-
Подільського району Є. О. Долинюк. 

144. По прикладу передових [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали) / Терноп. обл. упр. куль-
тури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. — Т., 1960. — 6 арк. — [Ротатор]. 

145. Повідомляємо про цікавий досвід в бібліотечній роботі [Текст] : інформ. лист / Тер-
ноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т., 1960. — 6 арк. — 
[Ротатор]. 

Досвід роботи бібліотек Лановецького району. 
146. Послідовники Ярослава Чижа на Тернопільщині [Текст] : (пам’ятка читачеві) / Тер-

ноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих ; склала С. Полонська. — Т. : Бережан. 
друк., 1960. — 7 с. — (Люди нашого краю).  

Про досвід передових свинарів області. 
147. Пропаганда економічних знань серед трудівників сільського господарства Бучацького 

району [Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. ; матеріали підгот. 
Є. Б. Риженкова. — Т., 1960. — 7 арк. — [Ротатор]. 

148. Пропагуємо літературу про свій край [Текст] : (з досвіду роботи Великоглибочецької 
б-ки Зборів. р-ну) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. ; матеріали підгот. 
О. Базюта. — Т., 1960. — 10 арк. 

149. Рішення грудневого Пленуму ЦК КПРС — в маси [Текст] : (метод.-бібліогр. матері-
али) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. ; мате-
ріли підгот.: Г. Малахова, М. Стовпяк. — Т. : Бережан. друк., 1960. — 20 с. 

150. Робота з учнями 9—11 класів [Текст] : (з досвіду роботи Кремен. район. б-ки для до-
рослих) / Терноп. обл. б-ка для дорослих ; матеріали підгот.: М. Богачук, Л. Матвійчук. — Т., 
1960. — 14 арк. — [Ротатор]. 

151. Розповіді сільських бібліотекарів [Текст] / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-
ка для дорослих ; літ. запис Д. Машталярчука. — Т. : Бережан. район. друк., 1960. — 23 с. — Із 
змісту: Ховарівський, М. Бібліотека і колгоспне виробництво. — С. 3—14 ; Стрієшина, М. До-
ходити до кожної радянської людини. — С. 15—22. 

152. А. М. Толстой (1910—1960 рр.) [Текст] : (метод. і бібліогр. матеріали) / Терноп. обл. 
упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т., 1960. — 5 с. — [Машинопис]. 

153. Тернопільщина соціалістична [Текст] : (реком. список л-ри) / Терноп. обл. упр. куль-
тури, Терноп. обл. б-ка ; склала С. Полонська. — Т., 1960. — 11 с. — (Знай свій край). 

***  

154. Машталярчук, Д. Розуміння, доброзичливість, вдячність [Текст] : [до свята укр. куль-
тури в м. Москві обл. б-кою проведено заочну чит. конф. із пропаганди кращих творів укр. л-
ри] / Д. Машталярчук // Вільне життя. — 1960. — 22 листоп. 

1961 

155. З досвіду роботи бібліотек області [Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т., 
1961. — 13 арк. — [Ротатор]. 
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156. Зв’язок з виробництвом [Текст] : (досвід роботи б-ки селища Скала-Подільська Бор-
щів. р-ну) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, Обком профспілки працівників культури ; підгот. 
Д. Машталярчук. — Т., 1961. — 14 арк. — [Ротатор]. 

157. Зразки наочної агітації в кімнаті передового досвіду бібліотеки села Гумнисько Тере-
бовлянського району [Текст] : метод. посіб. для б-к обл. / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. 
обл. б-ка для дорослих ; підгот. Д. Машталярчук. — Т. : Обл. друк., 1961. — 24 с. 

158. Людина майбутнього виховується сьогодні [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали на 
допомогу б-кам) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих ; матеріали під-
гот.: С. Полонська, Г. Малахова, С. Ковтуненко. — Бережани : Бережан. район. друк., 1961. — 
130 с. 

159. Письменники Тернопільщини [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Терноп. обл. б-ка 
для дорослих ; підгот. С. Полонська. — Т., 1961. — 17 с. — (Люди нашого краю). 

Видання знайомить із літераторами, які народилися, живуть і працюють у нашій області: 
Ю. Опільським, А. Іванчуком, Д. Лукіяновичем, В. Гжицьким, М. Тарнавським, Б. Харчуком, 
С. Будним, О. Корнієнком та ін. 

160. Рішення січневого Пленуму ЦК КПРС — до свідомості кожного трудящого [Текст] : 
(метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-кам обл.) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. 
б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. ; склали: Г. Романова, С. Полонська, В. Ширшик. — 
Т. : Бережан. район. друк., 1961. — 24 с. 

161. Робота бібліотек в період підготовки і проведення виборів до обласних, районних, мі-
ських, сільських та селищних рад депутатів трудящих Української РСР [Текст] : (метод. і біб-
ліогр. матеріали) / Терноп. обл. б-ка, метод. і бібліогр. від. — Т., 1961. — 7 арк. — [Ротатор]. 

***  

162. Вечори молодої поезії [Текст] : [зустріч із поетом М. Сингаївським] // Вільне жит-
тя. — 1961. — 26 листоп. 

163. Ось до чого призводить байдужість [Текст] : [відповідь на лист читачів про закриття 
обл. б-ки у зв’язку з аварійним станом приміщення] // Вільне життя. — 1961. — 19 лют. 

164. Тукало, Н. Ось і зараз у червоному кутку [Текст] : [чит. конф. «Людина майбутнього 
виховується сьогодні» провели працівники читального залу обл. б-ки] / Н. Тукало // Вільне 
життя. — 1961. — 18 серп. 

1962 

165. Вирощування цукрових буряків за новою технологією [Текст] : (метод.-бібліогр. ма-
теріали) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. — Т., 1962. — 12 с. — [Рота-
тор]. 

166. Дорожити честю хлібороба [Текст] : (статтю Н. Заглади до свідомості кожного труді-
вника) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. ; склала С. Ковтуненко. — Т., 1962. — 
8 арк. — [Ротатор]. 

167. Естетичне виховання трудящих [Текст] : матеріали на допомогу б-кам, школам і уні-
верситетам культури / Терноп. обл. б-ка для дорослих, Терноп. обком ЛКСМУ. — Т., 1962. — 
32 арк. — [Ротатор]. 

168. Комунізм і праця — невіддільні : (матеріали для проведення усного журн.) / Терноп. 
обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т., 1962. — 19 арк. — [Ротатор]. 

169. Комунізму достаток — справа рук молодих [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали) / Те-
рноп. обл. б-ка для дорослих. — Т., 1962. — 9 арк. — [Ротатор]. 

170. «Лише в труді живе людина, а без труда її нема» [Текст] : (з досвіду проведення літ. 
вечора в Оріховецькій сіл. б-ці Підволоч. р-ну) / Терноп. обл. б-ка, метод. від. — Т., 1962. — 
8 арк. — [Ротатор]. 
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171. Машталярчук, Д. Будні сільської бібліотеки [Текст] : [з досвіду роботи б-ки с. Старого 
Скалата] / Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Л. : Книжно-журн. вид-во, 1962. — 23 с. 

172. Моральна краса людини [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали до проведення чит. 
конф. по роману М. Іщенка «Сонячні межі») / Терноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка для доро-
слих, метод. від. ; склав Д. Машталярчук. — Т. : Обл. друк., 1962. — 4 с. 

173. Основоположники наукового комунізму [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали на допо-
могу б-кам) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. — Т., 1962. — 10 арк. — 
[Ротатор]. 

174. Про роботу бібліотек по відзначенню 50-річчя газети «Правда» [Текст] / Терноп. обл. 
б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1962. — 52 арк. 

175. Проведіть читацьку конференцію по книзі Кавуна В. М. «Вирощуйте горох — це ви-
гідно» [Текст] : (метод. матеріали для сіл. б-к) / Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т. : Обл. 
друк., 1962. — 4 с. 

176. Пропаганда науково-природничих і атеїстичних знань серед читачів [Текст] : (метод.-
бібліогр. матеріали на допомогу б-кам) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. 
від. — Т., 1962. — 17 арк. — [Ротатор]. 

177. «Слава Вітчизні народів-братів» [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали до 40-річчя 
утворення СРСР) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т., 1962. — 8 арк. — [Рота-
тор]. 

178. Спогади про В. І. Леніна [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали) / Терноп. обл. б-ка для 
дорослих, бібліогр. від. ; склали: С. Полонська, В. Ширшик. — Т., 1962. — 14 арк. — [Рота-
тор]. 

179. Техніка на службі комунізму [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-
кам) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. — Т., 1962. — 11 арк. — [Рота-
тор]. 

180. Трилогія В. С. Бабляка «Вишневий сад» [Текст] : (метод. матеріали для б-к) / Терноп. 
обл. упр. культури, Обл. б-ка для дорослих, метод. від. ; склав Д. Машталярчук. — Т. : Обл. 
друк., 1962. — 4 с. 

181. Що Ви знаєте про Тернопілля? [Текст] : (короткі списки л-ри) / Терноп. обл. б-ка для 
дорослих, бібліогр. від. — Т., 1962. — 8 арк. — [Ротатор]. 

1963 

182. Бібліографія в житті нашої бібліотеки [Текст] : (з досвіду роботи Копичинецької зона-
льної б-ки) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1963. — 7 арк. — [Ротатор]. 

183. В цьому нам допомагає книга [Текст] : (з досвіду проведення чит. конф. Скалатською 
б-кою) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т., 1963. — 5 арк. — [Ротатор]. 

184. Для тих, що починають життя [Текст] : (метод. матеріали для роботи б-к з учнями 9—
11 кл.) / Терноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка для дорослих. — Т., 1963. — 10 арк. — [Рота-
тор]. 

185. Комплектування сільської бібліотеки [Текст] : (з досвіду роботи б-ки с. Озерна Зборів. 
р-ну) / Терноп. обл. б-ка для дорослих ; матеріали підгот. В. Несмашний. — Т., 1963. — 
12 арк. — [Ротатор]. 

186. Ленін і тепер живіший всіх живих [Текст] : (метод.-бібліогр. поради на допомогу б-
кам) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. — Т., 1963. — 15 арк. — [Рота-
тор]. 

187. Назустріч Всесвітньому конгресу жінок [Текст] : (метод.-бібліогр. поради) / Терноп. 
обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. — Т., 1963. — 5 арк. — [Ротатор]. 

188. Познайомтесь з творами мистецтва [Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і 
бібліогр. від. — Т., 1963. — 11 арк. — [Ротатор]. 
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189. Пропаганда рішень червневого Пленуму ЦК КПРС і липневого Пленуму ЦК КП Укра-
їни [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали) / Терноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка для дорослих, 
метод. і бібліогр. від. — Т., 1963. — 11 арк. — [Ротатор]. 

190. Робота бібліотек в період підготовки і проведення виборів до Верховної Ради УРСР і 
до обласних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих УРСР [Текст] : 
(метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-кам / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і біб-
ліогр. від. — Т., 1963. — 14 арк. — [Ротатор]. 

191. Російські художники-класики про релігію [Текст] : (метод. матеріали для проведення 
бесіди) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. ; склала С. Ковтуненко. — Т., 1963. — 
11 арк. — [Ротатор]. 

192. Соломія Крушельницька [Текст] : [метод. поради] / Терноп. обл. б-ка для дорослих. — 
Т., 1963. — 3 арк. — [Ротатор]. 

193. Твори Т. Г. Шевченка російською мовою [Текст] : (бібліогр. огляд) / Терноп. обл. б-ка 
для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1963. — 10 арк. — [Ротатор]. 

194. Тернопільщина повинна стати краєм високих урожаїв кукурудзи [Текст] : (метод.-
бібліогр. поради б-кам) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. — Т., 1963. — 
11 арк. — [Ротатор]. 

195. Тимофій Гнатович Бордуляк [Текст] : (до 100-річчя з дня народж.) : [реком. список л-
ри] / Терноп. обл. б-ка для дорослих ; бібліогр. від. ; склала С. Полонська. — Т., 1963. — 
8 с. — [Ротатор]. 

196. У похід за велику кукурудзу [Текст] : (з досвіду роботи б-ки с. Трибухівці Бучац. р-
ну) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. ; матеріали підгот. Д. Машталярчук. — Т., 
1963. — 10 арк. — [Ротатор]. 

197. Т. Г. Шевченко — борець проти релігії, рабства і темряви [Текст] : (метод. поради для 
проведення літ. вечора) / Терноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка для дорослих. — Т., 1963. — 
9 арк. — [Ротатор]. 

***  

198. Як живий з живими [Текст] : [заходи до 70-річчя від дня народж. В. В. Маяковського в 
обл. б-ці] // Вільне життя. — 1963. — 16 лип. 

1964 

199. Боротьба за мир в радянській літературі [Текст] : (матеріали на допомогу лекторам і 
бібл. працівникам) / Терноп. обл. орг. т-ва «Знання», Терноп. обл. б-ка для дорослих ; склала 
Л. Пустовідко. — Т., 1964. — 29 арк. — [Ротатор]. 

200. В боротьбі за Радянську владу [Текст] : (корот. список л-ри) / Терноп. обл. б-ка для 
дорослих, бібліогр. від. ; склала С. Полонська. — Т., 1964. — 3 арк. — [Ротатор]. 

201. Героїчне минуле комсомолу Тернопільщини [Текст] : [реком. список л-ри] : [буклет] / 
Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т. : Бережан. район. друк., 1964. 

202. Досвід передовиків сільського господарства Тернопілля — всім колгоспникам [Текст] 
: (анот. список л-ри) : [буклет] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. ; склала 
С. Полонська. — Т. : Обл. друк., 1964. 

203. З досвіду роботи бібліотек області [Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. 
від. — Т., 1964. — 9 арк. — [Ротатор]. 

204. Знати і вивчати свій край [Текст] : (з досвіду роботи Лозовецької зональної б-ки Зба-
раз. р-ну) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1964. — 13 арк. — [Ротатор]. 

205. Історія міст і сіл Тернопільської області [Текст] : бібліогр. покажч. л-ри / Терноп. обл. 
упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих. — Т. : Обл. друк., 1964. — 84 с. — [Ротатор]. 

206. Ленін вічно живий [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали) / Терноп. обл. упр. культури, 
Терноп. обл. б-ка, метод. і бібліогр. від. — Т., 1964. — 11 арк. — [Ротатор]. 
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207. Люди великої мрії [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-кам в роботі з 
учнями 9—11 кл.) / Терноп. обл. б-ка для дорослих ; склала Л. Серікова. — Т., 1964. — 
19 арк. — [Ротатор]. 

208. Народилась ти в вісімнадцятому грізному році [Текст] : (матеріали для проведення ве-
чора до 46 роковин Рад. Армії) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від., Терноп. обком 
ЛКСМУ, від. пропаганди і агітації. — Т., 1964. — 9 арк. — [Ротатор]. 

209. Нова література з питань економіки сільського господарства [Текст] / Терноп. обл. б-
ка для дорослих, бібліогр. від. ; склала С. Полонська,  — Т., 1964. — 4 арк. — [Ротатор]. 

210. Новій технології вирощування цукрових буряків — широку дорогу [Текст] : (метод. 
поради) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. ; склала Г. Романова. — Т. : Обл. друк., 
1964. — 6 с. 

211. Під зорею Радянської влади розквітає рідне Тернопілля [Текст] : (метод.-бібліогр. ма-
теріали до 25-річчя возз’єднання всіх укр. земель в єдиній Укр. Рад. державі) / Терноп. обл. 
упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. ; склали: Л. Серікова, 
С. Полонська. — Т., 1964. — 22 арк. — [Ротатор]. 

212. Під маскою благочестя [Текст] : (матеріали для проведення чит. конф. за творами ху-
дож. л-ри) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. ; склала С. Ковтуненко. — Т., 1964. — 
10 арк. — [Ротатор]. 

213. Поети — лауреати Ленінської премії [Текст] : (метод. матеріали) / Терноп. обл. б-ка 
для дорослих, метод. від. ; склала А. М. Толмасова. — Т., 1964. — 12 арк. — [Ротатор]. 

214. Пропаганда рішень грудневих Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП України в бібліотеках об-
ласті [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для 
дорослих, метод. і бібліогр. від. ; склали: С. Ковтуненко, В. Ширшик. — Т., 1964. — 12 арк. — 
[Ротатор]. 

215. Пропаганда суспільно-політичної літератури [Текст] : (з досвіду роботи Чортків. 
міськ. б-ки) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т., 
1964. — 19 арк. — [Ротатор]. 

216. Світ, повний чудес [Текст] : (матеріали для організації книжк. вист.) / Терноп. обл. б-
ка для дорослих, бібліогр. від. ; склала Л. Пустовідко. — Т., 1964. — 6 арк. — [Ротатор]. 

217. Тернопільщина в художній літературі [Текст] : реком. список л-ри : [буклет] / Терноп. 
обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т. : Бережан. район. друк., 1964. — (З історії рідного 
краю). 

218. Тернопільщина в художній літературі [Текст] : (матеріали на допомогу лекторам) / 
Терноп. обл. б-ка для дорослих, Терноп. обл. орг. т-ва «Знання» ; склала С. Полонська. — Т., 
1964. — 24 арк. — [Ротатор]. 

219. Т. Г. Шевченко — художник [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріал на допомогу б-кам) / 
Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. ; склав 
Д. Машталярчук. — Т., 1964. — 7 арк. — [Ротатор]. 

1965 

220. Високі врожаї картоплі — кожному колгоспу [Текст] : (корот. огляд л-ри) / Терноп. 
обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1965. — 12 арк. — [Ротатор]. 

221. Герої визволення Тернопільщини [Текст] : (реком. список л-ри) : [буклет] / Терноп. 
обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. ; склала С. Полонська. — Т. : Бережан. район. друк., 
1965. 

222. В. З. Гжицький [Текст] : (До 70-річчя з дня народж. письм.) : [реком. список л-ри] / 
Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1965. — 4 арк. — [Ротатор]. 

223. До виборів у місцеві Ради депутатів трудящих [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали) / 
Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. — Т., 1965. — 12 арк. — [Ротатор]. 



 23

224. Книгу — молоді [Текст] : (матеріали на допомогу комсомольським орг. і б-кам) / Тер-
ноп. обл. б-ка для дорослих, Терноп. ОК ЛКСМУ. — Т., 1965. — 16 арк. — [Ротатор]. 

225. Колгоспам — міцну економіку [Текст] : (корот. анот. список л-ри) / Терноп. обл. б-ка 
для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1965. — 4 арк. — [Ротатор]. 

226. Методичні матеріали для обговорення книги В. І. Леніна «Великий почин» [Текст] / 
Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. ; матеріали підгот. Г. І. Романова. — Т. : Бережан. 
район. друк., 1965. — 6 с. 

227. Методичні рекомендації для проведення читацьких конференцій по книгах 
К. Симонова «Солдатами не рождаются» і С. Смирнова «Брестская крепость» [Текст] : До 20-
річчя Великої Перемоги / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т., 1965. — 4 арк. — 
[Ротатор]. 

228. Міцну кормову базу — кожному колгоспу [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали) / Тер-
ноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т., 1965. — 6 с. — [Ротатор]. 

229. На допомогу буряководам [Текст] : (з досвіду роботи б-к Борщів. р-ну) / Терноп. обл. 
упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих ; матеріали підгот. Д. Машталярчук. — Т., 
1965. — 20 арк. — [Ротатор]. 

230. Назустріч ХХІІІ з’ їзду КПРС та ХХІІІ з’ їзду КП України [Текст] : (інструкт.-метод. 
лист) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т., 1965. — 5 арк. — [Ротатор]. 

231. Нова література з питань сільського господарства [Текст] : (кн., одержані б-кою в І кв. 
1965 р.) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1965. — 4 арк. — [Ротатор]. 

232. Нова література з питань сільського господарства, одержана обласною бібліоте-
кою [Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1965. 

Вип. 4 : ІІ кв. 1965 р. — 6 арк. — [Ротатор]. 
Вип. 6 : ІV кв. 1965 р. — 8 арк. — [Ротатор]. 
233. Передовий досвід вирощування цукрового буряка — всім колгоспам [Текст] : (корот. 

анот. список л-ри) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1965. — 4 арк. — [Ро-
татор]. 

234. Підсумки конкурсу на кращий бібліографічний огляд [Текст] / Терноп. обл. б-ка для 
дорослих, бібліогр. від. — Т., 1965. — 4 арк. — [Ротатор]. 

235. Подорож по планетах сонячної системи [Текст] : (матеріали для проведення усного 
журн.) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т., 1965. — 19 с. — [Ротатор]. 

236. Пропаганда творів В. І. Леніна і літератури про нього [Текст] : (з досвіду роботи Під-
волоч. район. б-ки) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т., 1965. — 7 арк. — [Рота-
тор]. 

237. Світло науки і розуму [Текст] : (бесіди про кн.) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, біб-
ліогр. від. ; склала С. Полонська. — Т., 1965. — 7 арк. — [Ротатор]. 

238. Тернопільчани на фронтах Великої Вітчизняної війни [Текст] : (реком. список л-ри) : 
[буклет] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. ; склала С. Полонська. — Т. : Бережан. 
район. друк., 1965. 

239. Тернопільщина у Великій Вітчизняній війні [Текст] : (реком. список л-ри) : [буклет] / 
Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. ; склала С. Полонська. — Т. : Бережан. район. 
друк., 1965. 

240. Тернопільщині — високі врожаї пшениці [Текст] : (метод. поради) / Терноп. обл. б-ка 
для дорослих, метод. від. — Т., 1965. — 8 с. — [Ротатор]. 

241. Українська радянська поезія і пісня [Текст] : (метод. поради для проведення вечора 
серед учнів 9—11 кл.) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т., 1965. — 9 арк. — 
[Ротатор]. 

242. Що читати далі [Текст] : (листівки-закладки) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліо-
гр. від. ; склала С. Полонська. — Т. : Бережан. район. друк., 1965. 

243. Що читати по фізиці [Текст] : (анот. список л-ри для позакласного читання учням 
ІХ—ХІ  кл.) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1965. — 6 арк. — [Ротатор]. 
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***  

244. Бей, М. Двоє в морі книг [Текст] : [про форми роботи з читачами в обл. б-ці та книго-
збірнях обл.] / М. Бей // Вільне життя. — 1965. — 9 жовт. 

1966 

245. Бібліотечне обслуговування населення [Текст] : (з досвіду роботи б-ки с. Сухостав Гу-
сят. р-ну) / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, метод. від. ; матеріали підгот. Я. Бобик. — 
Т., 1966. — 11 арк. — [Ротатор]. 

246. В боротьбі за владу Рад на Тернопільщині [Текст] : (корот. анот. список л-ри) / Тер-
ноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, бібліогр. від. — Т., 1966. — 6 арк. — [Ротатор]. 

247. Високі надої молока — кожній фермі [Текст] : (матеріали для проведення чит. конф.) / 
Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, метод. від. — Т., 1966. — 
6 арк. — [Ротатор]. 

248. Героїчні подвиги Червоного козацтва на західноукраїнських землях [Текст] : (метод.-
бібліогр. матеріали до проведення чит. конф. по роману «Золота липа» І. Дубинського) / Тер-
ноп. обл. б-ка для дорослих, метод. від. — Т., 1966. — 3 арк. — [Ротатор]. 

249. «Душа, свідомість, розум» [Текст] : (матеріали для чит. конф.) / Терноп. обл. упр. ку-
льтури, Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, метод. від. ; склала С. Ковтуненко. — Т., 
1966. — 7 арк. — [Ротатор]. 

250. Ефективність проведення масових заходів [Текст] : (з досвіду роботи б-к Гусят. р-ну) / 
Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, метод. від. — Т., 1966. — 15 арк. — [Ротатор]. 

251. Володимир Петрович Затонський [Текст] : (пам’ятка) / Терноп. обл. б-ка 
ім. В. П. Затонського. — Т., 1966. — 5 арк. — [Ротатор]. 

252. Матеріали для проведення Всесоюзної молодіжної конференції «Шляхами бать-
ків» [Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, метод. і бібліогр. від. — Т., 1966. — 6 арк. — 
[Ротатор]. 

253. Матеріали до читацької конференції по книзі О. О. Сизоненка «Білі хмари» [Текст] / 
Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1966. — 3 арк. — [Ротатор]. 

254. Нова література з питань сільського господарства, одержана обласною бібліотекою 
[Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1966. 

Вип. 7 : І кв. 1966 р. — 10 арк. — [Ротатор]. 
Вип. 9 : ІІІ кв. 1966 р. — 10 арк. — [Ротатор]. 
Вип. 10—11 : (ІV кв. 1966—І кв. 1967). — 13 арк. — [Ротатор]. 
255. Партії вірні сини [Текст] : (пам’ятка) / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т., 

1966. — 5 арк. — [Ротатор]. 
256. Григорій Іванович Петровський [Текст] : (пам’ятка) / Терноп. обл. б-ка 

ім. В. П. Затонського. — Т., 1966. — 3 арк. — [Ротатор]. 
257. Робота з механізаторами [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали) / Терноп. обл. б-ка 

ім. В. П. Затонського, метод. і бібліогр. від. — Т., 1966. — 16 арк. — [Ротатор]. 
258. Що читати далі [Текст] : (корот. реком. список до кн. Л. Л. Нікуліна «Мертвая зыбь» / 

Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, бібліогр. від. — Т., 1966. — 2 арк. — [Ротатор]. 
259. Що читати далі [Текст] : (листівка-закладка до кн. Й. Т. Савицького «Крізь бурі і гро-

зи» (К.: Політвидав України, 1966. — 224 с.) / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, бібліогр. 
від. — Т., 1966. — 3 арк. — [Ротатор]. 

260. Що читати далі [Текст] : (листівка-закладка до кн. М. Стельмаха «Хліб і сіль» (К.: 
Дніпро, 1964. — 658 с.) / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, бібліогр. від. — Т., 1966. — 
3 арк. — [Ротатор]. 
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261. Що читати далі [Текст] : (листівка-закладка до книги О. Соколовського «Герої змов» 
(К.: Молодь, 1959. — 335 с.) / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, бібліогр. від. — Т., 
1966. — 2 арк. — [Ротатор]. 

***  

262. Імені Затонського [Текст] : [про присвоєння імені В. П. Затонського Терноп. обл. б-ці 
для дорослих] // Вільне життя. — 1966. — 24 верес. 

263. Имени наркомпроса Украины [Текст] : [Терноп. обл. б-ке присвоено имя 
В. П. Затонского] // Правда. — 1966. — 4 окт. 

264. Про присвоєння імені В. П. Затонського Тернопільській обласній бібліотеці для доро-
слих [Текст] : постанова Ради Міністрів Української РСР від 17 серп. 1966 р. // Збірник поста-
нов і розпоряджень уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. — 1966. — 
№ 8. — С. 18. 

1967  

265. Дружба, патріотизм і інтернаціоналізм радянського народу [Текст] : (метод.-бібліогр. 
матеріали) / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, метод. і бібліогр. від. — Т., 1967. — 
18 арк. — [Ротатор]. 

266. Естетичне виховання молоді в сільській бібліотеці [Текст]: (з досвіду роботи б-ки 
с. Білокриниця Кремен. р-ну) / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, метод. від. ; підгот. 
Л. Серікова. — Т., 1967. — 10 арк. — [Ротатор]. 

267. Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопільській області на 1967 р. [Текст] : (на 
допомогу бібліотекареві) / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т., 1967. — 26 арк. — 
[Ротатор]. 

268. Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопільській області на І півріччя 
1968 р. [Текст] : (на допомогу бібліотекареві) / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, бібліо-
гр. від. ; склали: Т. К. Луценко, П. К. Медведик. — Т., 1967. — 25 арк. — [Ротатор]. 

269. Книги — до людей, до їх сердець [Текст] : з досвіду роботи Конюхів. сіл. б-ки Козів. 
р-ну з читачами : [плакат] / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т. : Терноп. обл. друк., 
1967. 

270. Мир треба берегти [Текст] : (бесіда про книги) / Терноп. обл. б-ка 
ім. В. П. Затонського, бібліогр. від. ; склала Т. Луценко. — Т., 1967. — 7 арк. — [Ротатор]. 

271. Нова література з питань сільського господарства, одержана обласною бібліотекою 
[Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1967.  

Вип. 12 : ІІ кв. 1967 р. — 6 арк. — [Ротатор]. 
Вип. 13 : ІІІ кв. 1967 р. — 7 арк. — [Ротатор]. 
272. Пропаганда історико-революційної літератури [Текст]: (метод.-бібліогр. матеріали) / 

Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, метод. від. ; склали: В. Ширшик, Л. Пустовідко. — Т., 
1967. — 29 арк. — [Ротатор]. 

273. Пропаганда природничо-наукової і атеїстичної літератури в бібліотеках [Текст] : (ма-
теріали наук.-практ. конф. бібл. працівників Тернопільщини) / Терноп. обл. упр. культури, Те-
рноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т., 1967. — 42 арк. — [Ротатор]. 

274. Рекомендаційна бібліографія в системі самоосвіти читачів [Текст] : (з досвіду роботи 
Теребовл. район. б-ки) / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; матеріали підгот.: 
М. Х. Зажерей, С. Я. Полонська. — Т., 1967. — 8 арк. — [Ротатор]. 

275. Робота бібліотеки за «Єдиними планами пропаганди досягнень науки і передового до-
свіду в сільському господарстві [Текст] : (з досвіду роботи Скориківської сіл. б-ки Підволоч. 
р-ну) / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, метод. від. ; склав П. Басок. — Т., 1967. — 
11 арк. — [Ротатор]. 
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276. Іван Франко і Тернопільщина [Текст] : [плакат] / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. 
держ. обл. наук. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т. : Терноп. обл. друк., 1967. 

Містить матеріали про життя та діяльність письменника, список рекомендованої літератури, 
фотографії. 

***  

277. Бей, М. Наукова конференція «Великий Жовтень і Тернопільщина» [Текст] / М. Бей // 
Український історичний журнал. — 1967. — № 10. — С. 154—155. 

278. Бей, М. Необхідна, як хліб [Текст] : [про обл. б-ку ім. В. П. Затонського] / М. Бей // 
Вільне життя. — 1967. — 10 верес. 

279. Бей, М. Тернопільська обласна [бібліотека] [Текст] / М. Бей // Соціалістична культу-
ра. — 1967. — № 9. — С. 35.  

1968  

280. Буряководи Тернопілля — Герої Соціалістичної Праці [Текст] : корот. анот. список л-
ри / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т. : Терноп. обл. 
друк., 1968. — 4 арк., склад. у 4 с. 

281. Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопільській області на 2-ге півріччя 
1968 року [Текст] : (на допомогу бібліотекареві) / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; 
склали: Т. К. Луценко, П. К. Медведик. — Т., 1968. — 32 с. 

282. Ленінські читання в бібліотеці [Текст] : з досвіду роботи Чистилівської сіл. б-ки Тер-
ноп. р-ну на Тернопільщині : [плакат] / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т. : Терноп. 
обл. друк., 1968. 

283. Молодість, гартована в боях і труді [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали на допомогу 
б-кам) / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, склали: Л. Пустовідко, Л. Серікова. — Т., 
1968. — 22 арк. — [Ротатор]. 

284. Нова література з питань сільського господарства, одержана обласною бібліотекою 
[Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1968. 

Вип. 3 (17) : ІІІ кв. 1968 р. — 5 арк. — [Ротатор]. 
Вип. 4 (18) : ІV кв. 1968 р. — 8 арк. — [Ротатор]. 
285. Нові книги про Тернопілля, видані видавництвами України в 1967 році [Текст] : ін-

форм. бюл. № 1 / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, бібліогр. 
від. — Т. : Терноп. обл. друк., 1968. — 4 с. 

286. Піввікова молодість комсомолу Надзбруччя [Текст] : реком. список л-ри / Терноп. 
обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т. : Терноп. обл. друк., 1968. — 
3 с. 

287. По Ленінських місцях [Текст] : (огляд л-ри) / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, 
бібліогр. від. ; підгот. Т. Луценко. — Т., 1968. — 11 арк. — [Ротатор]. 

288. Робота бібліотек з тваринниками [Текст] : (досвід роботи) [б-ки с. Дзвиняча Заліщ. р-
ну] / Терноп. держ. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, метод. від. ; досвід описав П. Басок. — Т., 
1968. — 17 арк. — [Ротатор]. 

289. Тернопільщина орденоносна [Текст] : (корот. анот. список л-ри) / Терноп. обл. упр. 
культури, Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т. : Терноп. обл. друк., 1968. — 4 с. 

***  

290. Бей, М. Зібралися бібліотекарі [Текст] : [участь працівників обл. б-ки в роботі семіна-
ру зав. район. зональних б-к Терноп. і Хмельниц. обл.] / М. Бей // Вільне життя. — 1968. — 
14 верес. 
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291. Бучинський, М. Мистецтво бібліотекаря [Текст] : [інформація про проведення міжобл. 
семінару методистів район. і обл. б-к Терноп. та Хмельниц. обл.] / М. Бучинський // Вільне 
життя. — 1968. — 17 лип. 

292. Криниця слави [Текст] : [про перший вип. «Календаря знаменних і пам’ятних дат по 
Тернопільській області на 1968 р.»] // Ровесник. — 1968. — 13 лют. 

1969  

293. Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопільській області на 1969 рік [Текст] / 
Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот.: Л. Ф. Пустовідко, М. П. Глинський. — Т., 
1969. — 42 арк. — [Ротатор]. 

***  

294. Календар «Нива» [Текст] : [в обл. б-ці відбулася конф. читачів укр. календаря «Ни-
ва»] // Вільне життя. — 1969. — 21 жовт. 

295. Ширшик, В. Відроджена з попелу [Текст] : 30 р. б-ці ім. В. П. Затонського : [з історії 
створення обл. б-ки, про її відродження в 1944 р. та заходи з нагоди 30-річчя] / В. Ширшик // 
Вільне життя. — 1969. — 15 листоп. 

1970  

296. Безсмертний в пам’яті тернопільчан [Текст] : М. Г. Карпенко : [буклет] / Терноп. обл. 
упр. культури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського, Обл. орг. т-ва охорони пам’ятників історії та 
культури ; підгот. Л. Пустовідко. — Т. : Борщів. район. друк., 1970. — 1 арк., склад. у 4 с. — 
(Їх іменами названі вулиці міста). 

297. Виховувати у читачів любов до рідного краю [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. з 
питань краєзнавства / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т., 1970. — 36 л. [18 с.]. — 
[Ротатор]. 

298. Вулиця героя [Текст] : (М. П. Кучеренко) : [буклет] / Терноп. обл. упр. культури, Обл. 
б-ка ім. В. П. Затонського, Обл. орг. т-ва охорони пам’ятників історії та культури ; підгот. 
Л. Пустовідко. — Т. : Борщів. район. друк., 1970. — 1 арк., склад. у 4 с. — (Їх іменами названі 
вулиці міста). 

299. Дружба народів СРСР — запорука наших успіхів [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріа-
ли) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, наук.-метод. та біб-
ліогр. від. — Т., 1970. — 27 арк. — [Ротатор]. 

300. За накресленнями рідної партії [Текст] : з досвіду роботи б-к Бучац. р-ну / Терноп. 
обл. упр. культури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; матеріали підгот. Д. Машталярчук. — Т. : 
Терноп. обл. друк., 1970. — 4 с. 

301. Знаменні і пам’ятні дати в 1970 році [Текст] / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, 
Терноп. обл. держ. архів ; матеріали підгот.: Л. Ф. Пустовідко, М. П. Глинський. — [Т., 
1970]. — 43 арк. — [Ротатор]. 

302. Комплексна пропаганда літератури в бібліотеках [Текст] : (консультація) / Терноп. 
обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, наук.-метод. від. — Т., 1970. — 
6 арк. 

303. Легендою овіяний [Текст] : (О. П. Максименко) : [буклет] / Терноп. обл. упр. культу-
ри, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського, Обл. орг. т-ва охорони пам’ятників історії та культури ; пі-
дгот. Л. Пустовідко. — Т. : Борщів. район. друк., 1970. — 1 арк., склад. у 4 с. — (Їх іменами 
названі вулиці міста). 

304. Пропаганда творів В. І. Леніна, літератури про його життя та революційну діяльність 
[Текст] : (з досвіду роботи б-к Чортків. р-ну) / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; матері-
али підгот.: В. О. Ширшик, С. Я. Полонська. — Т., 1970. — 17 арк. — [Ротатор]. 
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305. Тернопільщина від з’ їзду до з’ їзду [Текст] : (метод.-бібліогр. матеріали) / Терноп. обл. 
упр. культури, Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; матеріали підгот.: С. Полонська, 
С. Ковтуненко. — Т. : Терноп. обл. друк., 1970. — 4 с. 

***  

306. Бей, М. Невтомні краєзнавці [Текст] : [про підготовку та участь працівників обл. б-ки 
в семінарі з краєзн. роботи книгозбірень обл.] / М. Бей // Вільне життя. — 1970. — 26 груд.  

307. Бей, М. Тема: «В. І. Ленін і Україна» [Текст] : [про участь працівників б-ки в чит. 
конф.] / М. Бей // Вільне життя. — 1970. — 7 лют.  

308. Закалюжний, М. Міжбібліотечний абонемент [Текст] : [про роботу міжбібліотечного 
абонементу в Терноп. обл. б-ці для дорослих ім. В. П. Затонського] / М. Закалюжний // Вільне 
життя. — 1970. — 4 груд.  

309. Комсомольське видавництво в Тернополі [Текст] : [у приміщенні обл. б-ки 
ім. В. П. Затонського розгорнуто пересувну книжк. вист., присвячену XXI з’ їздові комсомолу 
України, «Видавництво ЦК ЛКСМУ Молодь» — молодим»] // Вільне життя. — 1970. — 
18 січ.  

310. Обговорення виставки [Текст] : [в обл. б-ці ім. В. П. Затонського розгорнуто пересув-
ну республіканську вист., присвячену 100-річчю від дня народж. В. І. Леніна] // Вільне жит-
тя. — 1970. — 20 верес.  

311. Тукало, Н. Велика книжкова [Текст] : [в обл. б-ці ім. В. П. Затонського діє книжк. ви-
ст. «Від з’ їзду до з’ їзду»] / Н. Тукало // Вільне життя. — 1970. — 9 груд.  

312. Тукало, Н. Скарбниця величного [Текст] : [в обл. б-ці — перегляд л-ри «Світоч нашої 
епохи»] / Н. Тукало // Вільне життя. — 1970. — 23 квіт.  

1971  

313. Академік В. М. Гнатюк [Текст] : (до 100-річчя від дня народж.) : [буклет] / Терноп. 
обл. упр. культури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського, бібліогр. від. ; підгот. Л. Ф. Пустовідко. — 
Т., 1971. — 1 арк. — (Люди нашого краю). 

314. Бібліотека і колгоспна молодь [Текст] : з досвіду роботи [б-ки с. Турильчого Борщів. 
р-ну] / Терноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; матеріал підгот. 
П. Басок. — Т. : Терноп. обл. друк., 1971. — 4 с. 

315. Бібліотека — на допомогу партійній і комсомольській освіті [Текст] : з досвіду роботи 
Кремен. міськ. б-ки ім. Ю. Словацького / Терноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка ім. 
В. П. Затонського ; матеріали підгот. В. Ширшик. — Т. : Терноп. обл. друк., 1971. — 4 с. 

316. За допомогою громадськості [Текст] : з досвіду роботи Копичинської міськ. б-ки Гу-
сят. р-ну / Терноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; матеріали підгот.: 
Л. Кушнір, Д. Машталярчук. — Т. : Терноп. обл. друк., 1971. — 4 с. 

317. Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопільській області на 1971 рік [Текст] / 
Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. Л. Ф. Пустовідко [та ін.]. — Т., 1971. — 
48 с. — [Ротатор]. 

318. Книги про Тернопілля, видані в 1970 році [Текст] : анот. список / Терноп. обл. б-ка 
ім. В. П. Затонського, бібліогр. від. ; склала С. Полонська. — Т. : Терноп. обл. друк., 1971. — 
4 с. 

319. В. І. Ленін і Тернопільщина [Текст] : корот. реком. список л-ри / Терноп. обл. упр. ку-
льтури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; склала С. Полонська. — Т. : Терноп. обл. друк., 
1971. — 4 с. 

320. Література про Тернопільську область за 1967—1968 роки [Текст] : бібліогр. покажч. / 
Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; упоряд. С. Полонська. — 
Л. : Каменяр, 1971. — 75 с. 
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Бібліографічний покажчик містить опис книг та статей із періодичних видань, надрукованих у 
1967—1968 рр. У кінці посібника подано алфавітний покажчик імен та перелік назв газет і журна-
лів. 

321. Нова література з питань сільського господарства, одержана обласною бібліотекою 
[Текст] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. — Т., 1971. 

Вип. 1 (26) : І кв. 1971. — 9 арк. — [Ротатор]. 
322. П’ятирічці — наша творчість і ударна праця [Текст] : (з досвіду бібл. роботи) [б-ки 

с. Міжгір’я Монастир. р-ну] / Терноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; ма-
теріали підгот. Д. Машталярчук. — Т. : Терноп. обл. друк., 1971. — 4 с. 

323. Василь Стефаник і Тернопільщина [Текст] : (до 100-річчя від дня народж.) / Терноп. 
обл. упр. культури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського, бібліогр. від. ; підгот.: Л. Ф. Пустовідко, 
П. К. Медведик. — Т., 1971. — 1 арк., склад. у 4 с. 

***  

324. Бей, М. Усім, що найкраще [Текст] : [про надання допомоги працівниками обл. б-ки 
книгозбірням обл.] / М. Бей // Вільне життя. — 1971. — 20 листоп. 

325. Воробйов, В. Джерельниця знань [Текст] : 15 листоп. 1939 р. відкрилася обл. б-ка ім. 
В. П. Затонського / В. Воробйов // Ровесник. — 1971. — 13 листоп. 

326. Почала працювати обласна бібліотека [Текст] // Радянська Тернопільщина, 1939—
1958 : док. і матеріали. — Л., 1971. — С. 51. 

Те ж // Вільне життя. — 1939. — 21 листоп.  
327. Тукало, Н. Лекції, виставки [Текст] : [працівниками обл. б-ки проведено чит. конф. 

«Від з’ їзду до з’ їзду»] / Н. Тукало // Вільне життя. — 1971. — 21 лют. 

1972 

328. Зверніть увагу на книги серії «Закон обо мне и мне о законе» [Текст] / Терноп. обл. б-
ка ім. В. П. Затонського. — Т., 1972. — 4 с. 

329. Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопільській області на 1973 рік [Текст] / 
Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот.: Л. Ф. Пустовідко, М. П. Глинський, 
П. К. Медведик. — Т., 1972. — 30 л. [15 с.]. — [Ротатор]. 

***  

330. Полонська, С. З книжкового повноводдя [Текст] : [про надходження книг атеїстичної 
тематики до обл. б-ки ім. В. П. Затонського] / С. Полонська // Вільне життя. — 1972. — 
17 серп. 

331. Полонська, С. З теорії і практики [Текст] : [про поповнення фонду б-ки] / 
С. Полонська // Вільне життя. — 1972. — 16 берез. 

332. Прохорова, М. Ціна хліборобської праці [Текст] : [про надходження книг у від. с.-г. л-
ри] / М. Прохорова // Ровесник. — 1972. — 6 квіт. 

333. Як потрапити студентові у бібліотеку [Текст] : [відповідь дир. обл. б-ки 
ім. В. П. Затонського М. І. Бея на лист читачів] // Ровесник. — 1972. — 4 трав. 

1973 

334. За дальший розвиток продуктивності тваринництва [Текст] : метод. поради для прове-
дення чит. конф. / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, метод. від. — Т., 1973. — 4 с. 

335. Зверніть увагу на брошури Одобецького І. та Вайчишина І. «Озима пшениця на Тер-
нопільщині» та Рубаного М. І. «Ключі до рентабельності» [Текст] / Терноп. обл. б-ка 
ім. В. П. Затонського, наук.-метод. від. — Т., 1973. — 3 с. 
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336. Їй аплодував світ [Текст] : до сторіччя від дня народж. Соломії Крушельницької / Тер-
ноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського, Терноп. краєзн. музей ; склала 
Л. Пустовідко. — Т. : Облполіграфвидав, 1973. — 1 арк., склад. у 2 с. : фотогр. — (Люди на-
шого краю). 

337. Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопільській області на 1974 рік [Текст] / 
Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот.: Л. Ф. Пустовідко, П. К. Медведик. — Т., 
1973. — 40 л. [20 с.]. — [Ротатор]. 

338. Книги про Тернопілля, видані в 1972 році [Текст] : анот. список / Терноп. обл. упр. 
культури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. С. Полонська. — Т., 1973. — 7 с. 

339. Література про Тернопільську область за 1969—1970 рр. [Текст] : бібліогр. покажч. / 
Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; упоряд. С. Полонська. — Л. : Каменяр, 1973. — 51 с. 

Покажчик є продовженням літопису краєзнавчої літератури, розпочатого в 1967 р. Містить бі-
бліографію книг, статей із періодичних видань, які відображають політичні події, розвиток народ-
ного господарства, науки, культури. Довідковий апарат складається з іменного та географічного 
покажчиків. 

340. Денис Якович Лукіянович [Текст] : (до 100-річчя від дня народж.) / Терноп. обл. упр. 
культури, Обл. б-ка ім. Затонського, Гусят. район. б-ка ; підгот. В. Павлюк. — Т., 1973. — 1 
арк., склад. у 2 с. 

341. На передньому краї [Текст] : Лідія Іванівна Якушкіна : корот. реком. список / Терноп. 
обл. упр. культури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т., 1973. — 1 арк., склад. у 2 с. — (Сло-
во про Героїв Соціалістичної праці). 

342. Проведіть читацьку конференцію по книгах Ю. Мельничука «Мовою серця», «Коли 
кров холоне в жилах» [Текст] / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, наук.-метод. від. — Т., 
1973. — 2 с. 

***  
343. Бей, М. Там, де тиша читальних залів [Текст] : [участь директора обл. б-ки 

ім. В. П. Затонського в постійно діючому семінарі, присвяченому ролі книгозбірень у форму-
ванні комуніст. світогляду трудящих] / М. Бей // Вільне життя. — 1973. — 5 січ. 

344. Вогненко, С. На полиці «Лист про Росію» [Текст] : [у читальному залі обл. б-ки орга-
нізовано вист., присвячену радянсько-індійській дружбі] / С. Вогненко // Вільне життя. — 
1973. — 1 груд. 

345. Сердюк, М. За порадою до книг [Текст] : [про надходження книг наук.-атеїст. темати-
ки до б-ки ім. В. П. Затонського] / М. Сердюк // Ровесник. — 1973. — 20 верес. 

346. Тукало, Н. Дружбою ми здружені [Текст] : [про чит. конф. «Чуття єдиної родини», ор-
ганізовану працівниками обл. б-ки ім. В. П. Затонського] / Н. Тукало // Вільне життя. — 
1973. — 18 груд. 

1974  

347. Безсмертя мужніх [Текст] : Герої визволення Тернопільщини : корот. реком. список л-
ри / Терноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; склала Л. Пустовідко. — Т., 
1974. — 1 арк., склад. у 2 с. — (До 30-річчя Великої Перемоги). 

348. Книги про Тернопілля, видані в 1973 році [Текст] : анот. список / Терноп. обл. упр. 
культури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. С. Полонська. — Т., 1974. — 7 с. 

Список містить бібліографію книг та статей про область. Літературу розміщено за розділами 
знань, а в середині розділів — за алфавітом авторів або назв книг. 

349. Література про Тернопільську область за 1971—1972 рр. [Текст] : бібліогр. покажч. / 
Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; упоряд. С. Полонська. — 
Т., 1974. — 33 с. 

У посібник включено книги та статті з періодичних видань, надруковані в 1971—1972 рр. До-
відковий апарат складається з іменного та географічного покажчиків, списку назв газет і журналів. 
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350. Партизанський рух і підпілля на Тернопільщині [Текст] : корот. реком. список л-ри / 
Терноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; склала Л. Пустовідко. — Т., 
1974. — 1 арк., склад. у 2 с. — (До 30-річчя Великої Перемоги). 

***  

351. Бубній, П. Запрошення до знань [Текст] : [про випуск листівок-закладок «Що читати 
далі» — нову форму пропаганди л-ри в Терноп. обл. б-ці для дорослих ім. В. П. Затонського] / 
П. Бубній // Людина і світ. — 1974. — № 9. — С. 41—42.  

352. Печенізька, З. Обласна бібліотека. Проблеми [Текст] : [згадано міжбібліотечний або-
немент Терноп. обл. б-ки ім. В. П. Затонського] / З. Печінізька, В. Матвійчук // Культура і жит-
тя. — 1974. — 28 квіт.  

353. Присяжнюк, Б. Профілі «Мистецтва» [Текст] : [про вист. друкованої продукції вид-ва 
«Мистецтво» в обл. б-ці] / Б. Присяжнюк // Вільне життя. — 1974. — 5 листоп.  

1975 

354. Інформаційна робота в сільській бібліотеці [Текст] : з досвіду роботи Іване-
Золотецької сіл. б-ки Заліщ. р-ну : [плакат] / Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; матеріали підгот. 
С. Полонська. — Т. : Терноп. обл. друк., 1975. 

355. Їх імена безсмертні [Текст] : реком. список л-ри / Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; 
склала Л. Пустовідко. — Т. : Терноп. обл. друк., 1975. — 6 с. — (До 30-річчя Великої Перемо-
ги). 

356. Книги про Тернопілля, видані в 1974 році [Текст] : покажч. л-ри / Терноп. обл. упр. 
культури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. С. Полонська. — Т., 1975. — 5 с. 

Покажчик містить бібліографію окремих видань та статей про область. Літературу розміщено 
за розділами знань, а в середині розділів — за алфавітом авторів або назв книг. 

357. Книгу про рідний край на допомогу вихованню загальнонаціональної, загальнорадян-
ської гордості [Текст] : з досвіду роботи б-ки с. Велеснів Монастир. р-ну / Обл. б-ка 
ім. В. П. Затонського ; матеріали підгот. Л. Пустовідко. — Т. : Терноп. обл. друк., 1975. — 4 с. 

358. Молоді голоси [Текст] : (Перші літ. збірки надзбручанців) : пам’ятка читачам / Тер-
ноп. обл. упр. культури, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т., 1975. — 4 с. — (Молоді про 
свій край). 

359. На п’єдесталі вічності [Текст] : реком. список л-ри / Терноп. обл. упр. культури, Обл. 
б-ка ім. В. П. Затонського ; склала Л. Пустовідко. — Т., 1975. — 5 с. — (До 30-річчя Великої 
Перемоги). 

Список знайомить з іменами тих, хто загинув, визволяючи рідне Надзбруччя. 
360. Цифровий аналіз діяльності бібліотек Тернопільської області за 1974 рік [Текст] / Те-

рноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т., 1975. — 14 c. 

***  

361. Степанець, А. Виставки, лекції у Надзбруччі [Текст] : [в обл. б-ці розгорнуто вист. до 
ювілею письм. М. Шолохова] / А. Степанець // Вільне життя. — 1975. — 25 трав.  

1976  

362. Книги про Тернопілля, видані в 1975 році [Текст] : покажч. л-ри / Упр. культури ви-
конкому Терноп. облради депутатів трудящих, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. 
С. Полонська. — Т., 1976. — 7 с. 
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Покажчик містить бібліографію окремих видань та статей із збірників про область, авторефе-
рати дисертацій краєзнавчого характеру. Літературу розміщено за розділами знань, а в середині ро-
зділів — за алфавітом авторів чи назв книг. 

363. Література про Тернопільську область за 1973—1974 рр. [Текст] : бібліогр. покажч. / 
Упр. культури виконкому Терноп. облради депутатів трудящих, Обл. б-ка ім. В. П. Затонсько-
го ; склала С. Я. Полонська. — Т., 1976. — 94 с. 

У посібник включено офіційні документи, книги та статті з журналів і газет, надруковані в 
1973—1974 рр. Довідковий апарат складається з іменного та географічного покажчиків, списку пе-
ріодичних видань. 

364. Рекомендаційна бібліографія в пропаганді сільськогосподарської літератури [Текст] : 
з досвіду роботи б-к Підволоч. р-ну : [буклет] / Терноп. б-ка ім. В. П. Затонського ; узагальни-
ли: С. Я. Полонська, М. П. Прохорова. — Т. : Терноп. обл. друк., 1976. — 4 с. 

***  

365. Бей, М. Слово — як факел [Текст] : [про літ.-муз. вечір в обл. б-ці 
ім. В. П. Затонського] / М. Бей // Ровесник. — 1976. — 17 лют.  

366. Грабовська, Н. Вчаться сільські бібліотекарі [Текст] : [відбувся семінар-практикум сіл. 
б-к відмінної роботи] / Н. Грабовська // Ровесник. — 1976. — 1 лип. 

367. Грабовська, Н. Запрошує виставка [Текст] : [заходи до днів Грузинської РСР на Тер-
нопільщині в обл. наук. б-ці ім. В. П. Затонського] / Н. Грабовська // Ровесник. — 1976. — 
30 верес. 

368. Махобей, Л. Послуги сектора [Текст] : [інформація] / Л. Махобей // Ровесник. — 
1976. — 30 верес. 

369. Тукало, Н. Франківські дні [Текст] : [в обл. б-ці проведено літ. вечір у рамках святку-
вання франкових днів на Тернопільщині] / Н. Тукало // Вільне життя. — 1976. — 29 серп. 

1977 

370. В ногу з життям [Текст] : з досвіду роботи б-ки с. Дарахів Теребовл. р-ну по пропага-
нді л-ри в світлі рішень ХХV з’ їзду КПРС / Упр. культури виконкому Терноп. облради депута-
тів, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. Д. Ф. Машталярчук. — Т., 1977. — 2 с. 

371. Книги про Тернопілля, видані в 1976 році [Текст] : корот. покажч. л-ри / Упр. культу-
ри виконкому Терноп. облради депутатів трудящих, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. 
С. Полонська. — Т., 1977. — 8 c. 

У покажчик включено окремі видання та статті з книг, збірників про область, автореферати ди-
сертацій краєзнавчого характеру. Літературу розміщено за розділами знань, а в середині розділів — 
за алфавітом авторів чи назв книг і статей. 

372. Матеріали науково-практичної конференції «Соціалістичний спосіб життя і питання 
ідеологічної роботи» [Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. облради депутатів трудящих, 
Обл. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т., 1977. — 56 c. 

373. Пам’ятки природи і культури Надзбруччя [Текст] : корот. реком. покажч. л-ри / Тер-
ноп. обл. упр. культури виконкому облради депутатів трудящих, Обл. б-ка 
ім. В. П. Затонського ; підгот. Л. Пустовідко. — Т., 1977. — 8 с. 

Покажчик містить опис книг і статей, які знайомлять із пам’ятками природи та культури рідно-
го краю. 

374. Радянська влада на Тернопільщині в 1920 році [Текст] : реком. список л-ри / Обл. упр. 
культури виконкому облради нар. депутатів, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського, Обл. орг. т-ва 
охорони пам’ятників історії та культури ; підгот. С. Полонська. — Т., 1977. — 5 с. — (До 60-
річчя Радянської влади на Україні). 
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375. Славні діла комсомольців Надзбруччя [Текст] : покажч. л-ри / Упр. культури викон-
кому Терноп. облради депутатів трудящих, Терноп. обком ЛКСМ України, Обл. б-ка 
ім. В. П. Затонського ; склала Л. Ф. Пустовідко. — Т., 1977. — 12 с. — (До 60-річчя Великого 
Жовтня). 

376. Тернопільщина індустріальна [Текст] : бібліогр. покажч. / Обл. упр. культури викон-
кому облради нар. депутатів, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. А. Ленчишин. — Т., 
1977. — 25 с. 

Покажчик містить матеріали за 1974—1977 рр. На початку розділів подано офіційні документи, 
далі — бібліографію в алфавітному порядку. 

***  

377. Грабовська, Н. У бібліотеках області [Текст] : [заходи в обл. б-ці ім. В. П. Затонського 
до 60-річчя встановлення рад. влади в Україні] / Н. Грабовська // Вільне життя. — 1977. — 
22 листоп. 

378. Ленчишин, А. Розповідають книги [Текст] : [огляд книг, присвячених 60-річчю вста-
новлення рад. влади в Україні] / А. Ленчишин // Вільне життя. — 1977. — 27 груд. 

379. Майка, М. Розповідають книги [Текст] : [огляд л-ри, яка висвітлює демократ. принци-
пи виборчої системи СРСР] / М. Майка // Ровесник. — 1977. — 7 черв. 

1978 

380. Книги про Тернопілля, видані в 1977 році [Текст] : інформ. покажч. л-ри / Упр. куль-
тури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; склала 
С. Я. Полонська. — Т. : Збруч, 1978. — 7 с. 

Покажчик містить бібліографію окремих видань та статей про область. Літературу розміщено 
за розділами знань, а в середині розділів — за алфавітом авторів або назв книг чи статей. 

381. Олекса Зосимович Корнієнко [Текст] : реком. список л-ри / Терноп. обл. упр. культу-
ри, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. А. Ленчишин. — Т., 1978. — 5 с. — (Діячі культу-
ри і мистецтва — наші земляки). 

Список літератури допоможе читачам ознайомитися з життям і творчою діяльністю драматур-
га. 

382. Література про Тернопільську область за 1975—1976 рр. [Текст] : бібліогр. покажч. / 
Упр. культури Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; упо-
ряд. С. Полонська. — Т. : Збруч, 1978. — 91 с. 

Бібліографічний покажчик містить опис книг та статей із періодичних видань. Матеріали сис-
тематизовано за хронологією їх публікацій. Довідковий апарат посібника складають алфавітний та 
географічний покажчики й список використаних газет і журналів. 

383. Науково-технічна революція і молодь [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Упр. куль-
тури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот.: 
М. Д. Середюк, О. Л. Добровольська. — Т., 1978. — 11 с. 

384. Основні показники роботи бібліотек області системи Міністерства культури УРСР за 
1977 рік [Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка ім. 
В. П. Затонського. — Т., 1978. — 27 с. 

385. Михайло Іванович Паращук [Текст] : (до 100-річчя від дня народж.) : реком. список л-
ри / Терноп. обл. упр. культури виконкому облради нар. депутатів, Обл. б-ка 
ім. В. П. Затонського ; підгот. А. Ленчишин. — Т. : Збруч, 1978. — 5 с. — (Діячі культури і 
мистецтва — наші земляки). 

Про скульптора, нашого земляка, уродженця с. Варваринців Теребовлянського району. 

3* Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 1939–2009 
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386. Тернопільщина: п’ятирічка — рік третій [Текст] : реком. список л-ри / Упр. культури 
виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. 
А. Ленчишин. — Т., 1978. — 8 с. 

Список літератури містить матеріали про підприємства, цехи, бригади, сільськогосподарські 
підприємства, які успішно виконують завдання, поставлені XXV з’ їздом КПРС.  

***  

387. Базюта, О. З питань краєзнавства [Текст] : [про участь працівників обл. б-ки в підго-
товці та роботі обл. семінару зав. читальних залів] / О. Базюта // Вільне життя. — 1978. — 
4 жовт. 

388. Горовий, В. Усе для художника [Текст] : [в обл. б-ці ім. В. П. Затонського проведено 
День художника] / В. Горовий // Вільне життя. — 1978. — 25 черв. 

389. Грабовська, Н. Семінар бібліотекарів [Текст] : [про обл. семінар зав. сіл. б-к відмінної 
роботи] / Н. Грабовська // Вільне життя. — 1978. — 22 серп. 

390. Ленчишин, А. Вічно юний [Текст] : [бібліогр. огляд до 60-річчя ВЛКСМ] / 
А. Ленчишин // Вільне життя. — 1978. — 29 серп. 

391. Ленчишин, А. Мовою цифр і фактів [Текст] : [огляд видань, присвячених діяльн. 
ЛКСМ України] / А. Ленчишин // Ровесник. — 1978. — 8 черв. 

392. Ленчишин, А. Молодь і релігія [Текст] : [бібліогр. огляд, присвячений атеїстичному 
вихованню молоді] / А. Ленчишин // Ровесник. — 1978. — 12 жовт. 

393. Ленчишин, А. Це повинен знати кожен [Текст] : л-ра з питань цивільної оборони / 
А. Ленчишин // Вільне життя. — 1978. — 30 серп. 

1979  

394. Лауреати премій — наші земляки [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури викон-
кому Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затонського ; склала 
А. Ленчишин. — Т., 1979. — 12 с. 

395. Основні показники роботи бібліотек області системи Міністерства культури УРСР за 
1978 рік [Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка ім. 
В. П. Затонського. — Т., 1979. — 27 с. 

396. Розвиток сільського господарства Тернопільської області за роки Радянської влади 
1939—1979 рр. [Текст] : До 40-річчя возз’єднання західноукр. земель в єдиній Рад. державі : 
бібліогр. покажч. / Партархів Терноп. обкому Компартії України, Терноп. обл. б-ка для дорос-
лих ім. В. П. Затонського ; упоряд. А. Ленчишин. — Т., 1979. — 49 с. 

У покажчик включено офіційні документи, монографії, брошури, нариси, статті, які розпові-
дають про становлення та розвиток сільського господарства області. 

397. Що читати далі [Текст] : листівки-закладки / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; 
підгот. А. О. Ленчишин. — Т. : Облполіграфвидав, 1979.  

***  

398. Грабовська, Н. Бібліотека і виробництво [Текст] : [про міжобл. семінар зав. метод. 
відділів район. б-к] / Н. Грабовська // Вільне життя. — 1979. — 7 серп.  

399. Грабовська, Н. Нарада культармійців [Текст] : [участь директора обл. наук. б-ки в на-
раді культармійців] / Н. Грабовська // Вільне життя. — 1979. — 2 лют.  

400. Грабовська, Н. Посланці братерства [Текст] : [про розвиток бібл. справи в обл.] / 
Н. Грабовська // Вільне життя. — 1979. — 1 серп.  

401. Добровольська, О. Виставки, бесіди, лекції [Текст] : [працівниками обл. б-ки 
ім. В. П. Затонського надано метод. допомогу книгозбірням обл. в підготовці до виборів до 
Верховної Ради СРСР] / О. Добровольська // Ровесник. — 1979. — 3 берез.  
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402. Добровольська, О. Етапи великого шляху [Текст] : [огляд л-ри до 60-річчя ВЛКСМ] / 
О. Добровольська // Ровесник. — 1979. — 23 черв. 

403. Ленчишин, А. Подвиг житиме у віках [Текст] : [огляд л-ри до 35-річчя визволення Те-
рнопільщини від нім.-фашист. загарбників] / А. Ленчишин // Ровесник. — 1979. — 12 квіт. 

404. Малахова, Г. Рідне місто [Текст] : [про підготовку працівниками обл. б-ки усного 
журн. «Рідне місто моє», присвяченого 40-річчю возз’єднання західноукр. земель] / Г. Мала-
хова // Ровесник. — 1979. — 19 квіт. 

405. Ширшик, В. Виставки, огляди, бесіди [Текст] : [участь бібл. працівників у проведенні 
місячника пропаганди природоохоронних знань] / В. Ширшик // Вільне життя. — 1979. — 
5 черв. 

1980  

406. Зверніть увагу на книгу: С. С. Габор, О. С. Кав’юк. Свиновідгодівельний міжгоспо-
дарський комплекс. — Л.: Каменяр, 1979. — 51 c. [Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. 
облради нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затонського ; підгот. А. В. Осика. — 
Т., 1980. — 5 с.  

407.  Література про Тернопільську область за 1977—1978 рр. [Текст] : бібліогр. покажч. / 
Упр. культури Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затонського ; 
підгот. С. Полонська. — Т. : Збруч, 1980. — 122 с. 

408. Літературна Тернопільщина [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури виконкому 
Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затонського, Обл. літ. об-ня ; 
упоряд. А. Ленчишин. — Т. : Збруч, 1980. — 28 с.  

У покажчику зібрано бібліографію видань і основних публікацій творів письменників, які на-
родилися або проживають в області. Матеріал систематизовано за алфавітом прізвищ авторів. У 
межах персональних рубрик спочатку представлено твори, а далі — окремі видання за алфавітом їх 
назв. 

409. Основні показники роботи бібліотек області системи Міністерства культури УРСР за 
1979 рік [Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для до-
рослих ім. В. П. Затонського. — Т., 1980. — 36 с. 

410. Роман Б. М. Харчука «Довга гора» [Текст] : метод. поради до проведення чит. конф. / 
Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка 
ім. В. П. Затонського. — Т., 1980. — 2 с. 

411. Тернопільщина: п’ятирічка — рік четвертий [Текст] : реком. список л-ри / Упр. куль-
тури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. 
А. Ленчишин. — Т. : Збруч, 1980. — 15 с. 

У списку подано літературу про виконання завдань четвертого року десятої п’ятирічки.  
412. Тернопільщина у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр. [Текст] : бібліогр. по-

кажч. / Партархів Терноп. обкому Компартії України, Обл. б-ка для дорослих 
ім. В. П. Затонського ; упоряд.: А. Ленчишин, М. Зажерей. — Т. : Збруч, 1980. — 33 с. — (До 
35-річчя Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні). 

У бібліографічний покажчик включено офіційні документи, праці видатних воєначальників, 
публіцистичні твори та спогади учасників Великої Вітчизняної війни про визволення Тернопіль-
щини, нариси, статті про бойові подвиги радянських воїнів. 

***  

413. Джерело знань [Текст] : [обл. б-ка ім. В. П. Затонського — наук.-метод. центр новост-
ворених централізованих систем] // Вільне життя. — 1980. — 15 берез. 

414. Малахова, Г. Усе про спорт [Текст] : Товариш книга : [огляд л-ри спорт. тематики] / 
Г. Малахова // Вільне життя. — 1980. — 29 черв. 
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1981  

415. Катерина Андріївна Рубчакова [Текст] : до 100-річчя з дня народж. : попереджув. до-
відка / Упр. культури Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих ім. 
В. П. Затонського. — Т., 1981. — 3 с. 

416. Основні показники роботи бібліотек області системи Міністерства культури УРСР за 
1980 рік [Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для до-
рослих ім. В. П. Затонського. — Т., 1981. — 41 с. 

417. Пропаганда літератури про здоровий побут та шкідливість пияцтва [Текст] : метод. 
рек. / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка 
ім. В. П. Затонського ; підгот. В. В. Романюк. — Т., 1981. — 7 с. 

418. Тернопільщина від з’ їзду до з’ їзду [Текст] : реком. список л-ри / Партархів Терноп. 
обкому компартії України, Обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затонського ; підгот. 
С. Я. Полонська. — Т. : Збруч, 1981. — 19 с. 

***  

419. Агеєва, Т. Допоможе досвід [Текст] : [участь працівників обл. б-ки 
ім. В. П. Затонського в роботі обл. семінару директорів ЦБС у м. Кременці] / Т. Агєєва // Віль-
не життя. — 1981. — 7 лип.  

420. Грабовська, Н. Від серця до серця [Текст] : Тернопіль — Слівен : [директор обл. б-ки 
для дорослих ім. В. П. Затонського ділиться враженнями від поїздки до болг. колег] / Н. Гра-
бовська // Вільне життя. — 1981. — 9 січ.  

421. Грабовська, Н. Книги єднають серця [Текст] : [директор Терноп. обл. б-ки 
ім. В. П. Затонського про співпрацю слівен. і терноп. бібліотекарів] / Н. Грабовська // Соціалі-
стична культура. — 1981. — № 4. — С. 45.  

422. Грабовська, Н. Переконливо, яскраво [Текст] : [пропаганда рішень XXVI з’ їзду КПРС 
б-ками обл.] / Н. Грабовська // Соціалістична культура. — 1981. — № 5. — С. 7. 

423. Добровольська, О. Запрошення до бібліотеки [Текст] / О. Добровольська // Ровес-
ник. — 1981. — 10 січ. — (Культурно-освітня робота).  

424. Ленчишин, А. З вогнем Прометея [Текст] : [до 110-ї річниці від дня народж. Лесі 
Українки в обл. б-ці експонуються книжк.-ілюстр. вист.] / А. Ленчишин // Вільне життя. — 
1981. — 25 лют.  

425. Ленчишин, А. Люби і знай свій рідний край [Текст] : [про краєзн. роботу в Терноп. 
обл. б-ці для дорослих ім. В. П. Затонського] / А. Ленчишин // Ровесник. — 1981. — 24 берез.  

426. Осика, А. Семінар бібліотечних працівників [Текст] : [його учасники — зав. метод.-
бібліогр. від. ЦБС] / А. Осика // Вільне життя. — 1981. — 9 черв.  

1982  

427. Зверніть увагу на роман П. Загребельного «Шепіт» (К.: Молодь, 1981. — 365 с.) 
[Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих ім. 
В. П. Затонського ; підгот. М. І. Палка. — Т., 1982. — 3 с. 

428. Тваринництво — ударний фронт [Текст] : метод. рек. / Обл. б-ка для дорослих ім. 
В. П. Затонського ; підгот. О. Л. Добровольська. — Т., 1982. — 6 c. 

429. Тернопільщина в єдиній сім’ ї народів-братів [Текст] : реком. бібліогр. покажч. / Упр. 
культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих 
ім. В. П. Затонського ; склала С. Я. Полонська.— Т., 1982. — 18 c. 

У посібник включено літературу про соціально-економічний розвиток області, дружбу та спів-
працю з усіма республіками країни, містами-побратимами. 
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***  

430. Вітрук, Б. Книга великого життя [Текст] : [про чит. конф. за кн. «Спогади» 
Л. І. Брежнєва в обл. б-ці ім. В. П. Затонського] / Б. Вітрук // Вільне життя. — 1982. — 17 січ. 

431. Грабовська, Н. Єднає книга [Текст] : [про заходи, проведені б-кою до 60-річчя утво-
рення СРСР] / Н. Грабовська // Вільне життя. — 1982. — 31 груд. 

432. Грабовська, Н. Повчальний досвід [б-к обл.] [Текст] / Н. Грабовська // Соціалістична 
культура. — 1982. — № 7. — С. 23. 

433. Грабовська, Н. Тим, хто любить книгу [Текст] : [про роботу б-к обл. в умовах центра-
лізації] / Н. Грабовська // Вільне життя. — 1982. — 16 січ. 

434. Добровольська, О. Бесіди, огляди, лекції [Текст] : [про надання метод. допомоги б-кам 
обл. у пропаганді матеріалів травневого Пленуму ЦК КПРС] / О. Добровольська // Ровес-
ник. — 1982. — 16 верес. 

435. Добровольська, О. Запрошують бібліотеки [Текст] : [про метод. допомогу б-кам обл. у 
підготовці до виборів] / О. Добровольська // Ровесник. — 1982. — 11 трав. 

436. Корженевська, В. Радяться друзі книги [Текст] : [обл. б-кою ім. В. П. Затонського 
проведено міжвідомчу наук.-практ. конф. із питань удосконалення форм і методів пропаганди 
книги всіма книгозбірнями обл.] / В. Корженевська // Вільне життя. — 1982. — 11 груд.  

437. Садовська, Г. У братній сім’ ї [Текст] : [обл. б-кою та обл. орг. т-в «Знання» і любите-
лів книги організовано чит. конф.] / Г. Садовська // Вільне життя. — 1982. — 3 груд.  

1983  

438. Бібліотека на колесах [Текст] : з досвіду роботи б-ки-автомобіля Бережан. ЦБС / Упр. 
культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затон-
ського ; підгот. О. Л. Добровольська. — Т., 1983. — 3с. 

439. Степан Франкович Будний [Текст] : (до 50-річчя від дня народж.) : бібліогр. список / 
Терноп. обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затонського, бібліогр. від. — Т., 1983. — 1 арк., склад. 
у 4 с. 

440. Зверніть увагу на книгу К. Барикіна «Хлеб, который мы едим» [Текст] / Упр. культури 
виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затонського ; під-
гот. О. Л. Добровольська. — Т., 1983. — 2 с. 

441. Зверніть увагу на книгу В. О. Войцехівського «Сто днів звитяги». — К.: Дніпро, 
1982. — 366 с. [Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка 
для дорослих ім. В. П. Затонського ; підгот. М. І. Палка. — Т., 1983.  — 2 с. 

442. Зверніть увагу на книгу П. М. Лащенка «З бою в бій». — К., 1978. — 333 с. [Текст] / 
Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих 
ім. В. П. Затонського ; підгот. О. С. Гончарук. — Т., 1983.— 2 с. 

443. Історія Тернопільської обласної партійної організації [Текст] : бібліогр. покажч. / Пар-
тархів Терноп. обкому компартії України, Обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затонського ; скла-
дач Н. К. Іванко. — Т. : Збруч, 1983.  — 63 с. 

У покажчику подано літературу, яка висвітлює діяльність обласної партійної організації на всіх 
етапах її історичного розвитку. 

444. Соломія Крушельницька [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури виконкому Тер-
ноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затонського, Обл. орг. т-ва лю-
бителів книги ; підгот.: Н. К. Іванко, П. К. Медведик. — Т., 1983. — 9 с. 

Посібник містить бібліографію видань про життя, багатогранну творчу діяльність видатної 
української співачки, нашої землячки С. А. Крушельницької. 

445. Література про Тернопільську область за 1979—1980 рр. [Текст] : бібліогр. покажч. / 
Упр. культури Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затонського ; 
склала С. Я. Полонська. — Т. : Збруч, 1983. — 99 с. 
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У покажчик включено книги та статті з періодичних видань, які відображають основні питання 
краєзнавства. Матеріали систематизовано за галузями знань. У межах розділів і підрозділів літера-
туру подано за алфавітом прізвищ авторів, назв книг чи статей. 

446. Майстри пензля і різця [Текст] : реком. бібліогр. список / Упр. культури виконкому 
Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; склала 
Н. К. Іванко. — Т., 1983. — 11 с. 

У рекомендаційному списку зібрано бібліографію про життя та творчість видатних художни-
ків, графіків, скульпторів — наших земляків. 

447. Методичні поради до проведення читацької конференції по книзі В. П. Орленка «Опе-
рація без пострілу» [Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. 
обл. універс. наук. б-ка ; підгот. О. C. Гончарук. — Т., 1983. — 2 с. 

448. Могутні символи радянської держави [Текст] : метод. рек. / Упр. культури виконкому 
Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського, Обл. б-ка 
для дітей, Обл. б-ка для юнацтва. — Т., 1983. — 7 с. 

449. Рекомендації по роботі з книгою Л. Ю. Єфімова «У пошуках істини»: нариси про 
слідство. — К.: Молодь, 1981. — 108 с. [Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. облради 
нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затонського ; підгот. А. В. Осика. — Т., 
1983. — 2 с. 

450. Робота бібліотек назустріч 40-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчиз-
няній війні 1940—1945 рр. [Текст] : метод. рек. / Упр. культури виконкому Терноп. облради 
нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затонського ; підгот. А. В. Осика. — Т., 
1983. — 8 с. 

***  

451. Грабовська, Н. Бібліотека — заклад ідеологічний [Текст] : [робота б-к до 60-річчя 
утворення СРСР] / Н. Грабовська // Культура і життя. — 1983. — 13 лют. 

452. Грабовська, Н. Зустріч з ветераном [Текст] : [участь ветерана партії Д. Г. Дергачова в 
чит. конф., організованій працівниками обл. б-ки] / Н. Грабовська // Ровесник. — 1983. — 
30 лип. 

453. Грабовська, Н. Про партію, про комуністів [Текст] : [пропаганда сусп.-політ. л-ри обл. 
б-кою ім. В. П. Затонського] / Н. Грабовська // Вільне життя. — 1983. — 15 трав. 

454. Грабовська, Н. Сила живого слова [Текст] : [про роботу б-к обл., спрямовану на про-
паганду л-ри] / Н. Грабовська // Вільне життя. — 1983. — 20 трав. 

455. Колевінська, Т. Величні звершення [Текст] : [участь працівників читального залу обл. 
б-ки ім. В. П. Затонського в чит. конф., присвяченій 80-річчю II з’ їзду РСДРП та 65-річчю I 
з’ їзду Компартії України] / Т. Колевінська // Вільне життя. — 1983. — 2 лип. — (До 80-річчя 
другого з’ їзду РСДРП). 

456. Колевінська, Т. Робітникам про книгу [Текст] : [про співпрацю обл. б-ки з колектива-
ми міста] / Т. Колевінська // Вільне життя. — 1983. — 24 квіт. 

457. Ленчишин, А. Книжкові багатства — усім [Текст] : [про проведення обл. семінару-
стажування зав. метод.-бібліогр. від. центральних б-к] / А. Ленчишин // Вільне життя. — 
1983. — 5 черв. 

458. Ліскова, О. І теоретично, і практично [Текст] : [про семінар директорів ЦБС] / 
О. Ліскова // Вільне життя. — 1983. — 19 лип. 

459. Ліскова, О. Міжвідомча науково-практична [Текст] : [про проведення обл. міжвідом-
чої наук.-практ. конф.] / О. Ліскова // Вільне життя. — 1983. — 30 берез. 

460. Пайонк, М. Уточніть маршрут [Текст] : [огляд нової л-ри, що надійшла до обл. наук. 
б-ки ім. В. П. Затонського] / М. Пайонк // Ровесник. — 1983. — 12 лип. — (Товариш книга). 

461. Щодня чують спасибі [Текст] : [про голов. бібліотекаря обл. б-ки Л. Герман] // Вільне 
життя. — 1983. — 16 січ., фотогр. 
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***  

462. Головчак, О. І. Для нас і для нащадків [Текст] : [інтерв’ю з архітектором 
О. І. Головчаком, у якому згадано про завершення проекту нового приміщення обл. б-ки 
ім. В. П. Затонського] / записала Л. Левицька // Вільне життя. — 1983. — 26 берез. 

1984 

463. Володимир Павлович Вихрущ [Текст] : (до 50-річчя з дня народж.) : бібліогр. список 
л-ри / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка 
ім. В. П. Затонського ; склала Н. К. Іванко. — Т. : Збруч, 1984. — 10 с. 

У списку літератури зібрано бібліографію видань і основних публікацій із питань економіки 
надзбручанського поета В. П. Вихруща. Матеріал систематизовано за алфавітом назв публікацій. 

464. Історія міст і сіл Тернопільської області [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури 
Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затонського, Держ. архів Те-
рноп. обл. ; склала С. Я. Полонська. — Т. : Збруч, 1984. — 146 с. 

У посібнику зібрано офіційні документи, книги, статті з періодичних видань, які висвітлюють 
історичне минуле та сучасний розвиток області. Матеріали подано російською та українською мо-
вами. Покажчик складається з двох частин: загальної й топографічної. У другій частині видання на 
початку розділу окремою рубрикою виділено літературу про обласний центр — м. Тернопіль. Ін-
формацію про інші населені пункти згруповано за районами. 

465. Основні показники роботи бібліотек області системи Міністерства культури УРСР за 
1973 рік [Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. уні-
верс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т., 1984. — 37 с. 

***  

466. Грабовська, Н. У вінок шани [Текст] : [заходи з нагоди 170-річчя від дня народж. 
Т. Г. Шевченка] / Н. Грабовська // Вільне життя. — 1984. — 16 берез. 

467. Ленчишин, А. Книга на службі п’ятирічки [Текст] : [про обл. семінар зав. метод.-
бібліогр. від. центральних б-к] / А. Ленчишин // Вільне життя. — 1984. — 15 черв. 

468. Ліскова, О. Обмінялися досвідом [Текст] : [про обл. семінар директорів ЦБС, на якому 
йшлося про роботу б-к та шляхи вдосконалення їх діяльн.] / О. Ліскова // Вільне життя. — 
1984. — 8 лип. 

469. Ліскова, О. Семінар-практикум [Текст] : [участь працівників обл. б-ки в семінарі-
практикумі зав. сіл. б-к-філіалів із питань пропаганди виробничо-техн. л-ри] / О. Ліскова // Ві-
льне життя. — 1984. — 5 жовт. 

1985  

470. Зверніть увагу на книгу С. Кичигіна «Отрута масовим тиражем». — К.: Молодь, 
1984. — 264 с. [Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. 
універс. наук. б-ка ; підгот. Л. Т. Скакун. — Т., 1985. — 3 c. 

471. Література про Тернопільську область за 1981—1982 рр. [Текст] : бібліогр. покажч. / 
Упр. культури Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затон-
ського ; склала М. В. Пайонк. — Т., 1985. — 123 с. 

Бібліографічний покажчик є продовженням літопису краєзнавчої літератури, розпочатого в 
1967 р. Містить бібліографію книг і найважливіших статей із періодичних видань. Матеріали в по-
сібнику систематизовано за галузями знань. У межах розділів і підрозділів літературу подано за ал-
фавітом прізвищ авторів, назв книг чи статей. Довідковий апарат складають алфавітний і географі-
чний покажчики та список використаних періодичних видань. 
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472. Моральна краса радянської людини [Текст] : метод. рек. на допомогу б-кам в пропага-
нді л-ри про моральні основи рад. способу життя / Упр. культури виконкому Терноп. облради 
нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. Н. С. Тислюк. — 
Т., 1985. — 5 с. 

473. Стан внутрісистемного книгообміну в централізованих бібліотечних системах області 
в 1984 році [Текст] : аналіз діяльн. за звітами / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. 
депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. О. Л. Добровольсь-
ка. — Т., 1985. — 3 с. 

***  
474. Грабовська, Н. Книга: не на показ, а до душі [Текст] : [інтерв’ю з дир. Терноп. обл. б-

ки ім. В. П. Затонського Н. Грабовською] / вів В. Сушкевич // Вільне життя. — 1985. — 29 ве-
рес.  

475. Грабовська, Н. У гості до робітників [Текст] : [про літ. вечір, присвячений 50-річчю 
стахановського руху] / Н. Грабовська // Вільне життя. — 1985. — 4 верес.  

476. Колевінська, Т. Книги про славетний шлях [Текст] : [книжк. вист. до 80-річчя 
I російської революції організовано в читальному залі обл. б-ки] / Т. Колевінська // Вільне 
життя. — 1985. — 15 січ.  

477. Махобей, Л. Послуги відділу інформації [Текст] : [про роботу від. інформації з питань 
культури та мистецтва] / Л. Махобей // Вільне життя. — 1985. — 7 серп.  

1986  

478. Аналіз замовлень літератури ЦБС області по темпланах «Политиздат», «Політвидав 
України», «Техніка», «Урожай», «Агропромиздат» на 1986 рік [Текст] / Упр. культури викон-
кому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; під-
гот.: Д. Т. Саварин, О. Л. Добровольська. — Т., 1986. — 3 с. 

479. Коли інтереси спільні [Текст] : з досвіду роботи літ.-муз. вітальні «Елегія» при Підво-
лоч. ЦБ / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. 
б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. Л. Т. Cкакун. — Т., 1986. — 4 с. 

480. На допомогу бібліотекам в пропаганді літератури серед організаторів та слухачів ме-
режі політичної освіти [Текст] : інструкт.-метод. лист / Упр. культури виконкому Терноп. обл-
ради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. 
Н. С. Тислюк. — Т., 1986. — 5 с. 

481. На шкоду собі, суспільству, сім’ ї [Текст] : з досвіду антиалкогольної пропаганди в 
Шумськ. ЦБС / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. 
наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. Н. С. Тислюк. — 1986. — 7 с. 

482. Наступально і оперативно [Текст] : з досвіду контрпропагандистської роботи Заліщ. 
центральної б-ки /  Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. уні-
верс. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. О. Г. Ліскова. — 1986. — 4 с. 

483. Природа і природні багатства Тернопільщини [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. куль-
тури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка 
ім. В. П. Затонського, Обл. орг. укр. т-ва охорони природи ; склала Н. К. Іванко. — Т., 1986. — 
23 с. 

Покажчик містить бібліографію книг та статей із періодичних видань, які ознайомлять читача з 
природними багатствами Тернопільщини. 

484. Радянські свята та обряди на Тернопільщині [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культу-
ри виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка 
ім. В. П. Затонського ; склала Н. К. Іванко. — Т. : Збруч, 1986. — 21 с. 

Бібліографічний покажчик подає опис книг, публікацій із періодичних видань, які містять 
інформацію про теорію та практику впровадження в життя радянських традицій, свят і обря-
дів. 
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485. Специалист — библиотека — информация  [Текст] : из опыта работы Шульгановской 
б-ки-филиала Чортковской ЦБС Чортковского р-на Терноп. обл. по использованию справочно-
информ. фондов в Информ. обеспечении специалистов с.-х. производства / Упр. культуры ис-
полкома Терноп. облсовета нар. депутатов, Гос. обл. универс. б-ка им. В. П. Затонского ; по-
дгот. С. Ф. Ковтуненко. — Т., 1986. — 6 с. 

486. Стан інформаційно-бібліографічного обслуговування потреб РАПО в ЦБС області 
[Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. 
б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. О. С. Гончарук. — Т., 1986. — 3 с. 

***  

487. Вертоградова, В. Книги про подвиг [Текст] : [у читальному залі обл. б-ки організовано 
книжк.-ілюстр. вист. «Велика Перемога. 1941—1945»] / В. Вертоградова // Вільне життя. — 
1986. — 2 лип.  

488. Вертоградова, В. Усе про природу [Текст] : [місячник пропаганди природничої л-ри в 
обл.] / В. Вертоградова // Вільне життя. — 1986. — 24 черв.  

489. Грабовська, Н. Не лише телевізор заважає окремим юнакам і дівчатам відкрити для 
себе дорогу в бібліотеку [Текст] : [директор б-ки про проблеми читання] / Н. Грабовська // Ро-
весник. — 1986. — 13 лют. — (Твоя духовна культура). 

490. Клібанова, Н. Клуб шукає друзів [Текст] : [про роботу клубу любителів л-ри й мистец. 
«Зустріч з прекрасним» в обл. б-ці] / Н. Клібанова // Ровесник. — 1986. — 19 черв. 

1987  

491. В сім’ ї вольній, новій [Текст] : метод. рек. на допомогу б-кам обл. в роботі назустріч 
65-річчю утворення СРСР / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Терноп. 
держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для ді-
тей ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 1987. — 4 с. 

492. Методичні поради по пропаганді художніх творів письменників Прибалтики [Текст] / 
Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. 
В. П. Затонського, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ; підгот.: Л. Т. Воронцова, 
С. В. Гульчук, Л. В. Томків. — Т., 1987. — 5 с. 

493. Методичні поради по роботі з книгою Б. М. Андрійченка «Вогонь і попіл», 
О. І. Пархоменка «Дивувались ліси» [Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. 
депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського, Обл. б-ка для дітей, Обл. б-ка 
для юнацтва ; підгот.: С. Й. Осуховська, Н. М. Прицуленко, Л. В. Томків. — Т., 1987. — 4 с. 

494. Памятники истории и культуры Тернопольской области [Текст] : науч.-вспом. библи-
огр. указ. / Гос. обл. универс. науч. б-ка им. В. П. Затонского ; сост. Н. К. Иванко. — Т. : 
[Б. и.], 1987. — 90 с. 

В библиографическом указателе дана информация о наличии печатных материалов о памятни-
ках Тернопольской области. В него включены сборники документов и отдельные публикации из 
них, книги, статьи из сериальных изданий и тематических сборников, альбомы иллюстраций, фото-
альбомы, репродукции, фотографии памятников. 

495. Прем’єра книги: Царева В. И. Обвиняется пьянство. — М.: Юридическая лит., 
1986. — 126 с. [Текст] : метод. поради / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депу-
татів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. Н. С. Тислюк. — Т., 
1987. — 4 с. 

496. Пропаганда літератури з питань моралі і права бібліотеками області в 1983—1986 рр. 
[Текст] : аналіз діяльн. за звітами / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, 
Держ обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. Н. С. Тислюк. — Т., 1987. — 6 с. 
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497. Пропаганда суспільно-політичної літератури бібліотеками області в 1983—1986 рр. 
[Текст] : аналіз діяльн. за звітами / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, 
Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. Л. Т. Воронцова. — Т., 1987. — 6 с. 

***  

498. Колевінська, Т. Звучала поезія [Текст] : [в обл. б-ці відбулася презентація кн. 
Б. Демкова «Ораторія лісу»] / Т. Колевінська // Вільне життя. — 1987. — 8 серп.  

499. Колевінська, Т. Звучала поезія [Текст] : [про зустріч із літераторами Тернопільщини в 
читальному залі обл. б-ки] / Т. Колевінська // Ровесник. — 1987. — 15 верес.  

500. Не тільки про «Дітей Арбата» [Текст] : бібліовогник : [популяризація книг в обл. б-
ці] // Вільне життя. — 1987. — 13 листоп.  

1988 

501. З досвіду проведення прем’єри історичного роману Р. Іваничука «Журавлиний 
крик» // Жовтень. — 1988. — № 1. — С. 18—56; № 2. — С. 17—68; № 3. — С. 14—73 [Текст] : 
інформ. лист / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. 
наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. О. О. Гавенко. — Т., 1988. — 3 с. 

502. Дружбою ми здружені [Текст] : до 20-річчя встановлення дружніх зв’язків між трудя-
щими Тернопільщини і Слівена Нар. Республіки Болгарії : реком. бібліогр. список / Партархів 
Терноп. обкому Компартії України, Терноп. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; пі-
дгот. Н. К. Іванко. — Т. : Збруч, 1988. — 13 с. 

У бібліографічному списку подано книги, публікації, які висвітлюють дружбу радянського та 
болгарського народів, їх тісну співпрацю. 

503. Зверніть увагу на книгу «Вінок безсмертя»: книга-меморіал. — К.: Політвидав Украї-
ни, 1987. — 578 с. [Текст] : лист-сигнал / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. де-
путатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. С. Й. Осуховська. — Т., 
1988. — 3 с. 

504. Література про Тернопільську область за 1983—1984 рр. [Текст] : бібліогр. покажч. / 
Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка 
ім. В. П. Затонського ; склала М. В. Пайонк. — Т. : Збруч, 1988. — 108 с. 

Посібник містить бібліографію книг і найважливіших статей із періодичних видань. Довідко-
вий апарат посібника складають алфавітний і географічний покажчики й список використаних газет 
та журналів. 

505. Література про Тернопільську область за 1985—1986 роки [Текст] : бібліогр. покажч. / 
Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка 
ім. В. П. Затонського ; склала Л. Б. Пінь. — Т. : Збруч, 1988. — 96 с. 

У бібліографічний покажчик включено книги та найважливіші статті з періодичних видань. 
Матеріал систематизовано за розділами. Довідковий апарат складають алфавітний і географічний 
покажчики і список використаних газет і журналів. 

506. Методичні поради по організації виставки-дискусії на тему: «Прекрасна ти людина?..» 
[Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. 
б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. О. О. Гавенко. — Т., 1988. — 6 c. 

507. Методичні поради по роботі з книгою Р. М. Нарадки «Поле на все життя». — Л.: Ка-
меняр, 1987. — 22 c. [Текст] / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. 
обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. О. С. Гончарук. — Т., 1988. — 2 с. 

508. Методичні поради по роботі з книгою «Пост імені Ярослава Галана»: памфлети, стат-
ті, нариси, вірші. Кн. 19. — Л.: Каменяр, 1987. — 157 с. [Текст] / Упр. культури виконкому Те-
рноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. 
Н. С. Тислюк. —Т., 1988. — 3 с. 
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509. Обговоріть книгу О. С. Алексеєвої, С. В. Герасимчука, І. М. Марусяка, А. І. Коваля 
«Вирощування гречки за індустріальною технологією». — К.: Урожай, 1987. — 48 с. [Текст] : 
лист-сигнал / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. 
наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. О. С. Гончарук. — Т., 1988. — 3 с. 

510. Постать, вкарбована в історію [Текст] : (до 100-річчя з дня народж. 
В. П. Затонського) : бібліогр. список / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затон-
ського, Партархів Терноп. обкому Компартії України ; склала Н. К. Іванко. — Т., 1988. — 13 с. 

Бібліографічний список містить основну літературу про партійного діяча, вченого 
В. П. Затонського. 

***  

511. Колевінська, Т. Розмова про книгу [Текст] : [обговорення творів, висунутих на здо-
буття Держ. премії ім. Т. Г. Шевченка 1988 р. в галузі л-ри, журналістики, публіц., теорії та іс-
торії л-ри] / Т. Колевінська // Вільне життя. — 1988. — 30 січ.  

512. Черпітяк, Н. Вчаться бібліотекарі [Текст] : [про підготовку й участь працівників обл. 
б-ки в обл. семінарі-практикумі зав. метод.-бібліогр. від. центральних б-к] / Н. Черпітяк // Ві-
льне життя. — 1988. — 15 лип. 

513. Черпітяк, Н. Тернопільські пригоди мушкетерів [Текст] : [про читачів-боржників обл. 
б-ки] / Н. Черпітяк // Вільне життя. — 1988. — 20 серп. 

1989  

514. Аналіз роботи районних шкіл передового досвіду ЦБС області [Текст] / Держ. обл. 
універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. С. Ф. Ковтуненко. — Т., 1989. — 3 с. 

515. Газеті «Вільне життя» — 50 [Текст] : попереджув. довідка / Терноп. держ. обл. уні-
верс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; склала М. В. Пайонк. — Т., 1989. — 2 л. 

516. Демократія, право, виборча система [Текст] : перебудова та вдосконалення : метод. 
рек. / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка 
ім. В. П. Затонського ; підгот. Л. Т. Воронцова. — Т., 1989. — 5 с. 

517. Джерельниця знань  [Текст] : до 50-річчя заснування обл. б-ки ім. В. П. Затонського : 
попереджув. довідка / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. 
універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. М. В. Пайонк. — Т., 1989. — 3 л. 

518. Критерії системи «Гречка» [Текст] : бібліогр. список / Упр. культури виконкому Тер-
ноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т., 
1989. — 2 л. 

519. Людина з легенди [Текст] : до 90-річчя з дня народж. І. Г. Цепка : попереджув. довід-
ка / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка 
ім. В. П. Затонського ; підгот. М. В. Пайонк. — Т., 1989. — 1 л. 

520. Методичні рекомендації бібліотекам по пропаганді літератури до 50-річчя 
возз’єднання західноукраїнських земель в єдиній Радянській державі [Текст] / Упр. культури 
виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка 
ім. В. П. Затонського ; підгот.: Г. С. Моліцька, Л. В. Томків, Л. Т. Воронцова. — Т., 1989. — 
11 с. 

521. Невгасимий подвигу вогонь [Текст] : інструкт. лист, присвячений 45-річчю визволен-
ня Тернопільщини від нім.-фашист. загарбників / Упр. культури виконкому Терноп. облради 
нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського. — Т., 1989. — 4 с. 

522. Перебудова: нові форми господарювання [Текст] : метод. рек. / Упр. культури викон-
кому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім.  В. П. Затонського ; пі-
дгот. О. С. Гончарук. — Т., 1989. — 5 с. 
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523. Під зорею Радянської влади [Текст] : бібліогр. покажч. / Партархів Терноп. обкому 
Компартії України, Держ. обл. універс. наук. б-ка ; консультант та авт. передм. Я. С. Гло-
гусь. — Т. : Збруч, 1989. — 31 с. 

У покажчику представлено монографії, книги та статті про історичне минуле й сучасний стан 
області. 

524. Рядовий українського письменства [Текст] : до 115-ї річниці з дня народж. Юліана 
Опільського : попереджув. довідка / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, 
Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; склала М. В. Пайонк. — Т., 1989. — 1 л. 

525. Ю. Словацький [Текст] : до 180-річчя з дня народж. : попереджув. довідка / Терноп. 
держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. Н. К. Іванко. — Т., 1989. — 2 л. 

526. У вдячній пам’яті нащадків [Текст] : (до 175-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка) : ре-
ком. бібліогр. список / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. 
універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. М. В. Пайонк. — Т., 1989. — 4 с. 

Бібліографічний список містить літературу, яка відображає зв’язки Великого Кобзаря з Терно-
піллям. При його складанні використано статті з монографій, книг, періодичних видань. Включено 
вірші поетів Надзбруччя, присвячені Т. Шевченкові. 

***  

527. Велиган, Я. Присвячено Юліушу Словацькому [Текст] : [про проведення в читально-
му залі обл. б-ки вечора, присвяченого 180-річчю від дня народж. Ю. Словацького] / 
Я. Велиган // Вільне життя. — 1989. — 15 верес.  

528. Колевінська, Т. Вечір лірики і музики [Текст] : [до 190-річчя від дня народж. О. С. 
Пушкіна в читальному залі обл. б-ки] / Т. Колевінська // Вільне життя. — 1989. — 6 черв.  

529. Колевінська, Т. «Літературні зустрічі» [Текст] : [інформація про створення при чита-
льному залі обл. б-ки ім. В. П. Затонського клубу «Літературні зустрічі»] / Т. Колевінська // 
Вільне життя. — 1989. — 22 листоп.  

530. Моліцька Г. Присвячено Кобзарю [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя. — 1989. — 
7 лют. 

531. Скарбниця мудрості [Текст] : Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ці 
ім. В. П. Затонського 50 років (1939—1989) : буклет. — Т. : Облполіграфвидав, 1989. 

532. Черпітяк, Н. «Я голос ваш» [Текст] : [про літ.-муз. вечір, присвячений 100-річчю від 
дня народж. А. Ахматової] / Н. Черпітяк // Вільне життя. — 1989. — 9 серп. 

1990 

533. Відгомін Жовтня [Текст] : попереджув. довідка / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-
ка ім. В. П. Затонського. — Т., 1990. — 3 л. 

534. Зацікавленість спільна [Текст] : з досвіду роботи Ланов. ЦБ по вивченню і задоволен-
ню читацьких запитів та інтересів / Терноп. держ. обл. наук. б-ка ім. В. П. Затонського, наук.-
метод. від. ; підгот. Н. С. Новіцька. — Т., 1990. — 5 с. 

535. Знаменні і пам’ятні дати Тернопільщини 1991 року [Текст] : бібліогр. довід. / Держ. 
обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; упоряд.: Н. К. Іванко, П. К. Медведик. — Т., 
1990. — 31 с. 

Бібліографічний покажчик містить матеріали про знаменні події, життя та діяльність видатних 
людей, біографія яких пов’язана з Тернопільщиною. На початку видання подано перелік основних 
знаменних і пам’ятних дат року, короткі статті автобіографічного характеру, списки творів, праць 
та літератури про життєвий і творчий шлях митців. Матеріал систематизовано за хронологією, а в 
персоналіях — за алфавітом. 

536. Зоряна дорога бригадира [Текст] : Євгенія Василівна Домінік : бібліогр. список / Упр. 
культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка 
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ім. В. П. Затонського ; підгот. М. В. Пайонк. — Т., 1990. — 1 арк., склад. у 2 с. — (Слово про 
героїв праці). 

537. «І слова хист, і серця жар…» [Текст] : метод. рек. по відзначенню 50-річчя з дня на-
родж. В. І. Ярмуша : ювілейні і пам’ятні дати письм. Тернопілля / Терноп. держ. обл. універс. 
наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот.: В. В. Романюк, М. В. Пайонк. — Т., 1990. — 3 с. 

538. Культурно-освітні заклади: пошуки нових форм [Текст]: (за матеріалами преси, метод. 
і інформ. видань) : реком. список / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського, 
від інформ. з питань культури і мистецтва; уклад. Т. Н. Бабчук. — Т., 1990. — 8 с. — [Рота-
тор]. 

539. Методична консультація по проведенню соціологічного дослідження на тему: «Ви-
вчення укомплектованості фондів ЦБС Тернопільської області науково-популярною, природ-
ничо-науковою літературою та запитів на неї читачів на 1990 рік» [Текст] / Терноп. держ. обл. 
універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського, об’єд. наук.-метод. від. ; підгот. Г. С. Моліцька. — Т., 
1990. — 5 с. 

540. Методичні поради по організації виставки однієї книги за твором В. Т. Скуратівського 
«Берегиня» (К.: Рад. письменник, 1987. — 278 с.) [Текст] / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. 
В. П. Затонського, об’єд. наук.-метод. від. ; підгот. Г. С. Моліцька.— Т., 1990.— 3 c. 

541. Методичні поради по роботі з книгою «Молода Муза»: Антологія західноукраїнської 
поезії початку ХХ ст. / Упоряд., переднє слово та прим. В. І. Лучука. — К.: Молодь, 1989. — 
328 с.: фотоіл. [Текст] / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського, об’єд. на-
ук.-метод. від. ; підгот. Г. С. Моліцька. — Т., 1990. — 6 с. 

542. Подвиги народжені з буднів [Текст] : Роман Михайлович Нарадка : бібліогр. список / 
Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка 
ім. В. П. Затонського ; підгот. М. В. Пайонк. — Т., 1990. — 1 арк., склад. у 4 с. — (Слово про 
героїв праці). 

543. Пошук і майстерність [Текст] : з досвіду роботи клубів за інтересами б-к обл. / Тер-
ноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського, об’єд. наук.-метод. від. — Т., 1990. — 
10 с. — Із змісту: Сім’я — турбота бібліотечна : з досвіду роботи клубу молодої сім’ ї «Азбука 
для двох» Гусят. ЦБ / підгот. Г. С. Моліцька. — С. 1—3 ; Коли запалюється факел : з досвіду 
роботи молодіжного клубу «Факел» Бучац. ЦБ / підгот. О. Г. Лотоцький. — С. 1 ; Закон і ти : з 
досвіду роботи клубу правових знань при Теребовл. район. б-ці для дітей / підгот. 
П. М. Ктитор. — С. 1—3. 

544. Світлодар [Текст] : Петро Васильович Кустра : бібліогр. список / Упр. культури вико-
нкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; 
підгот. М. В. Пайонк. — Т., 1990. — 1 арк., склад. у 2 с. — (Слово про героїв праці). 

545. Словом залишений слід [Текст] : до 80-річчя з дня народж. Я. М. Кондри : попере-
джув. довідка / Упр. культури виконкому Терноп. облради нар. депутатів, Держ. обл. універс. 
наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; підгот. М. Пайонк. — Т., 1990. — 3 л. 

546. Сьогодні в бібліотеках області [Текст] : з досвіду проведення Збараз. ЦДБ ранку-
зустрічі «Давайте дружити» для учнів 5—6 кл. / Держ. обл. універс. наук. б-ка 
ім. В. П. Затонського, об’єд. наук.-метод. від. ; підгот. Л. В. Томків. — Т., 1990. — 8 с. 

547. Тернопільському театру ім. Т. Г. Шевченка — 60 [Текст] : бібліогр. список / Держ. 
обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; матеріал упоряд. Н. К. Іванко. — Т., 1990. — 
6 с. — [Машинопис]. 

548. Що в імені твоїм… [Текст] : метод. рек. ЦБС по пропаганді л-ри до 450-річчя 
м. Тернополя / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського, об’єд. наук.-метод. 
від. ; підгот. С. Ф. Ковтуненко [та ін.]. — Т., 1990. — 21 с. 
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***  

549. Вовк, З. Купіть книгу... у бібліотеці [Текст] : [про роботу обмінного фонду обл. б-ки] / 
З. Вовк // Вільне життя. — 1990. — 23 груд. 

550. Грабчук, М. Книги і роки [Текст] : [50-річчю утворення обл. б-ки ім. В. П. Затонського 
присвячено наук.-теорет. конф. «Бібліотечне Тернопілля: досвід, проблеми, пошуки»] / М. 
Грабчук // Вільне життя. — 1990. — 14 січ. 

551. Колевінська, Т. Музика поезії [Текст] : [заходи, приурочені до 100-річчя від дня на-
родж. Б. Пастернака, в обл. наук. б-ці ім. В. П. Затонського] / Т. Колевінська // Вільне жит-
тя. — 1990. — 25 лют. 

552. Мельник, М. Є такий відділ [Текст] : [про роботу від. л-ри інозем. мовами] / 
М. Мельник // Вільне життя. — 1990. — 15 груд. 

553. Пінь, Л. За інформацією — у бібліотеку [Текст] : [про роботу бібліогр. від. обл. б-ки] / 
Л. Пінь // Вільне життя. — 1990. — 16 груд. 

554. Тернопільщина на сторінках газет [Текст] : [матеріал обл. наук. б-ки 
ім. В. П. Затонського] // Вільне життя. — 1990. — 10 берез. 

555. Черпітяк, Н. Бібліотекарі вчаться [Текст] : [про участь спеціалістів обл. наук. б-ки 
ім. В. П. Затонського в роботі обл. школи керівника] / Н. Черпітяк // Вільне життя. — 1990. — 
28 лип. 

1991 

556. Забуте слово «творчість» [Текст] : з досвіду організаційно-метод. діяльн. Великобор-
ківської ЦБ Терноп. р-ну / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка. — Т., 1991. — 3 с. 

557. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини в 1992 році [Текст] : бібліо-
гр. список / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; упоряд.: Н. К. Іванко, 
П. К. Медведик. — Т., 1991. — 27 с. 

Бібліографічний список містить матеріали про видатних людей, біографія яких тісно пов’язана 
з областю. Подано перелік основних знаменних і пам’ятних дат року, короткі статті автобіографіч-
ного характеру, списки творів, праць та літературу про життєвий і творчий шлях митців.  

558. Література про Тернопільську область за 1989 рік [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. 
держ. обл. універс. наук. б-ка ; склала М. В. Пайонк. — Т., 1991. — 50 с. 

У покажчик включено книги та найважливіші статті з періодичних видань. Довідковий апарат 
посібника складають алфавітний і географічний покажчики та список газет і журналів. 

559. Література про Тернопільську область за 1990 рік [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. 
обл. універс. наук. б-ка ; склала М. В. Пайонк. — Т., 1991. — 60 с. 

У покажчику подано бібліографію книг і найважливіших статей із періодичних видань. Мате-
ріал в посібнику систематизовано за галузями знань. Довідковий апарат складають алфавітний і ге-
ографічний покажчики та список використаних періодичних видань. 

560. Література про Тернопільську область за 1991 рік [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; складач А. О. Ленчишин. — Т., 1991. 

Вип. 1. — 28 с. 
Вип. 2. — 55 с. 
Вип. 3. — 40 с. 
Вип. 4. — 45 с. 
Подано матеріал про область, який відображає основні питання громадсько-політичного життя 

краю, економіки, природи, культури, літератури та мистецтва.  
561. Методичні поради по проведенню вечора-зустрічі за книгою О. Назарука «Роксоляна» 

(К.: Політвидав України, 1990. — 302 с.) [Текст] / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. 
В. П. Затонського ; підгот. С. Ф. Ковтуненко. — Т., 1991. — 3 с. 
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562. Місто на Терновому полі [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. держ. обл. універс. на-
ук. б-ка ім. В. П. Затонського, Партархів обкому Компартії України ; складач Н. К. Іванко ; на-
ук. консультант і авт. передм. М. І. Ханас. — Т., 1991. — 40 с. 

Покажчик присвячено 450-річчю м. Тернополя. 
563. Леся Українка і Тернопільщина [Текст] : попереджув. довідка / Держ. обл. універс. 

наук. б-ка ім. В. П. Затонського ; склала М. В. Пайонк. — Т., 1991. — 3 л. 
564. Сценарій літературного вечора «Немеркнучі перлини рідного краю» [Текст] : (за кн. 

«Легенди Тернопільщини» / Упоряд. М. М. Грищук. — Т.: РВВ обл. упр. по пресі, 1991. — 
94 с.) / Держ. обл. універс. наук. б-ка ; підгот. Г. С. Моліцька. — Т., 1991. — 9 с. 

565. Сьогодні в бібліотеках області [Текст] : з досвіду проведення Борщів. ЦБС вечора-
зустрічі ветеранів бібл. справи «Щедрість Ваших сердець» / Терноп. держ. обл. універс. наук. 
б-ка, наук.-метод. від. — Т., 1991. — 3 с. 

***  

566. Ковалькова, Т. Прочитав — передай іншому [Текст] : [інтерв’ю із зав. від. міськ. або-
нементу обл. б-ки Т. Ковальковою] / записала С. Клос // Тернопіль вечірній. — 1991. — 
18 лип. 

567. Моліцька, Г. Краща книга року: яка вона? [Текст] : [соціол. дослідж. у Терноп. обл. б-
ці ] / Г. Моліцька // Свобода. — 1991. — 28 груд.  

568. Моліцька, Г. Чи задоволений читач [Текст] : [про соціол. дослідж., проведене обл. б-
кою] / Г. Моліцька // Вільне життя. — 1991. — 4 верес.  

1992  

569. Література до знаменних пам’ятних дат Тернопільщини в 1993 році [Текст] : бібліогр. 
список / Держ. обл. універс. наук. б-ка, від. краєзн. л-ри і бібліогр. ; упоряд.: Н. К. Іванко, 
П. К. Медведик. — Т., 1992. — 24 с. 

Бібліографічний список містить матеріали про видатних людей, біографія яких тісно пов’язана 
з областю. Матеріал систематизовано за хронологією дат, а в персоналіях — за алфавітом. 

570. Літературна Тернопільщина [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. держ. обл. універс. 
наук. б-ка ; упоряд. Н. К. Іванко. — Т., 1992. — 55 с. 

У покажчику зібрано бібліографію видань і основних публікацій творів українських письмен-
ників, які народилися або проживали на Тернопільщині. 

571. Методичні рекомендації на допомогу популяризації в бібліотеках творів, удостоєних 
Республіканської премії імені братів Богдана і Левка Лепких [Текст] / підгот. 
С. Ф. Ковтуненко. — Т., 1992. — 7 с. 

572. Осип Маковей [Текст] : метод. рек. по відзначенню 125-річчя з дня народж. письм. / 
Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ; підгот. О. Л. Захарко. — Т., 1992. — 4 с. 

573. Про планування роботи бібліотек області у 1992 році [Текст] : інформ. довідка / Держ. 
обл. універс. наук. б-ка ; підгот. Г. С. Моліцька. — Т., 1992. — 4 с. 

574. Співець війська січового [Текст] : сценарій літ.-муз. вечора, присвяченого 100-річчю з 
дня народж. М. Гайворонського / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ; підгот.: 
Н. С. Новіцька, А. О. Ленчишин. — Т., 1992. — 4 с. 

575. Харчукова світлиця [Текст] : прислухаймося до джерел духовності : з досвіду роботи 
б-ки-філіалу с. Лози Збараз. ЦБС / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ; підгот. Г. С. Мо-
ліцька. — Т., 1992. — 3 с. 

***  

576. Черпітяк, Н. Щоб знати рідний край [Текст] : [про поповнення кн. із діаспори від. 
краєзн. л-ри та бібліогр. обл. б-ки] / Н. Черпітяк // Свобода. — 1992. — 10 груд. 
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***  

577. Клачинська, М. Дивний спокій цегляного монстра [Текст] : [про будівництво нової б-
ки] / М. Клачинська // Західна Україна. — 1992. — 27 верес. — 3 жовт. 

1993 

578. В гарячім серці маю щиру пісню [Текст] : метод. поради на допомогу проведенню 
прем’єри кн. С. Бабій Із вирію літ: Поезії. — Рівне: Азалія, 1992. — 115 с. / Терноп. держ. обл. 
універс. наук. б-ка ; підгот. Н. С. Новіцька. — Т., 1993.— 3 с. 

579. Використання районної преси у популяризації книги та бібліотеки серед населен-
ня [Текст] : огляд публ. / Держ. обл. універс. наук. б-ка ; підгот. С. Ф. Ковтуненко. — Т., 
1993. — 3 с. 

580. Життя — як спалах [Текст] : сценарій літ.-муз. вечора до 60-річчя з дня народж. 
С. Будного / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ; підгот. О. Л. Захарко. — Т., 1993. — 6 c. 

581. Зверніть увагу на книгу: Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці: зб. 
нарисів / Упоряд. і передм. О. К. Романчука. — Л.: Каменяр, 1991. — 246 с. [Текст] / Терноп. 
держ. обл. універс. наук. б-ка. — Т., 1993. — 13 c. 

582. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1994 рік [Текст] : бібліо-
гр. список / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, від. краєзн. л-ри та бібліогр., Терноп. обл. 
краєзн. музей ; упоряд.: Н. К. Іванко, П. К. Медведик. — Т., 1993. — 58 с. 

Видання містить короткі довідки та рекомендаційні списки літератури до ювілейних і 
пам’ятних дат в історії області, видатних людей, біографія яких тісно пов’язана з Тернопільщиною. 

583. Про передплату періодичних видань ЦБС області на 1993 рік [Текст] : інформ. довід-
ка / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Г. С. Моліцька. — Т., 1993. — 4 с. 

***  

584. Ленчишин, А. Презентація «Євшан-зілля» [Текст] / А. Ленчишин // Вільне життя. — 
1993. — 7 трав. 

1994 

585. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1995 рік [Текст] : бібліо-
гр. список / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, Терноп. обл. краєзн. музей, Від. у справах 
молоді облради нар. депутатів ; упоряд. Н. К. Іванко. — Т., 1994. — 92 с. 

Подано короткі довідки та рекомендаційні списки літератури до ювілейних і пам’ятних дат в 
історії області, видатних людей, біографія яких тісно пов’язана з Тернопільщиною. Включено кни-
ги, статті із збірників, журналів, енциклопедій, довідників, газет. 

586. Міст із минулого в сучасне [Текст] : метод. рек. по популяризації іст. прози 
Ю. Опільського / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, Терноп. обл. б-ка для дорослих, наук.-
метод. від. — Т., 1994. — 7 с. 

587. Про наслідки переобліку книжкових фондів у бібліотеках області [Текст] : інформ. дові-
дка / Терноп. держ. обл. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Захарко. — Т., 1994. — 4 с. 

1995  

588. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1996 рік [Текст] : бібліо-
гр. список / Комітет у справах молоді Терноп. облдержадмін., Терноп. держ. обл. універс. на-
ук. б-ка, Терноп. обл. краєзн. музей ; упоряд. Н. К. Іванко. — Т. : Лілея, 1995. — 102 с. 

Подано інформацію про визначні події та видатних людей, життя й діяльність яких тісно 
пов’язані з Тернопільщиною. 
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589. «Ось така історія рідного народу…» [Текст] : (З досвіду пошукової роботи б-к Заліщ. 
ЦБС по відтворенню історії рідного краю) / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ; узагальни-
ла Г. С. Моліцька. — Т. : Лілея, 1995. — 6 с. 

590. «Про використання міжбібліотечного абонемента ЦБС області» [Текст] : інформ. до-
відка : (за результатами діяльн. 1991—1994 рр.) / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ; під-
гот. С. Й. Осуховська. — Т., 1995. — 6 с. — [Машинопис]. 

591. Україна очима етнографа [Текст] : метод. поради для популяризації фольклорної спа-
дщини В. Гнатюка / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
Г. І. Польова. — Т., [1995]. — 19 с. 

592. Щедродаре життя [Текст] : до 100-річчя від дня народж. В. З. Гжицького : сценарій 
літ. вечора / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. — Т., 1995. — 9 с. 

593. «Щоб краса світилася» [Текст] : сценарій до відзначення ювіл. дат художників / Тер-
ноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від., Ін-т післядипломної освіти пед. кадрів ; 
підгот. Г. І. Польова. — Т., 1995. — 12 c. 

***  

594. Вітенко, В. Співпраця бібліотек області і товариства «Просвіта» [Текст] / В. Вітенко // 
«Просвіта» в Денисові : матеріали виступів на святковій академії, присвяченій 120-річчю ре-
єстрації першої читальні «Просвіти» на Тернопільщині. — Т. ; Козова ; Денисів, 1995. — 
С. 10—12. 

595. Саварин, Д. Про день завтрашній піклуймось сьогодні [Текст] : [інтерв’ю із зав. від. 
комплектування фонду Терноп. ДОУНБ Д. Саварин] / записала О. Артемчук // Тернопіль вечі-
рній. — 1995. —12 лип., фотогр. 

596. Чорногуз, Я. Мовчазна культура [Текст] : [про участь Терноп. ДОУНБ у республікан-
ській наук.-практ. конф. у м. Полтаві] / Я. Чорногуз // Українська культура. — 1995. — № 2. — 
С. 8—10. 

1996 

597. Аналіз діяльності бібліотек області за 1991—1995 рр. [Текст] : (за матеріалами звітів, 
виїздів, довідок) / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. — Т., 1996. — 15 с. 

598. Дорош Є. Степан Качала. — Т., 1995. — 54 с. [Текст] : (до 120-річчя заснування «Про-
світи» у Тернополі) : (метод. поради для роботи з кн.) / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, 
наук.-метод. від. ; підгот. Г. Польова. — Т., 1996. — 6 с. 

599. Задоволення читацьких потреб на книгу та інформацію у відділі літератури іноземни-
ми мовами Тернопільської ДОУНБ [Текст] : [соціол. дослідж.] / Терноп. держ. обл. універс. 
наук. б-ка, підгот. Г. С. Моліцька. — Т., 1996. — [12 с.]. — (Бібліотеки Тернопільщини у дзер-
калі соціології). 

600. Зведений каталог діаспорних видань [Текст] / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ; 
упоряд. Л. Б. Оленич. — Т. : Лілея, 1996. — 119 с. 

Каталог містить книги та журнали, видані українською, російською та іншими мовами в Авст-
ралії, Канаді, Німеччині, Польщі, США, Чехії, Словаччині. 

601. І проросло зерно [Текст] : бібліогр. список / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ; 
складач М. Пайонк ; вступ. ст. Б. Головин. — Т., 1996. — 7 с. — [Ротатор]. — (До 120-річчя 
заснування Терноп. філії товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка). 

Бібліографічний список містить літературу, яка висвітлює основні віхи розвитку «Просвіти» у 
нашому краї. 

602. Козацтво і Тернопільщина [Текст] : бібліогр. список / Терноп. держ. обл. універс. на-
ук. б-ка, від. краєзн. л-ри та бібліогр. ; підгот. до друку М. Пайонк. — Т., 1996. — 17 с. 

4* Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 1939–2009 
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Покажчик знайомить читачів із подіями, фактами, пам’ятними місцями Тернопільщини, які 
пов’язані з періодом Визвольної війни українського народу 1648—1654 рр. 

603. Кузня національного духу [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. держ. обл. універс. на-
ук. б-ка, Бережан. музей книги ; уклад. М. В. Пайонк ; авт. вступ. ст. Н. І. Волинець. — Т., 
1996. — 41 с. 

Покажчик присвячено 200-річчю Бережанської гімназії.  
604. Левицький К. Українські політики Галичини (вступ. ст. І. Андрухів. — Т., 1996. — 

176 c.) [Текст] : (метод. поради для роботи з кн.) / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-
метод. від. ; підгот. О. Слив’як. — Т., 1996. — 7 с. — (Зверніть увагу на книгу!). 

605. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1997 рік [Текст] : бібліо-
гр. список / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. Н. К. Іванко. — Т. : Лілея, 1996. — 
138 с. 

Подано відомості про визначні події та видатних людей, чиї життя та діяльність пов’язані з Те-
рнопільщиною. 

606. Тож недарма прожив я на землі [Текст] : сценарій вечора-портрета, присвяченого вче-
ному садоводу-дендрологу В. Г. Корчемному / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-
метод. від. ; підгот. О. Слив’як. — Т., 1996. — 13 с. 

607. Україна очима етнографа [Текст] : (метод. поради для популяризації фольклорної спа-
дщини В. Гнатюка) / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
Г. І. Польова. — Т., 1996. — [15 с.]. 

***  

608. Німці сказали «bitte» й подарували 2000 книг [Текст] // Тернопільська газета. — 
1996. — 6 черв. 

***  

609. Іващук, М. Обласна бібліотека: два чи двадцять років до новосілля? [Текст] / 
М. Іващук // Свобода. — 1996. — 30 трав. 

1997  

610. Ленчишин, А. Бібліографічний список літератури, виданої на Тернопільщині протя-
гом 1990—1993 років [Текст] / А. Ленчишин, П. Медведик // Наук. записки / Терноп. обл. 
краєзн. музей. — Т., 1997. — Кн. 2, ч. 2. — С. 350—371. 

611. Богдан Сильвестрович Лепкий (1872—1941) [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. 
держ. обл. універс. наук. б-ка, Бережан. музей Б. Лепкого ; уклад.: М. В. Пайонк, 
С. М. Даньків, Т. В. Тремба ; авт. вступ. ст. Н. П. Дирда. — Т., 1997. — 44 с. : фотогр. 

Бібліографічний покажчик присвячено 125-річчю Б. Лепкого — поета, прозаїка, перекладача, 
критика, історика літератури, редактора, видавця. 

612. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1998 рік [Текст] : бібліо-
гр. список / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. Н. К. Іванко. — Т. : ІВП, 1997. — 
127 с. 

Подано матеріал про визначні події та видатних людей, чиї життя та діяльність пов’язані з Те-
рнопільщиною. Включено книги, енциклопедії, статті зі збірників, журналів і газет. 

613. Муза болю, сумління і гніву [Текст] : (сценарій вечора-портрета до 100-річчя від дня 
народж. Є. Маланюка) / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
О. Слив’як. — Т., 1997. — 13 с. — (На допомогу у проведенні обл. літ.-мист. читань «Крізь те-
рни долі — до світового визнання»). 

614. Олександр Неприцький-Грановський (1887—1976) [Текст] : бібліогр. покажч. / Тер-
ноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, Кремен. краєзн. музей ; уклад.: Г. І. Чернихівський, 
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А. О. Ленчишин ; авт. вступ. ст. Г. І. Чернихівський ; уклад. бібліогр. англ. мовою 
І. П. Свистун. — Т. : Лілея, 1997. — 104 с. : фотогр. 

Подано матеріал про науково-дослідницьку, поетичну, мистецьку, суспільно-політичну спад-
щину вченого, поета, публіциста, уродженця с. Великих Загайців Кременецького району Терно-
пільської області, доля якого закинула в США, де він жив і працював понад 60 років.  

615. Слово, повернуте на крилах журавлиних [Текст] : (сценарій літ.-муз. вечора до 125-
річчя від дня народж. Б. Лепкого) / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; 
підгот. О. С. Гончарук. — Т., 1997. — 16 с. — (На допомогу у проведенні обл. літ.-мист. чи-
тань «Крізь терни долі — до світового визнання»). 

616. Театр — його життя, театр — його сцена [Текст] : (сценарій вечора за повістю Н. Бічуї 
«Десять слів поета») / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
Г. І. Польова. — Т., 1997. — 11 с. — (На допомогу у проведенні обл. літ.-мист. читань «Крізь 
терни долі — до світового визнання»). 

617. Я гордий тим, що я такого роду [Текст] : (сценарій вечора-портрета, присвяченого те-
рноп. поетові В. П. Вихрущу) / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
О. О. Слив’як. — Т., 1997. — 15 с. 

618. «Я з вами по всі дні і до кінця віку» [Текст] : Блаженніший Патріарх Кардинал Йосиф 
Сліпий (17.02.1892—7.09.1984) : бібліогр. покажч. / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ; 
уклад. А. О. Ленчишин ; авт. передм. Н. І. Опалко. — Т., 1997. — 64 с. 

Покажчик присвячено 105-ій річниці від дня народження Блаженнішого Патріарха, глави 
УГКЦ Й. Сліпого, життя якого було подвигом в ім’я Бога та України. 

***  

619. Бридун, Е. Хочешь стать читателем, заплати три гривны [Текст] : [про введення плат-
ного чит. квитка в Терноп. ДОУНБ] / Е. Бридун // Киевские ведомости. — 1997. — 27 февр.  

620. Кисельова, В. Краєзнавчий бібліографічний репертуар бібліотек України: методика й 
організація [Текст] : [аналіз видавничої діяльн. б-к, у т. ч. Терноп. ДОУНБ] / В. Кисельова // 
Вісник Книжкової палати . — 1997. — № 3. — С. 12—15. 

621. Моліцька, Г. Задоволення читацьких потреб на книгу та інформацію іноземними мо-
вами в Тернопільській ОУНБ [Текст] : [за результатами соціол. дослідж.] / Г. Моліцька // Со-
ціологічні дослідження в бібліотеках. — К., 1997. — Вип. 21. — С. 10—16. 

622. Польова, Г. Пошуки шляхів оновлення [Текст] : [у Терноп. ДОУНБ відбувся круглий 
стіл для б-к всіх систем і відомств «Бібліотека: пошуки шляхів оновлення»] / Г. Польова // Те-
рнопіль вечірній. — 1997. — 5 берез. 

623. Ярошенко, І. Із-за океану — додому [Текст] : [вийшов із друку бібліогр. покажч. 
«Олександр Неприцький-Грановський (1887—1976)»] / І. Ярошенко // Вільне життя . — 
1997. — 18 лип. 

***  

624. Макух, Г. Сирітська доля тернопільських довгобудів [Текст] : [серед яких — нове 
приміщення Терноп. ДОУНБ] / Г. Макух // Тернопільська газета. — 1997. — 12 черв. 

1998  

625. Андріяшик Р. «Сторонець»: роман. — К.: Укр. письменник, 1992. — 175 с. [Текст] : 
(метод. поради для роботи з кн.) / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. — 
Т., 1998. — 6 с. 

626. Він за життя свої чуття у звуки перелляв [Текст] : До 110-ї річниці від дня народж. 
В. Барвінського : (сценарій літ.–муз. вечора) / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-
метод. від. ; підгот. Г. І. Польова. — Т., 1998. — 13 c. 
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627. Голубим перлинам Тернопілля — нашу турботу [Текст] : бібліогр. список / Терноп. 
держ. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. Пайонк. — Т., 1998. — 5 с. — (Всеукраїнській акції 
«До чистих джерел» присвячується). 

628. Душа болить словами [Текст] : (сценарій вечора-портрета, присвяченого терноп. по-
етові О. М. Герману) / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
О. О. Слив’як. — Т., 1998. — 22 с. 

629. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1999 рік [Текст] : бібліо-
гр. довід. / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ; упо-
ряд. Н. К. Іванко. — Т. : ІВП, 1998. — 100 с. 

Бібліографічний покажчик містить матеріал про визначні події та видатних людей, чиї життя й 
діяльність пов’язані з Тернопільщиною. Включено книги, статті з журналів, збірників, енциклопе-
дій, довідників та газет. 

***  

630. Вітенко, В. І весело, і сумно… [Текст] : роздуми напередодні свята бібліотекарів [ди-
ректора Терноп. ДОУНБ] / В. Вітенко // Свобода. — 1998. — 12 верес.  

631. Моліцька, Г. Експрес-дослідження в Тернопільській ОУНБ [Текст] / Г. Моліцька // Бі-
бліотечний вісник. — 1998. — № 2. — С. 49. 

*** 

632. [Автори посібника висловлюють щиру подяку колективу Тернопільської обласної на-
укової бібліотеки і особисто завідувачці сектору депозитарного зберігання відділу зберігання 
основного фонду Олені Проців за допомогу в підготовці матеріалів для цього видання] 
[Текст] // Міляновська, Н. Зарубіжна література : 7 кл. : посібн.-хрестоматія / Н. Міляновська, 
Н. Соколовська. — Т., 1998. — С. 3. 

1999  

633. Іван Горбачевський — наша гордість і слава [Текст] : (метод. рек.) / Терноп. держ. 
обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. Г. І. Польова. — Т., 1999. — 9 с. 

634. «Життя — присвячене пісні» [Текст] : (сценарій вечора-портрета, присвяченого 75-
річчю співака, режисера, нар. артиста України, члена Нац. Ліги укр. композиторів, тернополя-
нина А. Горчинського / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
О. О. Слив’як. — Т., 1999. — [14 с.]. 

635. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2000 рік [Текст] : бібліо-
гр. список / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка ; 
уклад.: М. В. Друневич, Н. К. Іванко. — Т., 1999. — 104 с. 

Подано матеріал про визначні події та видатних людей краю. 
636. Невичерпне джерело духовності, 1939—1999 рр. [Текст] : [буклет] / Терноп. держ. 

обл. універс. наук. б-ка. — Т. : Джура, 1999. — 1 арк., склад. у 3 с. 
637. Полянський О. Історичні силуети / Вступ. ст. І. Герети. — Т., 1998. — 126 с. [Текст] : 

(метод. поради для роботи з кн.) / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; пі-
дгот. О. О. Слив’як. — Т., 1999. — 12 с. 

638. «Світло добра і любові» [Текст] : (сценарій вечора-портрета, присвяченого 150-річчю 
від дня народж. Ольги Петрівни Косач (Олени Пчілки)) / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-
ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Слив’як. — Т., 1999. — [12 с.]. 

639. «Співець січової слави» [Текст] : сценарій літ.-муз. вечора до 105-річчя від дня на-
родж. Р. Г. Купчинського / Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
О. Гончарук. — Т., 1999. — [10 с.]. 
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640. Юліуш Словацький (4.09.1809—3.04.1849) [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. держ. 
обл. універс. наук. б-ка, Терноп. обл. держ. архів ; уклад.: М. Друневич, В. Миськів, 
О. Вітвіцький ; авт. передм. М. Хаварівська. — Т., 1999. — 40 с. 

Посібник присвячено 190-річчю польського поета, прозаїка, драматурга, ім’я та творчість якого 
тісно пов’язані з Україною, насамперед із м. Кременцем. Доповнює видання іменний покажчик 
українською та польською мовами. 

641. Яків Струхманчук. З рушницею і пензлем на зламі століть [Текст] : до відзначення 
115-ї річниці від дня народж. : (сценарій вечора-портрета) / Терноп. держ. обл. універс. наук. 
б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. Г. І. Польова. — Т., 1999. — [12 с.]. 

642. Тернопільщина в народознавчих пам’ятках [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури 
Терноп. облдержадмін., Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, Обл. держ. архів ; упоряд. 
А. О. Ленчишин. — Т., 1999. — 132 с. 

Видання має на меті ознайомити читача з народознавчою спадщиною нашого краю, його духо-
вністю, мовою, звичаями, традиціями. 

*** 

643. Березовик, Б. Чи висохне джерело? [Текст] / Б. Березовик // Вільне життя. — 1999. — 
23 жовт. — (Обласна бібліотека: проблеми, проблеми…). 

644. Бригідир, Н. Зборівській битві присвячено [Текст] : [вист. у від. краєзн. л-ри та бібліо-
гр. Терноп. ДОУНБ ] / Н. Бригідир // Тернопіль вечірній. — 1999. — 27 серп.  

645. Гончарук, О. Серпень душі його [Текст] : [літ. вечір у Терноп. ДОУНБ, приурочений 
до 65-річчя від дня народж. В. Вихруща] / О. Гончарук // Свобода. — 1999. — 13 берез. 

646. Клос, С. З ювілеєм, бібліотеко! [Текст] : [Терноп. ДОУНБ — 60 р.] / С. Клос // Терно-
піль вечірній. — 1999. — 17 листоп. 

647. Ленчишин, А. Бібліотека і рідний край [Текст] : [про видавничу діяльн. від. краєзн. л-
ри та бібліогр. Терноп. ДОУНБ] / А. Ленчишин // Свобода. — 1999. — 13 листоп. 

648. Моліцька, Г. «Бібліотека Тисячоліття» у Тернополі [Текст] : [50 томів «Бібліотеки Ти-
сячоліття» надійшло у фонд Терноп. ДОУНБ із представництва Британської ради у м. Львові] / 
Г. Моліцька // Вільне життя. — 1999. — 28 січ. — (Це цікаво). 

649. Моліцька, Г. Галина Моліцька: «Любити втричі більше» [Текст] : [інтерв’ю із заст. 
директора з наук. роботи Терноп. ДОУНБ Г. Моліцькою] / записала Л. Овсянна // Вільне жит-
тя. — 1999. — 14 січ. — (Гостя «Калини»). 

650. Моліцька, Г. Така нелегка дорога [Текст] : [інтерв’ю із заст. директора з наук. роботи 
Терноп. ДОУНБ Г. Моліцькою] / Б. Березовик // Вільне життя. — 1999. — 13 листоп. — (Об-
ласній бібліотеці — 60). 

651. Сінкевич, Б. «Сезам, одчинись» у бібліотеці [Текст] : [про роботу бібліогр. від. Тер-
ноп. ДОУНБ] / Б. Сінкевич // Тернопіль вечірній. — 1999. — 28 квіт. 

652. Тернопільській обласній науковій бібліотеці — 60 [Текст] // Ровесник. — 1999. — 
18 листоп. 

653. Усе про Ю. Словацького [Текст] : [вийшов із друку бібліогр. покажч. «Юліуш Слова-
цький (1809—1849)»] // Тернопіль вечірній. — 1999. — 8 груд. 

*** 

654. [Автори посібника висловлюють щиру подяку колективу Тернопільської державної 
обласної бібліотеки і особисто завідувачці сектору депозитарного зберігання О. Проців за до-
помогу в підготовці матеріалів для цього видання] [Текст] // Міляновська, Н. Зарубіжна літе-
ратура : 6 кл. : посібн.-хрестоматія / Н. Міляновська, І. Данилків. — Т., 1999. — С. 3. 
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*** 

655. Бригідир, Н. Стане народною будовою [Текст] : [добудова нового приміщення Тер-
ноп. ДОУНБ] / Н. Бригідир // Тернопіль вечірній. — 1999. — 13 серп.  

656. Будівництво бібліотеки — справа всіх! [Текст] : звернення до громадськості краю // 
Свобода. — 1999. — 3 черв.  

Те ж // Вільне життя. — 1999. — 5 черв. 
657. Воробей, П. Чи з’явиться квітка над довгобудом? [Текст] : таким питанням перейма-

ються тисячі тернопільців / П. Воробей // Робітнича газета. — 1999. — 23 черв. — (Народна 
будова). 

658. Галяс, Я. І освятили б бібліотеку до 200-ліття Різдва Христового [Текст] : [лист про 
необхідність добудови обл. книгозбірні] / Я. Галяс // Свобода. — 1999. — 9 верес. 

659. Іващук, М. Обласна бібліотека [Текст] : дванадцять років будівництва і кілька кро-
ків — до «квітки» / М. Іващук // Свобода. — 1999. — 29 трав.; 3 черв.  

660. Іващук, М. Обласна бібліотека [Текст] : свято поки що на сцені… : [святкування 60-
річчя Терноп. ДОУНБ; проблеми добудови нового приміщення] / М. Іващук // Свобода. — 
1999. — 20 листоп. — (Ювілеї і будні).  

661. Іващук, М. Обласна бібліотека: чи стане добудова всенародною? [Текст] / М. Іващук // 
Свобода. — 1999. — 26 серп.; 7 верес.; 6 листоп. — (Продовжуємо тему). 

662. Писаренко, І. Бути у місті науковій бібліотеці [Текст] / І. Писаренко // Тернопіль вечі-
рній. — 1999. — 16 черв. 

663. Сторожук, Г. Будівництво бібліотеки профінансують… вузи [Текст] : [про виділення 
коштів на добудову нового приміщення Терноп. ДОУНБ] / Г. Сторожук // Голос України. — 
1999. — 12 черв. 

664. Чайківський, М. Бібліотеку збудують толокою? [Текст] : [пробл. і перспективи добу-
дови нового приміщення обл. б-ки] / М. Чайківський // Експрес. — 1999. — 24 лип. — 1 
серп. — С. 16. 

2000  

665. До 2000-ліття Різдва Христового [Текст] : (метод. рек.) / Терноп. обл. універс. наук. б-
ка, наук.-метод. від. ; підгот. Г. І. Польова. — Т., 2000. — 19 с. 

666. «Життя, мов спалах зорі» [Текст] : сценарій літ. вечора, присвяченого 60-річчю від 
дня народж. В. Ярмуша / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
О. Слив’як. — Т., 2000. — 15 с.  

667. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2001 рік [Текст] : бібліо-
гр. список / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. 
М. В. Друневич. — Т. : Астон, 2000. — 100 с. 

Подано інформацію про визначні події, уродженців і видатних людей, чиї життя та діяльність 
пов’язані з Тернопільщиною. 

668. Не згасає вогонь його творчості [Текст] : присвячується 70-річчю від дня народж. 
В. Хоми — літературознавця, краєзнавця, фольклориста : (метод. поради) / Терноп. держ. обл. 
універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; уклад. О. Слив’як. — Т., 2000. — [7 с.]. 

669. Репресовані письменники Тернопільщини [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури 
Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка, від. краєзн. л-ри та бібліогр. ; упоряд. 
М. В. Друневич ; вступ. ст. П. М. Бубній. — Т., 2000. — 53 с. 

Подано відомості про 25 репресованих імен наших земляків. Включено твори авторів, книги, 
газетно-журнальні статті, а також матеріали з енциклопедій, довідників. 

670. Співець селянської долі Павло Думка (1854—1918) [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. 
культури Терноп. облдержадмін., Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка, Обл. держ. архів ; ук-
лад. М. В. Друневич ; вступ. ст. В. Хома. — Т., 2000. — 12 с. : фотогр. 
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У покажчику зібрано літературу про творчість письменника, уродженця землі тернопільської 
П. Думки. 

671. «Така нелегка творча доля» [Текст] : до 75-річчя від дня народж. П. Тимочка : (сцена-
рій літ. вечора) / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. С. Гончарук. — 
Т., 2000. — 15 с. 

*** 

672. Вітенко, В. Завтра книгозбірні втратять своє призначення, якщо сьогодні будуть недо-
статньо профінансовані бібліотечні фонди [Текст] : [інтерв’ю з дир. Терноп. ОУНБ 
В. Вітенком] / вів М. Іващук // Свобода. — 2000. — 11 листоп. 

673. Медведик, П. Джерелознавчий покажчик [Текст] : [«Тернопільщина в народознавчих 
пам’ятках», укладений працівниками Терноп. ОУНБ спільно з Держ. архівом Терноп. обл.] / 
П. Медведик // Тернопіль вечірній. — 2000. — 29 берез.  

674. Собуцька, В. «Прощання з ХХ століттям» [Текст] : [під такою назвою започатковано 
акцію залучення митців до будівництва нового приміщення Терноп. ОУНБ] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2000. — 25 листоп., фотогр. 

*** 

675. [Автори посібника висловлюють щиру подяку колективу Терноп. обл. універс. наук. 
б-ки і особисто завідувачці сектору депозитарного зберігання О. Проців] [Текст] // Міляновсь-
ка, Н. Зарубіжна література : 5 кл. : посібн.-хрестоматія / Н. Міляновська, Ю. Ситько. — Т., 
2000. — С. 3. 

*** 

676. Данилюк, Х. Рекордсмен серед довгобудів [Текст] : [обл. б-ка] / Х. Данилюк // Екс-
прес. — 2000. — 14—21 груд. — С. 4. 

677. Коломийчук, В. Будівництво бібліотеки — справа всіх! [Текст] : [про добудову нового 
приміщення Терноп. ОУНБ] / В. Коломийчук // Тернопіль вечірній. — 2000. — 26 квіт.  

678. Кравченюк, Я. Допоможіть добудувати бібліотеку [Текст] / Я. Кравченюк // Вільне 
життя. — 2000 — 19 верес. 

679. Приступа, І. Незавершена будівля нової бібліотеки незабаром «відсвяткує» 15-річний 
ювілей. А стара незабаром розвалиться [Текст] : [про проблеми добудови нового приміщення 
Терноп. ОУНБ] / І. Приступа // Ria плюс. — 2000. — 7 груд.  

2001  

680. «Відблиск душі» [Текст] : до 65-річчя від дня народж. Б. М. Демкова : (сценарій вечо-
ра поезії) / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Філюк. — Т., 
2001. — 16 с. 

681. Зведений каталог діаспорних видань [Текст]. Вип. 2 / Терноп. держ. обл. універс. наук. 
б-ка ; уклад. Т. Ф. Монастирська. — Т., 2001. — 80 с. 

У другий випуск «Зведеного каталогу діаспорних видань» включено збірники документів та 
матеріалів, книги з різних галузей знань, підручники, довідники, художню літературу, альманахи, 
календарі, журнали, які були видані за межами України й поповнили фонди бібліотек Тернопілля 
протягом 1994—1996 рр. 

682. Просвітитель за покликанням [Текст] : сценарій вечора-портрета, присвяченого 75-
річчю педагога, краєзнавця, публіциста, громад. діяча Б. Головина / Терноп. обл. універс. наук. 
б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. О. Слив’як. — Т., 2001. — 8 с. 
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683. Публічні бібліотеки Тернопільщини [Текст] : аналіт.-стат. огляд діяльн. за 2000-й рік / 
Упр. культури Терноп. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
Г. І. Польова. — Т., 2001. — 11 с. 

684. Театральна Тернопільщина [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури Терноп. облде-
ржадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Терноп. обл. драм. театр ім. Т. Шевченка ; уклад.: 
П. К. Медведик, В. Я. Миськів, Н. К. Іванко ; авт. передм. П. К. Медведик. — Т. : Підручники і 
посібники, 2001. — 264 с. 

У покажчику подано імена митців, які внесли свій творчий вклад у сценічну культуру нашого 
краю. Вперше зроблено науково-теоретичну спробу простежити розвиток історії театральної Тер-
нопільщини. 

685. Гаврило Чернихівський [Текст] : життєписно-бібліогр. студія / Упр. культури Терноп. 
облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Обл. держ. архів ; уклад. М. В. Друневич ; авт. 
вступ. ст. Б. В. Хаварівський. — Т., 2001. — 76 с. 

У покажчик включено праці Г. Чернихівського, книги, матеріали наукових конференцій, статті 
з журналів, газет, збірників, енциклопедій, довідників. 

*** 

686. Вітенко, В. Виграла гранд обласна бібліотека [Текст] / В. Вітенко // Свобода. — 
2001. — 2 серп. 

687. Вітенко, В. Закінчіть, будь ласка, речення [Текст] : [на запитання відповідає дир. Тер-
ноп. ОУНБ В. Вітенко] / «граматичну вправу» задавав В. Сушкевич // Вільне життя. — 
2001. — 17 трав. — С. 8 : фотогр.  

688. Зозуляк, Є. Книга про будівничого і керманича [Текст] : [презентація кн. «Андрій Па-
лій — будівничий та керманич «Маслосоюзу» у Терноп. ОУНБ] / Є. Зозуляк // Вільне жит-
тя. — 2001. — 19 лип. 

689. Ліберний, О. Феномен Андрія Палія [Текст] : [про кн. «Андрій Палій — будівничий та 
керманич «Маслосоюзу», презентація якої відбулася в Терноп. ОУНБ] / О. Ліберний // Свобо-
да. — 2001. — 28 лип.  

690. Моліцька, Г. Зберегти для нащадків [Текст] : [про «Обл. програму збереження бібл. та 
архівних фондів на 2000—2005 рр.»] / Г. Моліцька // Вільне життя. — 2001. — 7 лип.  

691. Слив’як, О. Книга про Андрія Палія [Текст] : [у Терноп. ОУНБ відбулася презентація 
кн. «Андрій Палій — будівничий та керманич «Маслосоюзу»] / О. Слив’як // Нова Тернопіль-
ська газета. — 2001. — 25 лип. 

*** 

692. Бридун, Є. Як позбутися пам’яток безгосподарності [Текст] : [про добудову нового 
приміщення Терноп. ОУНБ] / Є. Бридун // Тернопіль вечірній. — 2001. — 5 груд., фотогр. 

693. Вацик, А. Сплячка потенційної бібліотеки затягнулася. Надовго? [Текст] : [проблеми 
добудови нового приміщення Терноп. ОУНБ] / А. Вацик // Тернопільська газета. — 2001. — 
7—13 листоп. 

694. Харитонова, Л. Клеопатрі у Тернополі не сподобалось би… [Текст] : [про проблеми 
добудови нового приміщення Терноп. ОУНБ] / Л. Харитонова // Репортер. — 2001. — 30 жовт.  

2002  

695. Богиня сцени [Текст] : До 130-річчя від дня народж. С. Крушельницької / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; упоряд. Г. І. Польова. — Т., 2002. — 32 с. 

696. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік [Текст] : бібліо-
гр. список / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. 
М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2002. — 128 с. 
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Подано матеріали про визначні події в історії області, ювілеї уродженців краю та видатних дія-
чів, життя й діяльність яких пов’язані з Тернопільщиною. 

697. Методичні поради для роботи з книгою П. Тимочка «Роздуми над пережитим» (Т.: 
Горлиця, 2001. — 621 с.) / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка, на-
ук.-метод. від. ; підгот. О. О. Слив’як. — Т., 2002. — 10 с. — (Зверніть увагу на книгу!). 

698. Нові імена в українській прозі [Текст] : (метод. рек.) / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, 
наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Філюк. — Т., 2002. — 32 с. 

699. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ. бюл. № 1/2 / Упр. культури Терноп. 
облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; упоряд. Г. І. Польова. — Т., 
2002. — 28 с. 

700. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ. бюл. № 3 / Упр. культури Терноп. об-
лдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; упоряд. Г. І. Польова. — Т., 2002. — 
30 с. — (30 вересня — Всеукр. день бібліотек). 

701. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ. бюл. № 4 / Упр. культури Терноп. об-
лдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; упоряд. Г. І. Польова. — Т., 2002. — 
32 с. 

702. Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2001-й [Текст] : аналіт. огляд / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. Г. І. Польова. — Т., 2002. — 19 с. 

703. Табачук Олексій Федорович [Текст] : життєписно-бібліогр. студія / Упр. культури Те-
рноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; авт. тексту та ред.: Г. С. Моліцька, 
М. О. Франків ; бібліогр. М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2002. — 16 с. 

Покажчик відображає життєвий і творчий шлях заслуженого працівника культури України, ак-
тивного учасника конференцій, семінарів, практикумів, творчих лабораторій, художніх виставок. 

*** 

704. Белякова, І. Боржники «халявою» не скористалися [Текст] : [користувачі-боржники 
Терноп. ОУНБ не повернули книги] / І. Белякова // Ria плюс. — 2002. — 2 жовт. — (Акція біб-
ліотеки). 

705. Бригідир, Н. Їм люди кажуть: «Спасибі» [Текст] : [про роботу від. краєзн. л-ри та бі-
бліогр. Терноп. ОУНБ та його працівників] / Н. Бригідир // Тернопіль вечірній. — 2002. — 
2 жовт., фотогр.  

706. Відвідайте виставку новинок [Текст] : [у Терноп. ОУНБ] // Свобода. — 2002. — 
1 серп.  

707. Вітенко, В. Бібліотекар — не професія, бібліотекар — це покликання [Текст] / В. Ві-
тенко // Нова Тернопільська газета. — 2002. — 25 верес., фотогр. — (30 вересня — Всеукраїн-
ський день бібліотек). 

708. Вітенко, В. Обласна бібліотека — тюрмам [Текст] : [про передачу книг Терноп. 
ОУНБ виховним та виправно-трудовим колоніям] / В. Вітенко // Нова Тернопільська газета. — 
2002. — 25 груд.  

709. Вітенко, В. Повернути віру в себе [Текст] : [про передачу книг Терноп. ОУНБ УВС у 
Терноп. обл.] / В. Вітенко // Вільне життя. — 2002. — 10 груд. — («Бібліотеки — тюрмам»). 

710. Головин, Б. «…Видання має право на існування і довге життя» [Текст] : [«Професій-
не досьє бібліотекаря»] / Б. Головин // Подільське слово. — 2002. — 20 груд. — (На книжкову 
полицю). 

711. Головин, Б. …І очікують наступних номерів [Текст] : [спеціалістами наук.-метод. 
від. Терноп. ОУНБ підготовлено щоквартальний вип. інформ. бюл. «Професійне досьє бібліо-
текаря»] / Б. Головин // Вільне життя. — 2002. — 5 жовт. 

712. Голосуйте за культуру [Текст] : [колектив працівників Теребовл. ЦБС висунув кан-
дидатом у депутати до Терноп. облради В. Вітенка — директора Терноп. ОУНБ] // Воля. — 
2002. — 23 берез.  
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713. Друневич, М. Довідник знаменних дат Тернопілля’2002 [Текст] / М. Друневич // Но-
ва Тернопільська газета. — 2002. — 30 січ. — С. 2. — (Новинка). 

714. Друневич, М. І оживе пам’ять [Текст] : [про довід. «Література до знаменних і 
пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік»] / М. Друневич // Вільне життя. — 2002. — 2 лют.  

715. Друневич, М. На поличку краєзнавця: бібліографічний список [Текст] : [про вид. 
«Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік»] / М. Друневич // Тер-
нопіль вечірній. — 2002. — 16 січ. — С. 9. 

716. Клачинська, М. Книги для в’язнів [Текст] : [акція Терноп. ОУНБ «Бібліотеки — тю-
рмам»] / М. Клачинська // Експрес. — 2002. — 12—19 груд. — С. 1. 

717. Книги для бібліотеки від Василя Коломийчука [Текст] // Нова Тернопільська газе-
та. — 2002. — 8 трав.  

718. Ковалькова, Т. Бракує коштів на книги [Текст] / Т. Ковалькова // Тернопіль вечір-
ній. — 2002. — 4 груд.  

719. Ковтуненко, С. Журнал українських аграріїв [Текст] : [«Вісник аграрної науки», 
який є у фонді Терноп. ОУНБ із 1982 р.] / С. Ковтуненко // Вільне життя. — 2002. — 5 жовт. 

720. Ліщук, С. Фундаментальна праця про культуру [Текст] : [про наук. конф., присвяче-
ну виходу «Історії української культури», у Терноп. ОУНБ] / С. Ліщук // Тернопіль вечір-
ній. — 2002. — 6 листоп.  

721. Моліцька, Г. Духовна скарбниця народу [Текст] : 30 верес. 2002 р. вп’яте в Україні 
буде відзначатись Всеукр. день бібліотек / Г. Моліцька // Вільне життя. — 2002. — 28 верес., 
фотогр. колективу б-ки. — (Світло книги).  

722. Моліцька, Г. Свято на ім’я книга [Текст] : підсумки соціол. дослідж. / Г. Моліцька // 
Вільне життя. — 2002. — 3 груд. — (Що ми читаємо).  

723. Моліцька, Г. Тернопільська бібліотека працює для читачів [Текст] / Г. Моліцька // 
Нова Тернопільська газета. — 2002. — 25 верес., фотогр. — (30 вересня — Всеукр. день біблі-
отек).  

724. Монастирська, Т. Книга — щедрий подарунок [Текст] : [подаровані книги у фонді 
Терноп. ОУНБ] / Т. Монастирська // Вільне життя. — 2002. — 21 верес.  

725. Монастирська, Т. Радість для бібліотекарів і читачів [Текст] : [поповнення фонду 
Терноп. ОУНБ подарованими книгами] / Т. Монастирська // Вільне життя. — 2002. — 21 трав.  

726. Осуховська, С. Осяяні талантом Крушельницької [Текст] : [мист. вечір у Терноп. 
ОУНБ] / С. Осуховська // Вільне життя. — 2002. — 12 жовт.  

727. Подяка [Текст] : [дирекція та колектив Терноп. ОУНБ висловлюють щиру подяку 
нар. депутату України Я. Джоджику за частковий ремонт фасаду старого приміщення б-ки] // 
Нова Тернопільська газета. — 2002. — 13 листоп.  

728. Собуцька, В. Від корифеїв до сьогодення [Текст] : [про бібліогр. покажч. «Театраль-
на Тернопільщина», укладений працівниками від. краєзн. л-ри та бібліогр. Терноп. ОУНБ] / 
В. Собуцька // Просценіум: театрознавчий журнал. — 2002. — № 2. — С. 100.  

729. Туз, Р. За бібліотеку замовте слово [Текст] : [прес-конф. із нагоди Всеукр. дня б-к; 
виступ дир. Терноп. ОУНБ В. Вітенка] / Р. Туз // Тернопіль вечірній. — 2002. — 2 жовт.  

730. Шинкарук, С. У бібліотеках — поповнення [Текст] : [нові надходження у фонд Тер-
ноп. ОУНБ] / С. Шинкарук // Вільне життя. — 2002. — 15 верес.  

*** 

731. Баранець, Я. У новий бюджетний рік увійти без боргів [Текст] : з виступу начальни-
ка голов. фінуправління на сесії облради : [про виділення грошей на добудову нового примі-
щення Терноп. ОУНБ] / Я. Баранець // Свобода. — 2002. — 12 листоп. — (Сесія облради). 

732. Бридун, Є. «Караван-сарай» на майдані Мистецтв, або За що чотири жирних «куска» 
для «слуги народу» М. Павловського? [Текст] : [проблеми будівництва обл. б-ки] / Є. Бридун // 
Нова Тернопільська газета. — 2002. — 27 лют. — С. 1, 2. 
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733. Вербицька, Т. Бібліотеку обіцяють добудувати [Текст] / Т. Вербицька // Ria плюс. — 
2002. — 6 лют. 

734. Вербицька, Т. Обласну бібліотеку відкриють наступного року [Текст] / 
Т. Вербицька // Ria плюс. — 2002. — 1 трав., фотогр. — (Довгобуди). 

735. Вітенко, В. Бібліотека буде добудована [Текст] / В. Вітенко // Вільне життя. — 
2002. — 16 лют. 

736. Вітенко, В. Бібліотеку таки добудують [Текст] : [інтерв’ю з дир. Терноп. ОУНБ В. 
Вітенком] / вів В. Сушкевич // Вільне життя. — 2002. — 30 берез. 

737. Гадомська, Л. Нова обласна бібліотека в Тернополі таки буде [Текст] / Л. Гадомська, 
Н. Бригідир // Тернопіль вечірній. — 2002. — 13 лют.  

738. Єленчук, М. На душі несвято, хоч святковий день [Текст] : [прес-конф. до Всеукр. 
дня б-к; з виступу дир. Терноп. ОУНБ В. Вітенка про долю бібл. довгобуду] / М. Єленчук // 
Нова Тернопільська газета. — 2002. — 2 жовт.  

739. Іващук, М. Бібліотечний довгобуд піднімається з колін, але на ноги ще не став… 
[Текст] / М. Іващук // Свобода. — 2002. — 25 трав.  

740. «Караван-сарай» чи майдан Мистецтв? [Текст] : [погляд заст. облдержадмін. 
В. Литвинчука, дир. Терноп. ОУНБ В. Вітенка, голови клубу депутатів першого демократ. 
скликання П. Сливки на питання про прилеглі до нової будівлі б-ки території] // Нова Терно-
пільська газета. — 2002. — 6 берез. — С. 2. — (Резонанс). 

741. Клюйко, В. Тіні зимового саду [Текст] : [про будівництво нового приміщення Тер-
ноп. ОУНБ] / В. Клюйко // Репортер. — 2002. — 17 лип., фотогр. 

742. Коломийчук, В. Василь Коломийчук: «Передвиборні баталії набрали обертів. Голо-
вне, щоб ми не загубились у них, не забули про основне, що життя триває» [Текст] : [інтерв’ю 
з головою облдержадмін.; згадано проблему добудови нового приміщення Терноп. ОУНБ] / вів 
В. Підгайний // Досьє 02. — 2002. — № 4. — С. 7. 

743. Кравченюк, Я. Крига скресла! Здається, її таки добудують [Текст] : [на завершення 
будівництва нового приміщення Терноп. ОУНБ в обл. бюджеті передбачено 2 млн грн] / 
Я. Кравченюк // Тернопіль вечірній. — 2002. — 23 січ. 

744. Кучеренко, А. Даймо бібліотеці життя! [Текст] : [про добудову нового приміщення 
Терноп. ОУНБ] / А. Кучеренко // Вільне життя. — 2002. — 2 лют.  

745. Машлянка, Б. Нова обласна бібліотека відчинить свої двері у 2005 році. Якщо Київ 
дасть гроші [Текст] / Б. Машлянка // Нова Тернопільська газета. — 2002. — 11 верес., фото-
гр. — (Дочекаємося). 

746. Новицька, С. Невже справу «довгобуду ХХ століття» зрушать з місця? [Текст] / 
С. Новицька // Вісник Тернопілля. — 2002. — 1 лют.  

747. Олуйко, В. Бібліотеці з прозорим куполом зможуть позаздрити навіть супермаркети 
[Текст] / В. Олуйко // Тернопільська газета. — 2002. — 30 січ. — 5 лют.  

748. Паламар, А. Бібліотека чекає будівельників [Текст] / А. Паламар // Свобода. — 
2002. — 31 січ.  

749. Про завершення будівництва приміщення обласної універсальної наукової бібліоте-
ки [Текст] : рішення сесії облради // Свобода. — 2002. — 5 січ.  

750. Через тиждень-два будова обласної бібліотеки оживе [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2002. — 30 січ.  

751. Черкас, В. Невже добудуємо бібліотеку? [Текст] / В. Черкас // Тернопільська газе-
та. — 2002. — 23—29 січ. — С. 7 : фотогр. — (Хотілося б вірити). 

2003 

752. Беріть скарби нетлінні в руки : метод. рек. [Текст] / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, 
наук.-метод. від. ; підгот. Г. І. Польова. — Т., 2003. — 19 c. 
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753. Бібліотеки Тернополя [Текст] : довідник / Терноп. регіональне від-ня Укр. бібл. асо-
ціації, Обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: О. О. Слив’як, Г. І. Польова. — Т. : Підручники і посі-
бники, 2003. — 47 с. 

754. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2003 рік [Текст] : біб-
ліогр. список / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Упр. у справах преси та інформації Тер-
ноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. В. Друневич. — Т. : Підручни-
ки і посібники, 2003. — 112 с. 

Бібліографічний список подає інформацію про визначні події, уродженців і видатних людей, 
чиї життя та діяльність пов’язані з Тернопільщиною. Включено книги, статті з наукових збірників, 
журналів, газет, енциклопедій, словників. 

755. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2004 рік [Текст] : біб-
ліогр. список / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. 
М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2003. — 112 с. 

Бібліографічний список подає інформацію про визначні події, уродженців і видатних людей, 
чиї життя та діяльність пов’язані з Тернопільщиною. Включено книги, матеріали наукових конфе-
ренцій, статті з журналів, енциклопедій, довідників, газет. 

756. Михайло Паращук [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. архів Терноп. обл., Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: О. Я. Сулима, Т. Н. Бабчук ; авт. вступ. ст. М. М. Ониськів. — 
Т., 2003. — 85 с. 

Подано матеріали про видатного українського скульптора, громадського діяча, уродженця 
с. Варваринців Теребовлянського району. 

757. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 1 (4) / Упр. культури 
Терноп. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. Г. І. Польова. — Т., 
2003. — 31 с. 

758. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. / Упр. культури Терноп. 
облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. Г. І. Польова. — Т., 2003. 

№ 2 (5). — 23 с. 
№ 3 (6). — 23 с. 
759. Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2002-й  [Текст] : аналіт.-стат. огляд / Обл. 

універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. Г. І. Польова. — Т., 2003. — 15 с. 
760. Соціологічна думка [Текст] : інформ.-аналіт. бюл. / Упр. культури Терноп. облдер-

жадмін., Обл. універс. наук. б-ка. — Т., 2003. 
Вип. 1. — 11 с. 
Вип. 2. — 16 с. 
Вип. 3. — 12 с. 
761. Співець селянської долі [Текст] : 140-річчю від дня народж. присвячується : метод. 

рек. щодо популяризації творчості Тимотея Бордуляка / Упр. культури Терноп. облдержадмін., 
Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. О. Куш. — Т., 2003. — 11 с. 

762. Тут панує дух Мельпомени [Текст] : попереджув. довідка до Міжнар. дня театру / 
Держ. обл. універс. наук. б-ка, сектор інформації з питань культури та мистец. — Т., 2003. — 8 с. 

*** 

763. [Автори висловлюють глибоку вдячність усім, хто допоміг у написанні Книги 
пам’яті: ...Ленчишин А. — зав. відділом краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської 
обласної універсальної наукової бібліотеки] [Текст] // Чорна тінь Голодомору 1932—1933 ро-
ків над Тернопілля : Книга пам’яті / упоряд.: Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матей-
ко. — Т., 2003. — С. 283. 



 61

*** 

764. Барановська, Ю. У Тернополі відкривається «Вікно в Америку» [Текст] / 
Ю. Барановська // Місто. — 2003. — 8 жовт. — С. 4. 

У Тернопільській ОУНБ створюється новий інформаційний центр «Вікно в Америку». Фінан-
сування забезпечує Посольство США в Україні. 

765. «Вікно в Америку» з Тернополя [Текст] // Урядовий кур’єр. — 2003. — 10 жовт. — 
С. 2.  

Інформаційний центр «Вікно в Америку» створено в Тернопільській ОУНБ. 
766. Вітенко, В. Василь Вітенко: «Наші читачі і надалі будуть безкоштовно користувати-

ся Інтернетом» [Текст] : [розмова з директором Терноп. ОУНБ про те, чим живе б-ка] / вела 
А. М’ятка // Нова Тернопільська газета. — 2003. — 1 жовт. — С. 3 : фотогр. — (30 вересня — 
День бібліотек). 

767. Вітенко, В. Доступ до Інтернет-ресурсів у публічних бібліотеках Тернопільщини 
[Текст] / В. Вітенко // Інтернет-центри в публічних бібліотеках. — К., 2003. — С. 34—37. 

768. Вітенко, В. «Ліга: Закон» — безкоштовно [Текст] / В. Вітенко // Вільне життя. — 
2003. — 11 січ. — С. 5.  

Гарним подарунком для читачів Тернопільської ОУНБ стала ще одна безкоштовна послуга в 
Інтернет-центрі бібліотеки — можливість скористатися сучасною інформаційно-пошуковою довід-
ковою системою «Ліга: Закон», яка містить понад 72000 документів із питань загального законо-
давства України. 

769. Вітенко, В. І. Технологія створення електронної бібліотеки: підходи та перспективи 
[Текст] / В. І. Вітенко // Електронні ресурси бібліотек. — Кіровоград, 2003. — С. 69—78. 

770. Герман, Л. Книги шевченківських лауреатів [Текст] / Л. Герман // Вільне життя. — 
2003. — 19 лип. — С. 5. — (Що? Де? Коли?). 

Тернопільська ОУНБ запрошує ознайомитися з книгами лауреатів Національної премії 
ім. Т. Г. Шевченка.  

771. Гончарук, О. Бібліотека відчиняє двері [Текст] / О. Гончарук // Вільне життя. — 
2003. — 23 верес. — С. 1.  

Тиждень відкритих дверей у Тернопільській ОУНБ. 
772. Грещук, Г. «Міська геральдика Тернопільщини» [Текст] / Г. Грещук // Свобода. — 

2003. — 4 жовт. — С. 1.  
Презентація книги Б. Хаварівського та О. Клименка «Міська геральдика Тернопільщини» у 

Тернопільській ОУНБ. 
773. 22—30 вересня в ОУНБ — Тиждень відкритих дверей [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2003. — 24 верес. — С. 3.  
З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек упродовж 22—30 вересня в Тернопільській ОУНБ три-

ватиме Тиждень відкритих дверей. 
774. Зозуляк, Є. Вечір поетичного слова [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. — 2003. — 

11 січ. — С. 2. 
Вечір за участю молодих поетес зі Львова М. Савки та М. Кіяновської відбувся в Тернопільсь-

кій ОУНБ. 
775. Клос, С. У книжок людські проблеми [Текст] / С. Клос // Місто. — 2003. — 

1 жовт. — С. 5 : фотогр. 
Про здобутки та проблеми Тернопільської ОУНБ і міської ЦБС. 
776. Ковалькова, Т. На замітку тим, хто заборгував бібліотечні видання [Текст] / 

Т. Ковалькова // Вільне життя. — 2003. — 20 верес. — С. 1. — (Поверніть книгу). 
Акція «Поверни бібліотеці книгу» триває в Тернопільській ОУНБ напередодні Всеукраїнського 

дня бібліотек. 
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777. Ковалькова, Т. Найкращий дарунок — книга [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне жит-
тя. — 2003. — 5 лют. 

Нещодавно до Тернопільської ОУНБ надійшло безкоштовно понад 2000 примірників книг із 
Національної парламентської бібліотеки України. 

778. Ковтуненко, С. «Дарунок бібліотеці» [Текст] / С. Ковтуненко // Вільне життя. — 
2003. — 8 берез. — С. 4.  

Про виставку книг, які подарували Тернопільській ОУНБ читачі-науковці, у відділі обслугову-
вання працівників сільського господарства. 

779. Костюк, С. Скарбівні інтелекту [Текст] / С. Костюк // Свобода. — 2003. — 
13 листоп. — С. 3. 

Про довідник «Бібліотеки Тернополя», виданий Тернопільською ОУНБ. 
780. Кріль, О. Поверніть книги без пені [Текст] / О. Кріль // Тернопіль вечірній. — 

2003. — 25 верес. — С. 3.  
Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській ОУНБ проводиться акція «Пове-

рніть бібліотеці книгу». Протягом тижня читачі можуть повернути заборговану літературу без 
оплати пені. 

781. Куш, О. Довідник про бібліотеки [Текст] / О. Куш // Вільне життя. — 2003. — 
11 жовт. — С. 3. — (Щойно з друку). 

Про довідник «Бібліотеки Тернополя», виданий Тернопільською ОУНБ. 
782. Лиханова, І. Національна бібліографія у працях  української діаспори / І. Лиханова // 

Київська старовина. — 2003. — № 6. — С. 78—86. — Бібліогр.: с. 86. 
У статті згадується «Зведений каталог діаспорних видань», виданий Тернопільською ОУНБ. 
783. Моліцька, Г. Бібліотеки: десятиліття праці [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя. — 

2003. — 18 січ. — С. 5. — (Світ нашої духовності). 
Звіт про науково-практичну конференцію «Бібліотеки Тернопілля в культурному розвитку сус-

пільства кінця 90-х років ХХ століття», яка пройшла на базі Тернопільської ОУНБ. 
784. Моліцька, Г. Пишемо історію бібліотек [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя. — 

2003. — 15 квіт. — С. 1.  
У Тернопільській ОУНБ відбулося підбиття підсумків обласного конкурсу на кращу пошукову 

та дослідницьку роботу «Сторінка в літопис бібліотечної справи Тернопілля». 
785. Ониськів, М. …А помилка помилку покриває [Текст] / М. Ониськів // Вільне жит-

тя. — 2003. — 21 січ. — С. 4. — (Голос вразливого читача). 
Про бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 

2003 рік», виданий Тернопільською ОУНБ. 
786. Пашкова, В. Електронні ресурси, доступні для всіх: Проект Посольства США в 

Україні «Інтернет для читачів публічних бібліотек» [Текст] / В. Пашкова // Бібліотечна плане-
та. — 2003. — № 4. — С. 20—22. 

У статті згадується про акцію Тернопільської ОУНБ «Читайте! Навчайтеся! Користуйтеся Ін-
тернетом у нашій бібліотеці». 

787. Подяка від Посольства США [Текст] : [Відділ преси, освіти та культури Посольства 
США в Україні надіслав подяку голові облдержадмін. І. Курницькому за підтримку в органі-
зації Всеукр. семінару та реалізації проекту «LEAP: Інтернет для читачів публічних б-к». Від-
значено великий особистий внесок директорів Терноп. ОУНБ В. Вітенка та обл. б-ки для мо-
лоді М. Хмурич, які забезпечили якісну реалізацію проектів, своєчасне відкриття інтернет-
центрів, їхню ефективну роботу] // Свобода. — 2003. — 17 трав. — С. 1.  

788. Попович, Ж. Мар’яна і Маріанна «словом серця нанизують на вістря» [Текст] / 
Ж. Попович // Тернопіль вечірній. — 2003. — 10 січ. — С. 2.  

Про вечір поетичного слова за участю молодих поетес із м. Львова М. Савки та М. Кіяновської 
в Тернопільській ОУНБ. 
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789. Почесними відзнаками УБА нагороджені [Текст] : [Вітенко В. І. — директор Терноп. 
ОУНБ, член президії УБА — за відданість бібл. справі] // Бібліотекар України : інформ. листок 
Укр. бібл. асоц. — 2003. — 30 верес. — С. 1. 

790. Рибницька, І. Боржників бібліотеки покликали до суду [Текст] / І. Рибницька // Тер-
нопільська газета. — 2003. — 23—30 верес. 

З 22 по 30 вересня в Тернопільській ОУНБ проводиться акція «Поверніть бібліотеці книгу». 
Протягом тижня читачі мають змогу повернути заборговану літературу без оплати пені. 

791. Свистун, І. Книга зближує людей [Текст] / І. Свистун // Вільне життя. — 2003. — 
24 черв. — С. 1. — (Що? Де? Коли?).  

Інформаційний центр Гете-інституту надіслав до Тернопільської ОУНБ літературу з різних га-
лузей знань німецькою мовою. 

792. Синюк, С. Шаную періодику в бібліотеці [Текст] / С. Синюк // Тернопіль вечірній. — 
2003. — 25 верес. — С. 12.  

Про роботу сектора періодики Тернопільської ОУНБ. 
793. Стараннями Галини Моліцької та Богдана Хаварівського… [Текст] // Вільне жит-

тя. — 2003. — 13 груд.  
Побачив світ бібліографічний покажчик «Михайло Паращук», до якого долучилися наукові си-

ли Тернопільської ОУНБ та Державного архіву Тернопільської області. 
794. Шатарська, Л. Книги для фахівців [Текст] / Л. Шатарська // Вільне життя. — 2003. — 

18 січ. — С. 5. — (Світ нашої духовності). 
Про відділ технічної літератури Тернопільської ОУНБ. 

*** 

795. Бридун, Є. Як підняти область за сім мільйонів [Текст] / Є. Бридун // Нова Терно-
пільська газета. — 2003. — 29 січ. — (До речі). 

Цього року під загрозою опинилося будівництво обласної наукової бібліотеки.  
796. Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України [Текст] : [звернення облради 

щодо завершення будівництва нового приміщення Терноп. ОУНБ] // Свобода. — 2003. — 6 
груд. — С. 3.  

797. Гадомська, Л. Про комуналку, дюкер і бібліотеку [Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль 
вечірній. — 2003. — 20 берез. — С. 2. 

Про будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
798.Іващук, М. Голові — високий рівень довіри [Текст] : [на сесії облради розглядалося 

питання про добудову нового приміщення Терноп. ОУНБ] / М. Іващук // Свобода. — 2003. — 
5 лип. — С. 2. — (Сесія обласної ради). 

799. Іващук, М. Над бібліотекою виріс дах [Текст] / М. Іващук // Свобода. — 2003. — 
9 січ. — С. 2.  

Про добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
800. Клюйко, В. Усім світом, лише за винятком диких націй, управляють книги [Текст] / 

В. Клюйко // Репортер. — 2003. — 12 лют. — С. 4 : фотогр. 
Про будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
801. Лісник, Т. Бібліотеку добудують коштом студентів [Текст] / Т. Лісник // Експрес. — 

2003. — 27 листоп. — 4 груд. — С. 9.  
Будівництво Тернопільської ОУНБ визнано об’єктом першочергового значення в 2004—

2005 рр. 
802. Новак, Н. Бібліотеку будуватимуть ще... 20 років [Текст] / Н. Новак // Ria плюс. — 

2003. — 30 квіт. — С. 6. — (Ото маєш!). 
Нове приміщення для обласної бібліотеки на майдані Мистецтв зводять уже 17 років, а за сло-

вами її директора В. Вітенка, про фініш ще навіть ніхто не каже. 
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803. Обласна бібліотека: що далі? [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2003. — 
16 квіт. — С. 1, 3. — (Проблема). 

Про добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
804. Про стан будівництва приміщення обласної універсальної наукової бібліотеки 

[Текст] : рішення сесії облради // Свобода. — 2003. — 6 груд. — С. 3. 

2004 

805. Книги тернопільських видавництв [Текст]. Вип. 1 / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, 
наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т. : Джура, 2004. — 15 с. — (Знайомтесь!). 

806. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2005 рік [Текст] : біб-
ліогр. список / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. 
М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2004. — 128 с. 

Бібліографічний список літератури подає інформацію про визначні події, уродженців і видат-
них людей, чиї життя та діяльність пов’язані з Тернопільщиною. 

807. Література про Тернопільську область за 1997—1998 роки [Текст] : бібліогр. по-
кажч. / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. 
А. О. Ленчишин. — Т. : Підручники і посібники, 2004. — 320 с. 

Подано опис літератури краєзнавчої тематики за дані роки. Включено книги, альманахи, пері-
одичні видання, статті зі збірників, енциклопедій, довідників. 

808. Література про Тернопільську область за 1999 рік [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. 
культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. А. О. Ленчишин. — 
Т. : Підручники і посібники, 2004. — 208 с. 

У покажчик включено книги, статті з журналів, наукових збірників, енциклопедій, довідників, 
газет. 

809. Обов’язковий примірник документів (місцевий) та повнота його надходження до 
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки за 1998—2002 роки [Текст] : ре-
зультати соціол. дослідж. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; підгот. Г. С. Моліцька. — Т., 
2004. — 38 с. 

Аналіз тенденції розвитку та стану книговидавничої справи в області, повноти надходжень 
обов’язкового безоплатного (місцевого) примірника документів до Тернопільської ОУНБ, визна-
чення перспектив його подальшого забезпечення та використання. 

810. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 4/1 (7/8) / Обл. уні-
верс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2004. — 36 с. 

811. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 2 (9) / Обл. універс. 
наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2004. — 36 с. 

812. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 3 (10) / Обл. універс. 
наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2004. — 24 с. 

813. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 4 (11) / Обл. універс. 
наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2004. — 36 с. 

814. Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2003-й [Текст] : аналіт.-стат. огляд / Обл. 
універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2004. — 19 с. 

Видання містить аналітичну інформацію, статистичні дані, які характеризують діяльність біб-
ліотек системи Міністерства культури і мистецтв України в Тернопільській області за 2003 р. 

815. Соціологічна думка [Текст]. Вип. 4 : інформ.-аналіт. бюл. / Упр. культури облдержа-
дмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. і ред. Г. С. Моліцька. — Т., 2004. — 28 с. 

Черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Соціологічна думка» містить корот-
кий огляд досліджень, проведених соціологічними службами центральних бібліотек Борщівської, 
Заліщицької, Збаразької та Теребовлянської ЦБС, результати вивчення читацьких інтересів та упо-
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добань бібліотечних працівників відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ, перелік книг, 
які потребують перевидання.  

816. Тема українського козацтва у бібліотечному краєзнавстві Тернопільської області 
[Текст] : (з виступу на Всеукр. наук.-практ. конф. «Історичні витоки козацького роду в Украї-
ні» на базі обл. універс. наук. б-ки ім. К. А. Тімірязєва, яка проходила з 24 по 27 верес. 2004 р. 
у м. Вінниці) / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; підгот. Г. С. Моліцька. — Т., 2004. — 8 с. 

*** 

817. Бачинський, В. Обласній універсальній науковій бібліотеці — 65 [Текст] / 
В. Бачинський, Л. Забігайло // Вільне життя. — 2004. — 13 листоп. — С. 1. 

Привітання начальника управління культури облдержадміністрації В. Бачинського та голови 
профспілки працівників культури області Л. Забігайло з нагоди 65-річчя Тернопільської ОУНБ. 

818. Вільчинський, О. Савка і Морозов [Текст] / О. Вільчинський // Ria плюс. — 2004. — 
24 берез. — С. 9 : фотогр. 

Читальний зал обласної універсальної наукової бібліотеки виявився затісним для того, щоб 
вмістити всіх бажаючих послухати гостей із м. Львова — М. Савку та В. Морозова. 

819. Вітенко, В. Бібліотека обласна універсальна наукова [Текст] / В. Вітенко // Терно-
пільський енциклопедичний словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 123. 

820. Вітенко, В. Бібліотечно-інформаційні ресурси Тернопільщини: тенденції розвитку 
[Текст] / В. Вітенко // Бібліотечна планета. — 2004. — № 2. — С. 19—21.  

Аналіз діяльності публічних бібліотек Тернопільщини за останні десять років. 
821. Вітенко, В. Дякуємо за світло «Ватри» [Текст] / В. Вітенко // Нова Тернопільська га-

зета. — 2004. — 14 лип. — С. 5. — (Добра справа). 
Тернопільська ОУНБ висловлює подяку ОСП «Корпорація «Ватра» за допомогу в облаштуван-

ні освітлення нового Центру інформації. 
822. Вітенко, В. Книжкова скарбниця Тернопілля [Текст] : [до 65-річчя Терноп. ОУНБ] / 

В. Вітенко // Бібліотечна планета. — 2004. — № 4. — С. 22—23. — (Бібліотеки-ювіляри). 
823. Вітенко, В. Книжкова скарбниця Тернопілля [Текст] : До 65-річчя обласної універса-

льної наукової бібліотеки / В. Вітенко // Вільне життя. — 2004. — 13 листоп. — С. 6 : фото-
гр. — (Рядок з біографії краю). 

824. Вітенко, В. Світло «Ватри» — для книгозбірні [Текст] / В. Вітенко // Свобода. — 
2004. — 14 лип. — С. 3. — (Від щирого серця). 

ОСП «Корпорація «Ватра» допомогло Тернопільській ОУНБ облаштувати освітлення нового 
Центру інформації. 

825. Вітенко, В. Світло «Ватри» для обласної бібліотеки [Текст] / В. Вітенко // Вільне 
життя. — 2004. — 10 лип. — С. 2. — (Слово вдячності). 

ОСП «Корпорація «Ватра» подарувало Тернопільській ОУНБ 10 світильників «Юпітер — 
25» для облаштування освітлення нового Центру інформації. 

826. Гончарук, О. У бібліотеці — тиждень відкритих дверей [Текст] / О. Гончарук // Нова 
Тернопільська газета. — 2004. — 29 верес. — С. 9. 

З 21 по 30 вересня в Тернопільській ОУНБ проходить традиційний Тиждень відкритих дверей, 
приурочений до Всеукраїнського дня бібліотек. 

827. Електронна бібліотека для всіх [Текст] // Тернопільська газета. — 2004. — 4 груд. — 
С. 6. 

Тернопільська ОУНБ запрошує авторів розмістити книги в новоствореній електронній бібліо-
теці. 

828. Збаразький, І. Америка очима українського мандрівника Івана Дудкіна [Текст] / 
І. Збаразький // Місто. — 2004. — 1 верес. — С. 13 : фотогр.  

Фотовиставка робіт І. Дудкіна в Тернопільському обласному художньому музеї за сприяння 
Тернопільської ОУНБ та ресурсного центру «Вікно в Америку». 

5* Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 1939–2009 
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829. Зозуляк, Є. Нова книжка Олега Полянського [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. — 
2004. — 2 берез. — С. 1. — (Коротко). 

Презентація книги кандидата історичних наук, професора Тернопільського державного педаго-
гічного університету ім. В. Гнатюка О. Полянського «Український рух опору в 1921—1939 роках» 
у Тернопільській ОУНБ. 

830. Книжковий форум: читати подано [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2004. — 
8 верес. — С. 12. 

25 видавництв та письменницьких організацій України взяли участь у ІІ Всеукраїнському кни-
жковому форумі в нашому місті. У його рамках у Тернопільській ОУНБ відбулася презентація збі-
рки поезій нашого земляка І. Горбатого. 

831. Ковальков, Ю. Виконувати власні рішення, збагачуючи духовну скарбницю краю 
[Текст] : [ про засідання комісії з питань духовності, культури, свободи слова та інформації, на 
якому прозвучала доповідь дир. Терноп. ОУНБ В. Вітенка про необхідність комплектування 
бібл. фондів] / Ю. Ковальков // Свобода. — 2004. — 12 жовт. — (У постійних комісіях облас-
ної ради). 

832. Крисанівський, О. Над створенням електронної бібліотеки [працюють у Терноп. 
ОУНБ] [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2004. — 10—16 листоп. — С. 2. 

833. Кушнаренко, Н. Нова бібліотека — нові кадри [Текст] : [серед б-к України, які ма-
ють певні обсяги онлайнових каталогів, — Терноп. ОУНБ] / Н. Кушнаренко // Культура і жит-
тя. — 2004. — 31 берез. — С. 4.  

834. Ленчишин, А. Подарунок бібліотекарів із США [Текст] / А. Ленчишин // Нова Тер-
нопільська газета. — 2004. — 23 черв. — С. 3. 

Тернопільська ОУНБ отримала чудовий подарунок від своїх колег — працівників бібліотеки 
Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка в м. Нью-Йорку. Це — понад 100 видань різноманітної 
тематики, які вагомо поповнять фонд книгозбірні. 

835. Ліберний, О. Збирає художниця пір’я [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2004. — 
24 квіт. — С. 1. 

У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із нашою талановитою землячкою, художницею Н. 
Басараб. 

836. Ліберний, О. Книжковий вересень в Тернополі [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 
2004. — 11 верес. — С. 3. 

3—4 вересня Тернопіль знову перетворився на скарбницю книжкових справ. У нашому місті 
відбувся ІІ Всеукраїнський книжковий форум. У його рамках у Тернопільській ОУНБ пройшла 
презентація нової збірки тернопільського поета та журналіста І. Горбатого. 

837. Ліберний, О. Написала книжку вчителька... [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 
2004. — 17 січ. — С. 4. — (Презентації). 

Презентація книги Г. Берези «Теребовлянщина» у Тернопільській ОУНБ. 
838. Ліберний, О. Постали в книжці про Горигляди [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 

2004. — 16 жовт. — С. 6. — (Історія села).  
Презентація книги «Горигляди: історія села та його мешканців» у Тернопільській ОУНБ. 
839. Ліберний, О. Прапороносці літературної слави Тернопілля [Текст] / О. Ліберний // 

Свобода. — 2004. — 25 груд. — С. 3. — (Ювілеї). 
Виставку книг місцевих авторів представила Тернопільська ОУНБ на І Всеукраїнському з’ їзді 

письменників — уродженців області. 
840. Ліскова, О. Досвідом діляться бібліотекарі [Текст] / О. Ліскова // Вільне життя. — 

2004. — 22 черв. — С. 1. 
«Бібліотека — центр культури в інфраструктурі району» — під такою назвою в Тернопільській 

ОУНБ відбувся обласний семінар завідувачів методичних відділів центральних бібліотек.  
841. Машлянка, Б. Про Горигляди написали книгу [Текст] / Б. Машлянка // Місто. — 

2004. — 6 жовт. — С. 3.  
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Презентація книги «Горигляди: історія села та його мешканців» у Тернопільській ОУНБ. 
842. Машлянка, Б. Тернопільська «мадам Тюссо» відзначила ювілей [Текст] / 

Б. Машлянка // Місто. — 2004. — 28 квіт. — С. 6. 
Минулого тижня відома тернопільська художниця Н. Басараб відзначила ювілей. Напередодні 

мисткиня зустрілася зі своїми прихильниками в Тернопільській ОУНБ. 
843. Мельник, Н. Регіональні біографічні видання України: історія та сучасний стан 

[Текст] / Н. Мельник // Бібліотечний вісник. — 2004. — № 5. — С. 33—36.  
Відзначено бібліографічний покажчик «Театральна Тернопільщина», підготовлений спеціаліс-

тами відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ. 
844. Монастирська, Т. Дарунки бібліотекам [Текст] / Т. Монастирська // Свобода. — 

2004. — 26 жовт. — С. 4. — (Поповнення фондів). 
Понад півтори тисячі примірників книг отримала Тернопільська ОУНБ у подарунок від народ-

ного депутата України, голови Фонду інтелектуальної співпраці «Україна ХХІ століття», голови 
партії «Єдина Україна», доктора економічних наук, професора Б. В. Губського.  

845. Монастирська, Т. Книги українського духу [Текст] / Т. Монастирська // Вільне жит-
тя. — 2004. — 1 груд. — С. 4. — (Що? Де? Коли?). 

Про поповнення фонду Тернопільської ОУНБ книгами української бібліотечної серії. 
846. [Наприкінці 2003 року у видавництві «Підручники і посібники» вийшов довідник 

«Бібліотеки Тернополя»] [Текст] / підгот. В. Вітенко // Бібліотечна планета. — 2004. — 
№ 3. — С. 41 : фотогр.  

847. Окаринський, В. Гаррі Поттер з Кременця, бабуїн — з Копичинців [Текст] / 
В. Окаринський // Тернопільська газета. — 2004. — 17—23 берез. — С. 7 : фотогр.  

Зустріч із М. Савкою та В. Морозовим у Тернопільській ОУНБ. 
848. Осуховська, С. Постійно нова і дивовижно незнайома [Текст] / С. Осуховська // Ві-

льне життя. — 2004. — 8 трав. — С. 5. — (Світ нашої духовності). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із нашою землячкою, талановитою художницею, ав-

торкою картин-аплікацій із пір’я Н. Басараб. 
849. Попович, Ж. На день народження — в бібліотеку [Текст] / Ж. Попович // Тернопіль 

вечірній. — 2004. — 17—23 листоп. — С. 13. 
15 листопада Тернопільська ОУНБ відсвяткувала своє 65-річчя. 
850. Романюк, В. І рільникам, і рибалкам, і садівникам [Текст] / В. Романюк // Вільне 

життя. — 2004. — 16 жовт. — С. 6.  
Про відділ обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ. 
851. Свистун, І. Зустріч у бібліотеці [Текст] / І. Свистун // Вільне життя. — 2004. — 

16 жовт. — С. 4.  
Нобелівські читання в Тернопільській ОУНБ. 
852. Свистун, І. Подарунок зі Швейцарії [Текст] / І. Свистун // Вільне життя. — 2004. — 

1 трав. — С. 3. 
Тернопільська ОУНБ отримала подарунок від Посольства Швейцарії в Україні — 8 книг, вида-

них фундацією «Pro Helvetika». 
853. Скнар, В. Обличчя проекту LEAP у бібліотечному просторі України [Текст] : [на-

вчання персоналу та користувачів Інтернет-центру в Терноп. ОУНБ] / В. Скнар, І. Шевченко // 
Бібліотечний форум України. — 2004. — № 1. — С. 20. — (Інтернет-технології в бібліотеках).  

854. Танатар, Н. Українські бібліотеки у дзеркалі газетних публікацій 2003 року — Року 
культури в Україні [Текст] : Стаття перша : (Загальні положення. Робота з читачами. Ювілеї 
бібліотек) / Н. Танатар // Бібліотечна планета. — 2004. — № 3. — С. 24—27.  

Проаналізовано ряд публікацій про Тернопільську ОУНБ. 
855. Танатар, Н. Українські бібліотеки у дзеркалі газетних публікацій 2003 року — Року 

культури в Україні [Текст] : Стаття друга : Сучасний стан галузі. Комп’ютеризація бібліотек. 
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З’ їзди та конференції. Технічне оснащення / Н. Танатар // Бібліотечна планета. — 2004. — 
№ 4. — С. 17—22 . 

Проаналізовано ряд публікацій про Тернопільську ОУНБ. 
856. Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці — 65! [Текст] // Терно-

пільська газета. — 2004. — 24 листоп. — С. 11. 
До ювілею обласної книгозбірні. 
857. Тонни мудрості + Кучма [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2004. — 7—13 квіт. — 

С. 3. 
8 тисяч книжок надійшло напередодні Шевченківських днів до Тернопільської ОУНБ. 
858. У Тернопільській обласній бібліотеці «Тиждень відкритих дверей» [Текст] // Терно-

пільська газета. — 2004. — 29 верес. — С. 4. 
До Всеукраїнського дня бібліотек Тернопільська ОУНБ проводить Тиждень відкритих дверей. 
859. У Тернополі Віктор Морозов та Мар’яна Савка були разом... [Текст] // Нова Терно-

пільська газета. — 2004. — 17 берез. — С. 4. 
15 березня в Тернопільській ОУНБ відбувся вечір-зустріч із поетесою М. Савкою та перекла-

дачем В. Морозовим. 
860. У Тернополі презентували «Країну Мумі-Тролів» [Текст] // Тернопільська газета. — 

2004. — 18 серп. — С. 5. 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація першої книги українською мовою із серії «Кра-

їна Мумі-Тролів». 
861. Шостак, Н. І перекладає, і співає, і на гітарі грає [Текст] / Н. Шостак // Вільне жит-

тя. — 2004. — 27 берез. — С. 4 : фотогр. — (Зустріч у бібліотеці). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із перекладачем В. Морозовим та поетесою 

М. Савкою. 
862. Яремко, Л. Бібліотечне «Вікно в Америку» [Текст] / Л. Яремко // Вільне життя. — 

2004. — 20 берез. — (Зверніть увагу). 
У Тернопільській ОУНБ при відділі літератури іноземними мовами діє інформаційний центр 

«Вікно в Америку», відкритий за сприяння Посольства США в Україні. 

*** 

863. Іващук, М. Що зроблено торік, планується на нинішній і що стало каменем споти-
кання [Текст] : [згадано довгобуд Терноп. ОУНБ] / М. Іващук // Свобода. — 2004. — 2 бе-
рез. — С. 2 : фотогр. — (Сесія облради). 

864. Крисанівський, О. Бібліотека справить новосілля? [Текст] / О. Крижанівський // Тер-
нопіль вечірній. — 2004. — 6—13 жовт. — С. 2. 

За словами голови обласної держадміністрації М. Цимбалюка, переїзд Тернопільської ОУНБ 
до нового приміщення можливий уже наступного року. 

865. Левицька, Л. Яка доля довгобудів? [Текст] / Л. Левицька // Вільне життя. — 2004. — 
26 черв. — С. 1.  

Про виділення коштів на добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
866. Президент України зустрівся з головою ОДА Іваном Курницьким [Текст] : [доручен-

ня Президента України щодо фінансування завершення будівництва нового приміщення Тер-
ноп. ОУНБ] // Свобода. — 2004. — 24 берез. — С. 1.  

867. Цимбалюк, М. Михайло Цимбалюк: «В області немає такого села, де б я не побував» 
[Текст] : [інтерв’ю з головою Терноп. облдержадмін.] / розмову вела Т. Вербицька // Місто. — 
2004. — 28 лип. — С. 7.  

Про добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
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868. Цимбалюк, М. Михайло Цимбалюк: «Я повернувся додому, і для мене це дуже важ-
ливо» [Текст] : [інтерв’ю з головою Терноп. облдержадмін.] / розмову вела Г. Садовська // Ві-
льне життя. — 2004. — 4 серп. — С. 1, 2.  

Порушується проблема довгобуду Тернопільської ОУНБ. 

2005 

869. Віртуальний світ права [Текст]. Вип. 1 : вебліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. на-
ук. б-ка, від. інформації ; підгот. О. Я. Проців. — Т., 2005. — 24 с. 

Вебліографічний покажчик дає можливість користувачам ознайомитися з кращими українсь-
кими інтернет-ресурсами правової тематики. 

870. Віртуальний світ бібліотек [Текст]. Вип. 2 : вебліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. 
наук. б-ка, від. інформації ; підгот. О. Я. Проців. — Т., 2005. — 24 с. 

Покажчик містить інформацію про сайти бібліотек і бібліотечних асоціацій України та світу. 
871. Володимир Герасимович (1870—1940) [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. уні-

верс. наук. б-ка ; уклад.: Л. Б. Оленич, В. В. Романюк ; авт. вступ. ст.: П. М. Бубній, 
Р. М. Матейко. — Т. : Лілея, 2005. — 21 с. 

У посібнику зібрано бібліографію творів українського етнографа, письменника, перекладача, 
священика В. Герасимовича та літератури про його життєвий і творчий шлях.  

872. Книги тернопільських видавництв [Текст]. Вип. 2 / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, 
наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т. : Воля, 2005. — 15 с. — (Знайомтесь!). 

Мета видання — ознайомити бібліотечних працівників ЦБС області з авторами та книгами, що 
отримали життя в місцевих видавництвах. 

873. Комплектування фондів публічних бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-
практичними журналами у галузі економіки, права [Текст] : (результати проведеного соціол. 
дослідж. у Терноп. ОУНБ) / Упр. культури облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; 
соціол. дослідж. провела й узагальнила Г. С. Моліцька. — Т., 2005. — 40 с. 

874. «LEAP: Інтернет для читачів публічних бібліотек» [Текст] : зб. статей / Від. преси, 
освіти та культури Посольства США в Україні, Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: 
В. І. Вітенко, Г. Я. Остяк. — Т. : Підручники і посібники, 2005. — 31 с. 

875. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 рік [Текст]. 
Вип. 16 : бібліогр. список / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. 
б-ка ; уклад. М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2005. — 128 с. 

Бібліографічний покажчик подає інформацію про визначні події, уродженців і видатних людей, 
чиї життя та діяльність пов’язані з Тернопільщиною. 

876. Петро Медведик [Текст] : життєписно-бібліогр. студія / Упр. культури Терноп. обл-
держадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. В. Друневич ; авт. вступ. ст. 
П. М. Бубній. — Т. : Підручники і посібники, 2005. — 96 с. 

Покажчик присвячено 80-річчю від дня народження відомого краєзнавця, театрознавця 
П. К. Медведика. 

877. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 1 (12) / Обл. універс. 
наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2005. — 31 с. 

878. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 2 (13) / Обл. універс. 
наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2005. — 39 с. 

879. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 3 (14) / Обл. універс. 
наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2005. — 23 с. 

880. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 4 (15) / Обл. універс. 
наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2005. — 18 с. 

881. Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2004 [Текст] : аналіт.-стат. огляд / Обл. уні-
верс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2005. — 19 с. 
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Видання містить аналітичну інформацію, статистичні дані, які характеризують діяльність біб-
ліотек системи Міністерства культури і туризму України в Тернопільській області за 2004 р. 

882. Соціологічна думка [Текст]. Вип. 5 : інформ.-аналіт. бюл. / Упр. культури облдержа-
дмін., Обл. універс. наук. б-ка ; уклад. і ред. Г. С. Моліцька. — Т., 2005. — 15 c. 

У бюлетені викладено результати соціологічного дослідження «Читацькі потреби в документах 
з мистецтва», яке було проведено в центральній бібліотеці Тернопільської міської ЦБС. 

883. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека [Текст] : [буклет] / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка. — Т., 2005. — 1 арк., склад. у 4 с. 

*** 

884. Басенко, С. Інформаційні ресурси: створення, використання, доступ [Текст] : [звіт 
про роботу ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Іnformatio — 2005» «Інформаційні ресурси: ство-
рення, використання, доступ», яка проходила 3—7 жовт. 2005 р. в Алушті (АР Крим)] / С. Ба-
сенко // Бібліотечна планета. — 2005. — № 4 (30). — С. 31—35. — (Конференції. Семінари. 
Читання). 

С. 33—34: участь дир. Терноп. ОУНБ В. І. Вітенка в 
обговоренні проблем нормат.-правового поля діяльн. б-к 
України.  

885. Бойко, Т. Американське посольство дбає про українські бібліотеки [Текст] / 
Т. Бойко // Свобода. — 2005. — 16 лют. — С. 8. 

Презентація ресурсного центру «Вікно в Америку» у Тернопільській ОУНБ. 
886. Бойко, Т. Декада відкритих дверей [Текст] / Т. Бойко // Свобода. — 2005. — 

28 верес. — С. 2.  
887. Букетова, Н. Американці вчать українців… мови [Текст] / Н. Букетова // Нова Тер-

нопільська газета. — 2005. — 14—20 верес. — С. 7.  
У Тернопільській ОУНБ на базі ресурсного центру «Вікно в Америку» діють курси англійської 

мови. 
888. Вітенко, В. Бібліотеки не вмирають [Текст] : Навпаки, вони впевнено дивляться у 

майбутнє / В. Вітенко // Вільне життя. — 2005. — 3 верес. — С. 9. — (Книга не знає кордонів). 
Директор Тернопільської ОУНБ ділиться своїми враженнями про організацію роботи бібліотек 

Німеччини. 
889. Вітенко, В. Експеримент на Рівненщині: «за» і «проти» [Текст] / В. Вітенко // Бібліо-

течний форум України. — 2005. — № 2 (8). — С. 22—23. — (Бібліотечна мережа). 
Власним досвідом та своїми міркуваннями щодо створення публічно-шкільних бібліотек на Рі-

вненщині шляхом об’єднання сільських та шкільних бібліотек ділиться директор Тернопільської 
ОУНБ. 

890. Вітенко, В. Європейські стратегії розвитку культури: бібліотеки Німеччини [Текст] / 
В. Вітенко // Бібліотечний форум України. — 2005. — № 3 (9). — С. 62—64. — (Досвід зару-
біжних країн). 

Директор Тернопільської ОУНБ ділиться своїми враженнями щодо організації роботи бібліо-
тек Німеччини. 

891. Вітенко, В. Книга потребує уваги// Вільне життя. — 2005. — 19 берез. — С. 4. — 
(Порушуємо проблему). 

Про здобутки й проблеми бібліотек області розповідає директор Тернопільської ОУНБ 
В. Вітенко.  

892. Вітенко, В. Книжкова скарбниця Тернопілля [Текст] / В. Вітенко // Бібліотечна орбі-
та інформаційного суспільства : до 60-річчя заснування Закарпат. обл. універс. наук. б-ки / 
Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. 
Н. Панчук. — Ужгород : В. Падяк, 2005. — С. 331—333. 
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893. Вітенко, В. Сім тисяч дарунків [Текст] / В. Вітенко // Вільне життя. — 2005. — 
6 серп. — С. 6. — (Пишуть вдячні). 

Подяка Тернопільської ОУНБ видавництву «Підручники і посібники». 
894. Вітенко, В. Стан і перспективи розвитку сільських бібліотек України [Текст] : із до-

свіду роботи бібліотек Тернопільської області / В. Вітенко // Бібліотечний форум України. — 
2005. — № 4 (10). — С. 48—49.  

Доповідь директора Тернопільської ОУНБ на IV Міжнародній конференції Польського союзу 
бібліотек «Напрямки розвитку публічних бібліотек міст і сіл. Пошук модельних дій» (24—26 жовт. 
2005 р., м. Закопане (Польща)). 

895. Вітенко, В. Тернопільська обласна бібліотека приймала гостей [Текст] : [навч. семі-
нар за участю директорів б-к східних та центральних обл. України] / В. Вітенко // Нова Терно-
пільська газета. — 2005. — 8—14 черв. — С. 7 : фотогр. 

З 24 по 27 червня в Тернопільській області проходив семінар-навчальна поїздка для працівни-
ків бібліотек України — учасниць проекту «LEAP: Інтернет для читачів публічних бібліотек». 

896. Водолій, Н. «Викрадення Європи» Богдана Чепурка номінується на Шевченківську 
премію [Текст] / Н. Водолій // Місто. — 2005. — 16 лют. — С. 6 : фотогр.  

Презентація книги Б. Чепурка «Викрадення Європи» відбулася в Тернопільській ОУНБ.  
897. Давиденко, Т. Дарунок від депутата [Текст] / Т. Давиденко // Вільне життя. — 

2005. — 10 груд. — С. 1.  
Тернопільська ОУНБ отримала 20 CD із записами кращих творів С. Рахманінова,  

В.-А. Моцарта та ін. від депутата Верховної Ради України І. В. Квятковського.  
898. Добровольський, М. Небо на всіх — одне… [Текст] / М. Добровольський // Вільне 

життя. — 2005. — 5 листоп. — С. 5. — (Наші гості). 
Про колишнього редактора тернопільської газети «Ровесник» П. М. Перебийноса. Згадується 

Тернопільська ОУНБ. 
899. Друневич, М. Невтомний дослідник [Текст] / М. Друневич // Вільне життя. — 

2005. — 5 листоп. — С. 9. — (Щойно з друку). 
Спеціалістами відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ підготов-

лено бібліографічний покажчик «Петро Медведик: життєписно-бібліографічна студія». 
900. [З 20 по 30 вересня в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 

проходить акція «Поверни бібліотеці книгу»…] [Текст] // Тернопільська газета. — 2005. — 
22 верес. — С. 24. 

901. Зозуляк, Є. «Викрадення Європи» по-чепурківськи [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне 
життя. — 2005. — 19 лют. — С. 8. — (Гість зі Львова). 

У Тернопільській ОУНБ відбулася репрезентація книги Б. Чепурка «Викрадення Європи». 
902. Зозуляк, Є. Зустрілися з письменником [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. — 

2005. — 5 жовт. — С. 8.  
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із письменником О. Вільчинським.  
903. Кирнасівський, О. І репрезентували, і дарували [Текст] / О. Кирнасівський // Терно-

піль вечірній. — 2005. — 6—12 квіт. — С. 2. 
Репрезентація видань київського видавництва «Смолоскип» у Тернопільській ОУНБ. 
904. Ковальков, Ю. Менше політики, більше уваги до проблем культури [Текст] / 

Ю. Ковальков // Cвобода. — 2005. — 19 берез. — С. 2.  
На черговому засіданні профільної комісії обласної ради з питань духовності, свободи слова та 

інформації обговорювалося питання про пріоритети, які слід покласти управлінням культури й у 
справах преси та інформації в основу програми культурного розвитку області на поточний рік. Ко-
місія також висловила свою підтримку стосовно видання бібліографічного покажчика «Література 
про Тернопільську область за 1997—1999 роки», яке здійснює Тернопільська ОУНБ. 

905. Ковалькова, Т. Золота троянда [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя. — 2005. — 
6 серп. — С. 5. — (Виставки). 
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Про книжково-ілюстративну виставку в Тернопільській ОУНБ, присвячену творчості видатно-
го російського письменника К. Паустовського. 

906. Ковалькова, Т. Осяяні іменем Кобзаря [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя. — 
2005. — 23 квіт. — (Завітайте до бібліотеки). 

Про книжки письменників — лауреатів Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка. 
907. Ковалькова, Т. Пробачимо боржникам [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя. — 

2005. — 24 верес. — (Вісті з бібліотек). 
До кінця вересня 2005 р. Тернопільська ОУНБ проводить акцію «Бібліотечна книга поверта-

ється до рідного дому». 
908. Ковалькова, Т. Сумна посмішка Франсуази Саган [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне 

життя. — 2005. — 29 черв. — (Зірки далекі і близькі). 
Книжкову виставку, присвячену творчості французької письменниці, організовано в Терно-

пільській ОУНБ. 
909. Колевінська, Т. На те й НАТО [Текст] : [участь у роботі Міжнар. семінару «Відноси-

ни Україна — НАТО» у Брюсселі завідувачки відділу читального залу Т. М. Колевінської] / Т. 
Колевінська // Вільне життя. — 2005. — 24 верес. — С. 9. 

910. Колосова, А. Работники библиотек из разных регионов говорят на одном языке 
[Текст] / А. Колосова // Вечерняя Дружковка. — 2005. — № 26. — С. 4.  

З 24 по 27 червня 2005 р. в на базі Тернопільської ОУНБ та інших бібліотек області — учас-
ниць проекту «LEAP: Інтернет для читачів публічних бібліотек» — проходив семінар-навчальна 
поїздка для працівників бібліотек України «Схід — Захід». 

911. Костишин, Л. До ювілею «Мойсея» [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 
2005. — 30 лип. — С. 4.  

912. Кравчук, О. Відкрили «Вікно в Америку» [Текст] / О. Кравчук // Ria плюс. — 
2005. — 16 лют. — С. 3.  

Відкрито інформаційні центри «Вікно в Америку» в Тернопільській ОУНБ та обласній бібліо-
теці для молоді. 

913. Ленчишин, А. За краєзнавством — до книгозбірні [Текст] / А. Ленчишин // Свобо-
да. — 2005. — 28 верес. — С. 3. — (До Всеукраїнського дня бібліотек). 

Про роботу відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ. 
914. Ленчишин, А. Література і рідний край [Текст] / А. Ленчишин // Вільне життя. — 

2005. — 2 квіт. — С. 6. — (Щойно з друку). 
Побачили світ два бібліографічних покажчики — «Література про Тернопільську область за 

1997—1998 роки» і «Література про Тернопільську область за 1999 рік», підготовлені спеціаліста-
ми відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ. 

915. Ліберний, О. Видавництво «Смолоскип» очолює наш краянин [Текст] / 
О. Ліберний // Свобода. — 2005. — 16 квіт. — С. 1. 

Тернопільська ОУНБ отримала в подарунок від Київського видавництва «Смолоскип» 17 книг. 
916. Ліскова, О. Бібліотеки дивляться у завтра [Текст] / О. Ліскова // Вільне життя. — 

2005. — 16 листоп. — С. 9.  
Про семінар директорів ЦБС області в Тернопільській ОУНБ. 
917. Машлянка, Б. Поети читали вірші і згадували [Текст] / Б. Машлянка // Місто. — 

2005. — 23 берез. — С. 6.  
У Тернопільській ОУНБ відбулася репрезентація збірок тернопільських поетів Б. Демкова «За-

лишаю для вас», В. Барни «Апокрифи неба», Є. Безкоровайного «Профіль любові» та Я. Сачка 
«Одкровення зорі». 

918. Монастирська, Т. Книги від щирого серця [Текст] / Т. Монастирська // Вільне жит-
тя. — 2005. — 13 квіт. — С. 8. — (Добрі справи). 
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Подяка Тернопільської ОУНБ ветерану війни та праці, колишньому завідувачеві кафедри хімії 
Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя А. О. Щербакові за подаровану 
літературу. 

919. Осуховська, С. Син Галицької землі [Текст] / С. Осуховська // Вільне життя. — 
2005. — 29 січ. — С. 4. — (Імена і дати). 

Про літературно-музичний вечір, приурочений до 125-річчя від дня народження славетного 
композитора та мистецтвознавця В. Безкоровайного. 

920. Пашков, О. Комп’ютеризація публічних (районних, міських і сільських) бібліотек в 
Україні (1992—2005 рр.) [Текст] / О. Пашков // Бібліотечний форум України. — 2005. — 
№ 3. — С. 15—16.  

Аналізується стан комп’ютеризації публічних бібліотек України на прикладі районних, міських 
і сільських книгозбірень, у т. ч. Тернопільської ОУНБ. 

921. Попович, Ж. У лідери — через «Вікно в Америку» [Текст] / Ж. Попович // Тернопіль 
вечірній. — 2005.—16 лют. — С. 13.  

Одразу два «Вікна в Америку» відкрилося 14 лютого у двох Тернопільських обласних бібліо-
теках — для молоді та науковій. 

922. Процак, Р. Плюс електронна картотека [Текст] / Р. Процак // Вільне життя. — 
2005. — 9 берез. — С. 4. — (Що? Де? Коли?). 

Про виставку «Світ високих технологій: комп’ютерні системи та програмне забезпечення» у 
відділі технічної літератури Тернопільської ОУНБ. 

923. Пугач, І. «Електронна бібліотека»: старт обнадійливий [Текст] / І. Пугач // Вільне 
життя. — 2005. — 10 груд. — С. 6.  

Про електронну бібліотеку Тернопільської ОУНБ. 
924. Романчук, М. Перша ластівка [Текст] / М. Романчук // Голос Лановеччини. — 

2005. — 17, 24 груд. — (Уроки історії). 
Про презентацію книги Є. Новосад «Вербовець» у Тернопільській ОУНБ. 
925. Романюк, В. Великий садівничий [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 2005. — 

12 берез. — С. 9. — (Незабутні). 
Тематична виставка «Великий садівничий», приурочена до 150-річчя від дня народження 

Л. П. Симиренка, — у відділі обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської 
ОУНБ. 

926. Романюк, В. Виставка, присвячена собаці [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 
2005. — 4 черв. — С. 9. — (У бібліотеці). 

Ілюстрована виставка з нагоди 120-річчя породи ірландський сетер у Тернопільській ОУНБ. 
927. Романюк, В. Знамениті парки і сади [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 2005. — 

28 трав. — С. 4. — (У бібліотеці). 
Виставка «Перлини парків» у відділі обслуговування працівників сільського господарства Тер-

нопільської ОУНБ.  
928. Романюк, В. Пропонуємо «Пропозицію» [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 

2005. — 19 лют. — С. 8. — (У бібліотеці). 
Огляд періодичних видань, які отримує відділ обслуговування працівників сільського госпо-

дарства Тернопільської ОУНБ.  
929. Романюк, В. Пташиний грип і виставка [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 

2005. — 12 листоп. — С. 5. — (Вісті з бібліотек). 
У відділі обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ організо-

вано виставку «Увага! Пташиний грип».  
930. Романюк, В. Село і книга [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 2005. — 

2 листоп. — С. 5. — (Бібліотечні турботи). 
Про відділ обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ. 



 74

931. Романюк, В. Усе про клімат і врожай [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 
2005. — 2 квіт. — С. 6.  

Про книжкову виставку «Агрокліматичні умови та їх вплив на сільське господарство» у відділі 
обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ. 

932. Романюк, В. Усе про птахівництво [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 2005. — 
12 берез. — С. 9. — (Що? Де? Коли?). 

Огляд літератури з питань птахівництва з фонду Тернопільської ОУНБ. 
933. Садовська, Г. Америка стає ближчою [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. — 

2005. — 19 лют. — С. 4. — (Культурні зв’язки). 
Відкриття ресурсних центрів «Вікно в Америку» відбулося 14 лютого в обласній універсальній 

науковій та обласній бібліотеці для молоді.  
934. Свергун, Л. Бібліотеки осучаснюються [Текст] / Л. Свергун // Тернопіль вечірній. — 

2005. — 25—31 трав. — С. 2. 
На базі Тернопільської ОУНБ пройшов семінар-навчальна поїздка «Схід — Захід» для праців-

ників бібліотек України — учасниць проекту «LEAP: Інтернет для публічних бібліотек». 
935. Свистун, І. «Вікно в Америку». Нові можливості [Текст] / І. Свистун // Вільне жит-

тя. — 2005. — 15 жовт. — С. 5. 
Про діяльність ресурсного центру «Вікно в Америку» у Тернопільській ОУНБ, створеного за 

підтримки Посольства США в Україні. 
936. Свистун, І. Волонтери допоможуть [Текст] / І. Свистун // Вільне життя. — 2005. — 

30 лип. — (Волонтери допоможуть). 
Тернопільська ОУНБ запрошує на безкоштовні курси розмовної англійської мови, які прово-

дяться волонтерами Корпусу Миру. 
937. Собуцька, В. Душа шукає себе в слові / В. Собуцька // Свобода. — 2005. — 

19 лют. — С. 6. — (На здобуття Шевченківської премії). 
Репрезентація книги Б. Чепурка «Викрадення Європи» відбулася в Тернопільській ОУНБ.  
938. Солов’яненко, Д. Структурний аналіз українського бібліотечного веб-сегмента ме-

режі Інтернет [Текст] : [проаналізовано веб-сайт Тернопільської ОУНБ] / Д. Солов’яненко // 
Бібліотечний вісник. — 2005. — № 3. — С. 26—37.  

939. Тадейчук, Є. Від давнини до сучасності [Текст] / Є. Тадейчук // Вільне життя. — 
2005. — 5 жовт. — С. 8. — (Що? Де? Коли?). 

Презентація книги Р. Мацелюха, Б. Побера та В. Ханаса «Великі Бірки. З глибини віків до на-
ших днів» у Тернопільській ОУНБ.  

940. Тадейчук, Є. Книжка про рідне село [Текст] / Є. Тадейчук // Вільне життя. — 
2005. — 26 листоп. — С. 8. — (Щойно з друку). 

Презентація книги Є. Новосад «Вербовець» у Тернопільській ОУНБ. 
941. Танатар, Н. Українські бібліотеки у дзеркалі газетних публікацій 2003 року — Року 

культури в Україні [Текст] / Н. Танатар // Бібліотечна планета. — 2005. — № 1. — С. 8—13.  
Проаналізовано ряд публікацій про Тернопільську ОУНБ. 
942. Тарасенко, Т. «Смолоскип» презентував нові видання [Текст] / Т. Тарасенко, Б. Ма-

шлянка // Місто. — 2005. — 6 квіт. — С. 6.  
Презентація столичного видавництва «Смолоскип» у Тернопільській ОУНБ. 
943. [Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека запрошує 10 лютого на пре-

зентацію книги Б. Чепурка «Викрадення Європи», висунутої на здобуття Національної премії 
України ім. Т. Г. Шевченка] [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2005. — 2 лют. — С. 2. 

944. Третьякова, Т. «Схід і Захід — РАЗОМ» [Текст] / Т. Третьякова // Харцизские вес-
ти. — 2005. — 19 трав. — С. 5.  

Центральна бібліотека м. Харцизька приймала гостей у рамках наукового семінару. Серед них 
були й представники Тернопільської ОУНБ. 
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945. Черпітяк, Н. Надія Черпітяк: «Книга ніколи не зрадить» [Текст] : [інтерв’ю з колиш-
нім директором Терноп. ОУНБ] / вів В. Сушкевич // Вільне життя. — 2005. — 28 верес. — 
С. 8 — (Закінчіть, будь ласка, речення…). 

946. Шатарська, Л. ...І навіть журнали мод [Текст] / Л. Шатарська // Вільне життя. — 
2005. — 22 жовт. — С. 8. — (Бібліотечні новини). 

Про роботу відділу технічної літератури Тернопільської ОУНБ. 
947. Шостак, Н. Дарує «Смолоскип» [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. — 2005. — 

9 квіт. — С. 2. — (Читач — бібліотеці). 
Репрезентація нових книг Київського видавництва «Смолоскип» у Тернопільській ОУНБ. 
948. Шумський, І. У колі бібліотекарів [Текст] / І. Шумський // Вільне життя. — 2005. — 

10 груд. — С. 3. — (Зустріч з письменником). 
Зустріч із письменником, лауреатом премії ім. С. Будного С. Синюком у Тернопільській ОУНБ.  

*** 

949. [Автори висловлюють щиру подяку ... провідному бібліотекарю відділу краєзнавчої 
літератури та бібліографії обласної універсальної наукової бібліотеки Іванків М. І.] [Текст] // 
Петровський, О. Загаєцький святого Іоанна Милостивого чоловічий монастир : наук. вид. / 
О. Петровський, В. Мрига. — Т. : Джура, 2005. — С. 113. — (Культурна спадщина України). 

950. Мацелюх, Р. Великі Бірки — з глибин віків до наших днів [Текст] : іст.-краєзн. на-
рис / Р. Мацелюх, Б. Побер, В. Ханас. — Т. : Лілея, 2005. — 220 с. 

951. [Упорядник висловлює вдячність … працівникам відділу краєзнавчої літератури та 
бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки] [Текст] // Бедрик : кн. 
для читання у 1—4 кл. / ред. та упоряд. І. Лобунь. — Т. : Джура, 2005. — С. 208. 

*** 

952. Ониськів, М. Якби народився ще один Бажан… [Текст] : [док. із Центр. держ. архіву, 
що стосується відбудови Терноп. обл. б-ки в 1948 р.] / М. Ониськів // Літературна Україна. — 
2005. — 2 черв. — С. 7. — (Репліка). 

953. Сторінка вдячності [Текст] // Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства : до 60-
річчя заснування Закарпат. обл. універс. наук. б-ки / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., 
Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Н. Панчук. — Ужгород : В. Падяк, 2005. — 376 с. : іл.  

С. 128: за моральну підтримку, змістовні консульта-
ції та метод. матеріали колектив бібліотеки щиро вдяч-
ний усім своїм колегам із бібліотек України, серед 
яких — директор Тернопільської ОУНБ В. І. Вітенко. 

954. Яковенко, Т. У пасажі Адлера робили шлюбні фотознімки [Текст] / Т. Яковенко // 
Тернопільська газета. — 2005. — 1—7 черв. — С. 5.  

Про історію будинку, у якому знаходиться Тернопільська ОУНБ. 

*** 

955. Білоус, П. Добудуємо бібліотеку — всенародно! [Текст] / П. Білоус // Свобода. — 
2005. — 26 жовт. — С. 4. 

Інформація про надходження благодійних внесків на будівництво Тернопільської ОУНБ. 
956. Білоус, П. Добудуємо бібліотеку всенародно! [Текст] : інформація по благодійному 

рахунку щодо надходження благодійних внесків на будівництво обл. б-ки в м. Тернополі (ста-
ном на 20.10.2005 р.) / П. Білоус // Свобода. — 2005. — 12 листоп. — С. 3.  

Закінчення. Початок інформації у номері «Свободи» за 26 жовтня.  
957. Будівництво обласної бібліотеки обіцяють відновити у вересні [Текст] // Нова Тер-

нопільська газета. — 2005. — 31 серп. — (Бути чи не бути?). 



 76

958. Бурбан, В. Бібліотеки сьогодні і завтра. Стратегія розвитку [Текст] / В. Бурбан // 
Урядовий кур’єр. — 2005. — 23 черв. — С. 16 : фотогр.  

Згадано бібліотеки Тернопільської області. 
959. Вацик, А. На разі ще — з надією… [Текст] : річницю революції в Тернополі святку-

вали з прапорами, але без іскорки в очах / А. Вацик // Тернопільська газета. — 2005. — 24 лис-
топ. — С. 6.  

Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
960. Вацик, А. «Подали» на бібліотеку [Текст] / А. Вацик // Ria плюс. — 2005. — 

7 верес. — С. 2.  
Голова Тернопільської облдержадміністрації та його заступники перевели свій одноденний за-

робіток на завершення будівництва нового приміщення обласної бібліотеки. 
961. Відкритий лист Президенту В. А. Ющенку [Текст] : [з приводу будівництва нового 

приміщення Терноп. ОУНБ] // Вільне життя. — 2005. — 8 жовт. — С. 6. — (Бібліотека споді-
вається…). 

962. Вітенко, В. Бібліотека чи черговий торгівельний центр? [Текст] / В. Вітенко // Номер 
один. — 2005. — 30 листоп. — С. 9.  

Відповідь директора Тернопільської ОУНБ В. Вітенка на заяву голови регіонального відділен-
ня Українського союзу промисловців та роботодавців В. Дрозда щодо недоцільності добудови но-
вого приміщення Тернопільської ОУНБ. 

963. Вдихнути життя в храм науки [Текст] : [звернення голови облдержадмін. І. Стойка] // 
Гомін волі. — 2005. — 1 жовт. 

964. Волянський, В. Чи зроблять з бібліотеки супермаркет? [Текст] / В. Волянський // Те-
рнопіль вечірній. — 2005. — 14—20 груд. — С. 7.  

Рекордсмен-довгобуд — приміщення Тернопільської ОУНБ — усе-таки буде добудовано.  
965. Гадомська, Л. Довгобуд отримав шанс? [Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль вечір-

ній. — 2005. — 21—27 верес. — С. 3.  
У статті розглядаються питання добудови нового приміщення обласної бібліотеки.  
966. Грещук, Г. І. Стойко: «Я готовий їздити в броньовику, але наведу лад в області» 

[Текст] / Г. Грещук // Свобода. — 2005. — 9 лют. — С. 2. 
Мрія нового губернатора — завершити будівництво наукової бібліотеки в м. Тернополі. 
967. Грушковик, О. Щоб Майдан не став майданчиком, потрібно все-таки відродити село 

і добудувати обласну бібліотеку [Текст] / О. Грушковик // Свобода. — 2005. — 30 берез. — 
С. 1. — (Призначення). 

968. Девлиш, В. Щоб бібліотеку таки добудувати [Текст] / В. Девлиш // Вільне життя. — 
2005. — 3 верес. — С. 1. 

969. Джоджик, Я. Ярослав Джоджик: «Добудувати бібліотеку за рік реально, але не за 
допомогою благодійництва» [Текст] : [розмова з нар. депутатом України, головою обл. орг. 
Укр. нар. партії Я. Джоджиком] / записав О. Сенський // Вільне життя. — 2005. — 21 верес. — 
С. 2 : фотогр.  

970. «До нового року — нереально...» [Текст] // Ria плюс. — 2005. — 16 листоп. — С. 4.  
Голова Тернопільської обласної адміністрації І. Стойко зазначив, що добудувати нове примі-

щення обласної бібліотеки до нового 2006 р. нереально, але роботи на об’єкті ведуться. 
971. Добудувати бібліотеку — усією громадою [Текст] // Медична академія. — 2005. — 

21 верес. — (Доброчинність). 
Про добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
972. Добудуємо обласну бібліотеку — всенародно! [Текст] : [звернення голови облдер-

жадмін. І. Стойка] // Вісті Придністров’я. — 2005. — 30 верес. — С. 1. 
973. Добудуємо обласну бібліотеку — всенародно [Текст] // Свобода. — 2005. — 14 ве-

рес. — С. 1. 
Про добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
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974. Довгобуд бібліотеки: за чи проти? [Текст] // Номер один. — 2005. — 16 листоп. — С. 9.  
Голова Тернопільського регіонального відділення Українського союзу промисловців та робо-

тодавців й організації роботодавців Тернопільської області В. Дрозд та голова Тернопільської ОДА 
І. Стойко про добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

975. Іващук, М. Бібліотечний довгобуд у Тернополі — дзеркало влади [Текст] / 
М. Іващук // Свобода. — 2005. — 9 квіт. — С. 4. — (А яка ваша думка?). 

Через рік буде двадцять років від того часу, як у Тернополі почали споруджувати нове примі-
щення Тернопільської ОУНБ. 

976. Іващук, М. Добудувати обласну бібліотеку — всенародно! [Текст] / М. Іващук // 
Свобода. — 2005. — 17 верес. — С. 2 : фотогр.  

Про будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
977. Іващук, М. Про благодійництво в цілому і всенародну добудову обласної бібліотеки 

зокрема [Текст] / М. Іващук // Свобода. — 2005. — 29 черв. — С. 4. — (У пресовому клубі ре-
форм). 

Про добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
978. Іващук, М. Сесія обласної ради [Текст] : [для завершення будівництва, 

комп’ютеризації та комплектації Терноп. ОУНБ необхідно 7,2 млн грн] // Свобода. — 2005. — 
3 верес. — С. 2 : фотогр. 

979. Іващук, М. То лише порухи душі… [Текст] / М. Іващук // Свобода. — 2005. — 
6 серп. — С. 5.  

Порушується питання добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
980. Керівництво області зробить свій внесок у добудову обласної бібліотеки [Текст] // 

Свобода. — 2005. — 3 верес. — С. 1.  
Керівництво облдержадміністрації має намір перерахувати на добудову Тернопільської ОУНБ 

свій одноденний заробіток. 
981. Ковальков, Ю. Бачити перспективу, наполегливо формувати культурну політику 

краю [Текст] / Ю. Ковальков // Рада. — 2005. — № 11. — С. 3—4.  
Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
982. Коверко, О. Мабуть, швидше відбудують Індонезію, ніж збудують обласну бібліоте-

ку [Текст] / О. Коверко // Нова Тернопільська газета. — 2005. — 2 берез. — С. 3.  
Уже 19 років триває будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ. Чи буде нарешті 

розв’язано цю проблему? 
983. Костюк, Р. Благодійність без ущільнень [Текст] / Р. Костюк // Тернопіль вечірній. — 

2005. — 29 черв. — 5 лип. — С. 6. 
Згадано довгобуд нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
984. Крупніцький, Л. Стойко закликав добудувати бібліотеку разом [Текст] / 

Л. Крупніцький // Місто. — 2005. — 14 верес. — С. 3.  
19-річний довгобуд Тернополя — обласна бібліотека — став предметом обговорення на виїз-

ному засіданні облдержадміністрації.  
985. Кузик, В. Іван Стойко: «Я готовий навіть їздити в броньовику, але наведу лад в об-

ласті» [Текст] : [на новій посаді І. Стойко мріє добудувати обл. б-ку] / В. Кузик // Місто. — 
2005. — 9 лют. — С. 3.  

986. Левицька, Л. Народжуваність зменшується, а у дитсадки черга [Текст] / 
Л. Левицька // Нова Тернопільська газета. — 2005. — 3 верес. — С. 1.  

Порушується питання добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. Чи буде нарешті 
розв’язано цю проблему? 

987. Левицька, Л. Працюватимуть на випередження [Текст] / Л. Левицька // Голос Украї-
ни. — 2005. — 9 лют. — С. 2.  

Голова Тернопільської ОДА І. Стойко пообіцяв відновити роботу тернопільських підприємств і 
завершити будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
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988. Лист Ющенку від директора бібліотеки, в якій пройшла молодість Президента [Еле-
ктронний ресурс] // Оглядач. — Електрон. текстові дані. — [Україна], сор. 2008. — Режим до-
ступу: http://www.obozrevatel.com.ua/list/tape_letters.htm, вільний. — Заголовок з екрана. — 
Мова укр.  

989. Максимчук, Ю. Добудуємо спільними зусиллями [Текст] / Ю. Максимчук // Свобо-
да. — 2005. — 26 листоп. — С. 1. — (Нам пишуть). 

Про добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
990. Моховик, Н. Погомоніли в «Гомоні» про місто [Текст] : Нещодавно в облраді проф-

спілок відбулося чергове темат. засідання дискусійного клубу «Гомін». Серед інших несподі-
вано виникло питання росту цін і тарифів та про роботу міськ. госп-ва / Н. Моховик // Терно-
піль вечірній. — 2005. — 17—23 серп. — С. 5. 

Згадано довгобуд Тернопільської ОУНБ. 
991. Нардеп Джоджик здасть в оренду обласну бібліотеку [Текст] // Репортер. — 2005. — 

17 верес. — С. 8.  
Про можливий варіант добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
992. Новак, Н. Побудову бібліотеки — під контроль [Текст] / Н. Новак // Ria плюс. — 

2005. — 14 верес. — С. 2. — («Скинемось» на довгобуд). 
Створено спеціальну комісію, яка стежитиме за добудовою нового приміщення Тернопільської 

ОУНБ. 
993. Новий губернатор Іван Стойко [Текст] : [інтерв’ю з новопризначеним головою Тер-

ноп. облдержадмін. І. Стойком] / записала Н. Миколів // Тернопільська газета. — 2005. — 2—
8 лют. — С. 1 : фотогр. 

Завершення будівництва нового приміщення Тернопільської ОУНБ новий губернатор вважає 
одним із пріоритетних напрямків своєї роботи. 

994. Остання надія — на Ющенка [Текст] : [відкритий лист Президенту України В. А. 
Ющенку з приводу будівництва нового приміщення Терноп. ОУНБ] // Нова Тернопільська га-
зета. — 2005. — 5—11 жовт. — С. 3. 

995. Перерахували благодійний внесок [Текст] : [працівники облради на будівництво Те-
рноп. ОУНБ] // Вільне життя. — 2005. — 17 верес. — (Обл. наук. книгозбірні бути!). 

996. Попович, Ж. Справа всенародна [Текст] / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. — 
2005. — 7—13 верес. — С. 2.  

Керівництво Тернопільської облдержадміністрації має намір перерахувати на добудову Терно-
пільської ОУНБ свій одноденний заробіток. 

997. Протасевич, А. Будують обіцянками [Текст] : чиновники запевняли, що до кінця ро-
ку бібліотеку здадуть, однак ремонтні роботи там тільки розпочалися / А. Протасевич // Ria 
плюс. — 2005. — 26 жовт. — С. 2.  

Про будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
998. Садовська, Г. Іван Стойко ще не знає, яка у нього буде зарплата, але готовий їздити 

на броньовику, щоб тільки навести лад в області [Текст] : [його мрія — добудувати обл. б-ку] / 
Г. Садовська // Вільне життя. — 2005. — 9 лют. — С. 2. — (Прес-конференція). 

999. Свириденко, О. І профспілки не залишаться осторонь [Текст] : [підтримка ініціативи 
облдержадмін. щодо добудови нового приміщення Терноп. ОУНБ] / О. Свириденко // Свобо-
да. — 2005. — 17 верес. — С. 2. — (Підтримка ініціативи). 

1000. Собків, В. Добудуємо обласну бібліотеку — всенародно! [Текст] / В. Собків, Н. Чор-
ній // Свобода. — 2005. — 21 верес. — С. 2.  

Тернопільське обласне об’єднання ветеранів закликає тернополян підтримати фінансово будів-
ництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

1001. Cобків, В. Разом здолаємо довгобуд [Текст] / В. Собків // Тернопіль вечірній. — 
2005. — 28 верес. — 4 жовт. — С. 10.  
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Голова обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів закликав людей підтрима-
ти фінансово будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

1002. Стойко, І. «Готовий їздити в броньовику…» [Текст] : Планами та враженнями від 
перших днів роботи ділиться новий губернатор : [інтерв’ю з губернатором І. Стойком] / запи-
сав А. Вацик // Ria плюс. — 2005. — 9 лют. — С. 2 : фотогр. 

Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1003. [Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека запрошує…] [Текст] : [на пре-

зентацію кн. Б. Чепурка «Викрадення Європи»] // Тернопіль вечірній. — 2005. — 8 лют. — С. 13. 
Про добудову нового приміщення обласної наукової бібліотеки.  
1004. Турчин, Н. До будівництва може долучитися кожен [Текст] / Н. Турчин // Вільне 

життя. — 2005. — 17 верес. — С. 1. — (Обл. наук. книгозбірні бути!). 
1005. Хаймець, О. Подайте на бібліотеку! [Текст] / О. Хаймець // Нова Тернопільська газе-

та. — 2005. — 14—20 верес. — С. 7.  
В облдержадміністрації пройшла конференція, на якій обговорювалося питання добудови Тер-

нопільської ОУНБ. 
1006. Чиновники «скинулися» на бібліотеку [Текст] // Тернопільська газета. — 2005. — 

8 верес. — С. 2.  
Голова Тернопільської облдержадміністрації І. Стойко закликав мешканців краю взяти фінан-

сову участь у справі добудови приміщення Тернопільської ОУНБ.  
1007. Шот, М. Добудувати бібліотеку — всією громадою [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2005. — 23 верес. — С. 9.  
У статті розповідається про завершення будівництва нового приміщення Тернопільської 

ОУНБ. 

2006 

1008. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік [Текст]. 
Вип. 17 : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. Друневич. — Т. : Під-
ручники і посібники, 2006. — 160 с. 

Бібліографічний покажчик подає інформацію про визначні події, уродженців і видатних людей, 
чиї життя та діяльність пов’язані з Тернопільщиною. Включено книги, статті із збірників, журналів 
та газет, довідкових видань. 

1009. «Людина на трагічному іспиті історії» [Текст] : до 100-річчя від дня народження Іва-
на Багряного : метод. поради / Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
С. Т. Єрошенкова. — Т., 2006. — 23 с. 

1010. Науково-дослідна робота Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 
[Текст] : (аналіт. огляд за 2001—2005 рр.) / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Г. С. Моліцька. — Т., 2006. — 39 с. — Бібліогр.: с. 35—39. 

Видання висвітлює дослідження, проведені Тернопільською ОУНБ упродовж 2001—2005 р. 
1011. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 1/2 (16/17) / Обл. 

універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2006. — 31 с. 
1012. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 3 (18) / Обл. універс. 

наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2006. — 38 с. 
1013. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 4 (19) / Обл. універс. 

наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2006. — 27 с. 
1014. Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2005 [Текст] : аналіт.-стат. огляд / Обл. уні-

верс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2006. — 27 с. 
Щорічний випуск «Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2005» містить аналітичну інфор-

мацію, статистичні дані, які характеризують діяльність та матеріально-технічний стан бібліотек си-
стеми Міністерства культури і туризму України в 2005 році. 
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1015. Соціологічна думка [Текст]. Вип. 6 : інформ.-аналіт. бюл. / Упр. культури Терноп. 
облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Г. С. Моліцька. — Т., 2006. — 14 с. 

Даний випуск містить підсумки традиційного щорічного соціологічного дослідження «Краща 
книга, журнал та газета року» у Тернопільській ОУНБ. 

1016. Остап Черемшинський: етнограф і громадсько-культурний діяч [Текст] : бібліогр. 
покажч. літ.-краєзн. публікацій за 1963—2006 рр. / Держ. архів Терноп. обл., Обл. універс. на-
ук. б-ка, Велеснів. етногр.-мемор. музей Володимира Гнатюка ; упоряд. Р. Черемшинська. — 
Т. : Воля, 2006. — 39 с. 

Бібліографічний покажчик укладено до 45-літньої праці на ниві літературного й історичного 
краєзнавства та з нагоди 70-річчя від дня народження етнографа й громадсько-культурного діяча 
Тернопільщини О. Черемшинського. 

1017. Я син народу, що вгору йде... [Текст] : 150-річчю від дня народження присвячуєть-
ся : метод.-бібліогр. поради / Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
О. Г. Ліскова. — Т., 2006. — 23 с. 

*** 

1018. Баца, В. Не знаєш минулого — не вартий майбутнього [Текст] / В. Баца // Вільне 
життя. — 2006. — 18 берез. — С. 4.  

Гість Тернопільської ОУНБ — кандидат історичних наук, завідувач кафедри українознавства 
Тернопільського державного економічного університету М. Лазарович. 

1019. Білянська, Н. Гітара, пісня, слово... [Текст] / Н. Білянська // Вільне життя. — 2006. — 
21 жовт. — С. 8.  

Зустріч із поетом, музикантом, перекладачем О. Марченком у Тернопільській ОУНБ.  
1020. Вайшле, М. Золота ера технологій [Текст] / М. Вайшле // Вільне життя. — 2006. — 

1 квіт. — С. 1.  
Про книжкову виставку «Золота ера технологій» у Тернопільській ОУНБ. 
1021. Вітенко, В. Бібліотеки вас чекають [Текст] / В. Вітенко // Вільне життя. — 2006. — 

23 верес. — С. 8.  
З 19 по 30 вересня в Тернопільській ОУНБ проводиться Декада відкритих дверей.  
1022. Вітенко, В. Бібліотеки на європейський рівень [Текст] / В. Вітенко // Вільне жит-

тя. — 2006. — 22 квіт. — С. 8.  
Про відкриття Інтернет-центру в Бучацькій ЦРБ та реалізацію програми «LEAP: Інтернет для 

публічних бібліотек» розповідає директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко.  
1023. Вітенко, В. Електронні ресурси публічних бібліотек Тернопільської області: пробле-

ми створення та використання [Текст] / В. Вітенко // Бібліотечний форум України. — № 4. — 
2006. — С. 23—26.  

Аналіз веб-ресурсів бібліотек Тернопільської області. 
1024. Вітенко, В. Заходьте до бібліотеки [Текст] / В. Вітенко // Свобода. — 2006. — 23 ве-

рес. — С. 6.  
Декада відкритих дверей, приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек, проводитиметься з 19 

по 30 вересня в Тернопільській ОУНБ. 
1025. Вітенко, В. Інтернет стає доступним людям у районах [Текст] / В. Вітенко // Нова 

Тернопільська газета. — 2006. — 29 берез. — 4 квіт. — С. 10.  
Про відкриття Інтернет-центру з безкоштовним доступом для користувачів у Бучацькій ЦРБ. 
1026. Вітенко, В. Нас єднає книга [Текст] / В. Вітенко // Вільне життя. — 2006. — 30 ве-

рес. — С. 4.  
Про здобутки колективу Тернопільської ОУНБ розповідає її директор В. Вітенко.  
1027. Витенко, В. Актуализация проектных решений в строительстве Тернопольской 

ОУНБ [Текст] / В. Витенко // Бібліотеки України в Криму — 2006 : зб. доповідей і виступів 
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науковців і фахівців України на Міжнар. конф. «Крим — 2006», червень 2006 р., м. Судак, 
АРК. — К. : НПБ України, 2006. — С. 15—18.  

1028. Гаврилюк, Т. Завжди пам’ятав Бучач [Текст] / Т. Гаврилюк // Вільне життя. — 
2006. — 20 груд. — С. 6.  

Про виставку «Симон Візенталь: сумління холокосту» у відділі літератури іноземними мовами 
Тернопільської ОУНБ.  

1029. Гаврилюк, Т. Новини з «Вікна в Америку» [Текст] / Т. Гаврилюк // Вільне життя. — 
2006. — 1 лип. — С. 7.  

Про діяльність ресурсного центру «Вікно в Америку» у Тернопільській ОУНБ.  
1030. Гаврилюк, Т. Бібліотечне «Вікно в Америку» [Текст] / Т. Гаврилюк // Вільне жит-

тя. — 2006. — 21 січ. — С. 3.  
Зустріч студентів-іноземців із читачами бібліотеки відбулася в ресурсному центрі «Вікно в 

Америку», що діє при відділі літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ.  
1031. Гармаш, С. Олександр Марченко дав «домашній» концерт [Текст] / С. Гармаш // Но-

мер один. — 2006. — 11 жовт. — С. 18.  
Про зустріч із поетом, музикантом, перекладачем О. Марченком у Тернопільській ОУНБ.  
1032. Гончарук, О. Бібліотекарі об’єднуються [Текст] / О. Гончарук // Вільне життя. — 

2006. — 9 груд. — С. 4.  
Про діяльність Тернопільського регіонального відділення Української бібліотечної асоціації.  
1033. Гончарук, О. Книги в дарунок [Текст] / О. Гончарук // Вільне життя. — 2006. — 

1 лип. — С. 8. 
Понад 500 подарованих книг поповнили фонд Тернопільської ОУНБ.  
1034. Гончарук, О. У подарунок — книги [Текст] / О. Гончарук // Вільне життя. — 2006. — 

10 трав. — С. 9.  
Дирекція та колектив Тернопільської ОУНБ щиро дякують тернополянину В. Гавришу за по-

даровані бібліотеці 150 примірників книг.  
1035. 10 найцікавіших Інтернет-ресурсів Тернополя [Текст] // Номер один. — 2006. — 

20 верес. — С. 12. 
Газета «Номер один» пропонує список найцікавіших інтернет-ресурсів області, серед яких — і 

сайт Тернопільської ОУНБ. 
1036. Дичко, Б. «Феноменально щасливий збирач» [Текст] / Б. Дичко // Свобода. — 

2006. — 20 трав. — C. 6.  
Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ пропонує ознайомитися з 

творчою спадщиною В. Гнатюка. 
1037. Довгань, З. З’явилися «Словини» Богдана Бастюка [Текст] / З. Довгань // Місто. — 

2006. — 8 листоп. — С. 6.  
Репрезентація книжки «Словини» відомого тернопільського поета та гумориста, голови облас-

ної організації Національної спілки письменників України Б. Бастюка відбулася в Тернопільській 
ОУНБ. 

1038. Єрошенкова, С. Готові допомогти [Текст] / С. Єрошенкова // Вільне життя. — 
2006. — 23 верес. — С. 5.  

Працівники науково-методичного відділу Тернопільській ОУНБ підготували методичні поради 
«Людина на трагічному іспиті історії» (до 100-річчя від дня народження Івана Багряного). 

1039. Жмудзінська, О. Зустріч у бібліотеці [Текст] / О. Жмудзінська // Вільне життя. — 
2006. — 9 груд. — С. 8.  

Про зустріч із письменником О. Ульяненком у Тернопільській ОУНБ. 
1040. Іванова, В. Вікно в Америку... в Тернополі [Текст] / В. Іванова // Rіа плюс. — 

2006. — 1 берез. — С. 24.  
Про ресурсний центр «Вікно в Америку» у Тернопільській ОУНБ.  

6* Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 1939–2009 
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1041. Іванова, В. У бібліотеках стане більше книжок [Текст] / В. Іванова // Ria плюс. — 
2006. — 8 лют. — С. 11.  

Про нові надходження з Української бібліотечної серії до книгозбірень Тернопільщини. 
1042. Книги-переможці тернопільчанам [Текст] // Урядовий кур’єр. — 2006. — 2 берез. — 

С. 1.  
За рішенням Міністерства культури і туризму України до Тернопільської ОУНБ надійшло 

67 тис. примірників книг.  
1043. Ковалькова, Т. «Книга про матір» [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя. — 

2006. — 8 листоп. — С. 6.  
Про антологію «Книга про матір», що надійшла до Тернопільської ОУНБ, розповідає завідува-

чка відділу міського абонементу Т. Ковалькова.  
1044. Ковалькова, Т. Осяяні любов’ю Каменяра [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя. — 

2006. — 4 жовт. — С. 10.  
Про книжково-ілюстративну виставку «Тричі мені являлася любов. Жінки в житті й інтимній 

ліриці Івана Франка», відкриту у відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ.  
1045. Ковалькова, Т. Щедрий книжковий ужинок [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне жит-

тя. — 2006. — 23 груд. — С. 8.  
Фонди Тернопільської ОУНБ поповнилися за рахунок подарунків тернополян.  
1046. Ковтуненко, С. Не тільки для городників [Текст] / С. Ковтуненко // Вільне життя. — 

2006. — 1 лип. — С. 7.  
Огляд журналу «Огородник» бібліотекарем відділу обслуговування працівників сільського го-

сподарства Тернопільської ОУНБ С. Ковтуненко.  
1047. Крицак, І. «Вічно буду лазить, щось шукать...» [Текст] : київський автор Олесь Уль-

яненко у своїй прозі найчастіше змальовує «суспільне дно» і вважає, що письменник має писа-
ти лише про те, що справді знає або бачив сам / І. Крицак // Rіа плюс. — 2006. — 20 груд. — 
С. 22.  

Зустріч з О. Ульяненком у Тернопільській ОУНБ.  
1048. Лазорик, С. Вийшла книга про Вишневецьких [Текст] / С. Лазорик // 20 хвилин. — 

2006. — 17 листоп. — С. 3.  
Презентація в Тернопільській ОУНБ монографії Л. Шиян «Вишнівець та князі Корибуди-

Вишневецькі». 
1049. Лазорик, С. «Затонка» — з новими книгами [Текст] : сорок книжкових новинок від 

видавництва «Кальварія» надійшло минулого тижня в Тернопільську обласну універсальну 
наукову бібліотеку ім. Затонського / С. Лазорик // 20 хвилин. — 2006. — 13 листоп. — С. 4. 

1050. Лазорик, С. У Тернополі книжки від Катерини Ющенко [Текст] / С. Лазарик // 
20 хвилин. — 2006. — 10 листоп. — С. 4.  

Тернопільська ОУНБ отримала в подарунок 8 книг від благодійного фонду «Україна — 3000». 
1051. Ленчишин, А. Вернісаж діаспорної книги [Текст] / А. Ленчишин // Свобода. — 

2006. — 15 лип. — С. 6.  
Півтори сотні книг подарувала Тернопільській ОУНБ Фундація українознавчих студій Австра-

лії.  
1052. Ленчишин, А. «Віддаровую вам любов’ю» [Текст] / А. Ленчишин // Свобода. — 

2006. — 20 трав. — С. 8.  
Огляд видань, представлених у Тернопільській ОУНБ, у яких міститься інформація про відо-

мого художника, уродженця м. Тернополя І. Марчука.  
1053. Ленчишин, А. До слова і пісня, і візерунок [Текст] / А. Ленчишин // Вільне життя. — 

2006. — 14 жовт. — С. 2.  
Презентація творчого доробку тернопільської письменниці М. Баліцької в Тернопільській 

ОУНБ.  
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1054. Ленчишин, А. Книжковий ріднокрай [Текст] / А. Ленчишин // Свобода. — 2006. — 
4 берез. — С. 6.  

Нову рубрику, у якій можна дізнатися про новинки краєзнавчої літератури в Тернопільській 
ОУНБ, розпочала газета «Свобода». Ведуча рубрики — А. Ленчишин, завідувачка відділу краєзна-
вчої літератури та бібліографії.  

1055. Ленчишин, А. «Невтомний трудівник на ниві українознавства» [Текст] : [до 70-річчя 
від дня народж. Б. Лановика] / А. Ленчишин // Вільне життя. — 2006. — 15 лип. — С. 5.  

Краєзнавчий календар до 70-річчя від дня народження Б. Лановика оформили в Тернопільській 
ОУНБ.  

1056. Ленчишин, А. Пам’яті поета [Текст] / А. Ленчишин // Вільне життя. — 2006. — 
19 лип. — С. 2.  

Краєзнавчий календар до 70-річчя від дня народження поета Б. Демківа оформили в Тернопіль-
ській ОУНБ.  

1057. Ленчишин, А. Під знаком Левицького [Текст] / А. Ленчишин // Вільне життя. — 
2006. — 2 верес. — С. 8.  

Виставка літератури до 100-річчя від дня народження відомого графіка Л. Левицького у відділі 
краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ. 

1058. Ленчишин, А. Поповнення франкіани [Текст] / А. Ленчишин // Соломія. — 2006. — 
№ 3 (жовт.). — С. 2.  

1059. Ленчишин, А. «Смолоскип» і його книги [Текст] / А. Ленчишин // Вільне життя. — 
2006. — 14 січ. — С. 8.  

Презентація видань українського видавництва «Смолоскип» відбулася в Тернопільській ОУНБ. 
1060. Ленчишин, А. Франковими стежками Тернопілля [Текст] / А. Ленчишин // Вільне 

життя. — 2006. — 30 серп. — С. 12.  
Книжково-ілюстративну виставку до 150-річчя від дня народження І. Франка підготовлено в 

Тернопільській ОУНБ. 
1061. Ліберний, О. Вишнівець: просвітницьке вікно в Європу [Текст] / О. Ліберний // Сво-

бода. — 2006. — 27 груд. — С. 5.  
Презентація книги Л. Шиян «Вишнівець та князі Корибути-Вишневецькі» у Тернопільській 

ОУНБ. 
1062. Ліберний, О. Неповторна музика землі Марії [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 

2006. — 21 жовт. — С. 6.  
Презентація творчості тернопільської письменниці М. Баліцької в Тернопільській ОУНБ. 
1063. Ліберний, О. Пам’ятні дати Тернопілля [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2006. — 

18 лют. — С. 14.  
Побачив світ 16-й випуск бібліотечного покажчика «Література до знаменних і пам’ятних дат 

Тернопільщини на 2006 рік», підготовлений працівниками відділу краєзнавчої літератури та бібліо-
графії Тернопільської ОУНБ.  

1064. Ліберний, О. Подвижники літопису стрілецької слави [Текст] / О. Ліберний // Свобо-
да. — 2006. — 18 берез. — С. 6.  

Презентація книг М. Лазаровича в Тернопільській ОУНБ.  
1065. Моліцька, Г. «І горів, і яснів, і страждав, і трудивсь...» [Текст] / Г. Моліцька // Вільне 

життя. — 2006. — 2 груд. — С. 2.  
Франкіана в Тернопільській ОУНБ. 
1066. Моліцька, Г. Книг стане більше? [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя. — 2006. — 

25 листоп. — С. 4.  
Семінар-практикум «Формування фондів бібліотек: сучасний погляд на розв’язання проблеми» 

пройшов у Тернопільській ОУНБ.  
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1067. Мороз, В. Англомовні фільми — у бібліотеці [Електронний ресурс] / В. Мороз. — 
Електрон. текстові дані. — [Україна], сор. 2000—2009. — Режим доступу: 
http://www.ria.ua/view.php?id=35614., вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр.  

Фільми англійською мовою показують читачам у Тернопільській ОУНБ. 
1068. Мороз, В. Іноземних книг в бібліотеках більшає [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 

2006. — 18 квіт. — С. 2.  
Фонд літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ нараховує понад 10 тис. книг та 

журналів вісімнадцятьма мовами.  
1069. Мороз, В. Свято мови залишили дітям [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 2006. — 

9 листоп. — С. 2.  
Виставка до Дня української писемності та мови в Тернопільській ОУНБ.  
1070. Мороз, В. «Тернопіль» можуть відродити [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 2006. — 

28 груд. — С. 4.  
Журнал «Тернопіль», який виходив у 1991—1997 рр., і досі має попит у читачів, стверджують 

працівники відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ.  
1071. Ольженко, О. Бібліотеки поповнюються книгами [Текст] / О. Ольженко // Свобо-

да. — 2006. — 28 січ. — С. 1.  
Тернопільщина отримала від Міністерства культури і туризму 10 тис. книг для поповнення фо-

ндів публічних бібліотек.  
1072. Осуховська, С. Дивосвіт Богдана Ступки [Текст] / С. Осуховська // Вільне життя. — 

2006. — 13 груд. — С. 7.  
Про книгу В. Мельниченка «Майстер», з якою можна ознайомитися у відділі мистецтв Терно-

пільської ОУНБ.  
1073. Польова, Г. Дуже багато книг. І всі — українські [Текст] / Г. Польова // Четверта 

влада. — 2006. — 15 лют. — С. 7.  
Бібліотеки Тернопільщини отримали майже 67 тис. примірників українських видань. 
1074. Польова, Г. Ще 67 тисяч книг [Текст] / Г. Польова // Вільне життя. — 2006. — 18 бе-

рез. — С. 1.  
Бібліотеки Тернопільщини отримали близько 67 тис. примірників українських видань завдяки 

реалізації постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку 
і функціонування української мови на 2004—2010 роки». 

1075. Попова, О. До бібліотеки — у гості [Текст] : Дні відкритих дверей тривають в облас-
ній бібліотеці ім. Затонського / О. Попова // Експрес. — 2006. — 28 верес. — 5 жовт. — Тер-
нопільські новини. — С. 4.  

1076. Попова, О. Право на власного читача [Текст] / О. Попова // Експрес. — 2006. — 14—
21 верес. — С. 14.  

У Тернополі стартував проект під назвою «Інша література». У його рамках у Тернопільській 
ОУНБ пройшла зустріч із письменниками Б. Гуменюком, Н. Степулою, П. Вольвачем та 
С. Процюком.  

1077. Попович, Ж. Віртуальна виставка мініатюр [Текст] / Ж. Попович // Місто. — 
2006. — 22 лют. — С. 6.  

На офіційному сайті Тернопільської ОУНБ представлено виставку «Великий світ мініатюрної 
книжки».  

1078. Попович, Ж. У «Затонці» коронуватимуть «Слово» [Текст] / Ж. Попович // Місто. — 
2006. — 20 верес. — С. 3.  

Одинадцять договорів із найвідомішими вітчизняними видавництвами уклали на Львівсь-
кому книжковому форумі працівники Тернопільської ОУНБ. 

1079. Поповнення бібліотечних фондів [Текст] // Культура і життя. — 2006. — 18 жовт. — 
С. 6.  
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Тернопільська обласна рада затвердила «Програму поповнення бібліотечних фондів до 
2010 року».  

1080. Приступа, І. Будуть гроші — будуть книги [Текст] / І. Приступа // Rіа плюс. — 
2006. — 28 черв. — С. 7.  

Поповнити книжковий фонд усіх бібліотек, що розташовані в Тернополі, допоможе прийняте 8 
червня розпорядження губернатора І. Стойка про схвалення «Програми поповнення бібліотечних 
фондів до 2010 року», переконаний директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко. 

1081. Приступа, І. Жодна подарована книга не пропала [Текст] / І. Приступа // Rіа плюс. — 
2006. — 28 черв. — С. 7.  

Про поповнення бібліотечного фонду подарунками громадян розповідає директор Тернопіль-
ської ОУНБ В. Вітенко.  

1082. Приступа, І. Пристрасті навколо книжки [Текст] / І. Приступа // Rіа плюс. — 
2006. — 28 черв. — С. 7.  

Про можливі шляхи поповнення бібліотечного фонду розповідає директор Тернопільської 
ОУНБ В. Вітенко.  

1083. Приступа, І. Чому щороку треба платити за формуляр? [Текст] / І. Приступа // Rіа 
плюс. — 2006. — 28 черв. — С. 7.  

Директори Тернопільської ОУНБ та обласної бібліотеки для дітей пояснюють, чому в бібліоте-
ках 1 раз на рік береться плата за читацький квиток.  

1084. Процак, Р. Винахідники з України [Текст] / Р. Процак // Вільне життя. — 2006. — 
25 жовт. — С. 9.  

Книжкова виставка «Українські винахідники пропонують…» у Тернопільській ОУНБ. 
1085. Романюк, В. Аграрна політика у ...бібліотеці [Текст] / В. Романюк // Свобода. — 

2006. — 18 листоп. — С. 3.  
Перегляд літератури на тему «Аграрна політика та стратегія: напрями розбудови» у Тернопіль-

ській ОУНБ.  
1086. Романюк, В. Завітайте до нас [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 2006. — 

26 лип. — С. 10.  
Презентація журналів «Агросвіт України» та «Овощеводство» завідувачкою відділу обслугову-

вання працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ. 
1087. Романюк, В. Кокі жив довго... [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 2006. — 

15 листоп. — С. 6.  
Про цікаві факти з життя птахів розповідає завідувачка відділу обслуговування працівників 

сільського господарства Тернопільської ОУНБ В. Романюк. 
1088. Романюк, В. Конюшина для кота? [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 2006. — 

29 квіт. — С. 6.  
Огляд журналу «Присадибне господарство», підготовлений завідувачкою відділу обслугову-

вання працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ В. Романюк. 
1089. Романюк, В. Нерозгадане диво природи [Текст] / В. Романюк // Свобода. — 2006. — 

18 жовт. — С. 10.  
Про книжкову виставку «Гриби: смачні, поживні, цілющі» у відділі обслуговування працівни-

ків сільського господарства Тернопільської ОУНБ. 
1090. Романюк, В. Славетне яблуко Симиренка [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 

2006. — 20 трав. — C. 6.  
Огляд праць відомого вченого-селекціонера Л. П. Симиренка, представлених у фонді Терно-

пільської ОУНБ.  
1091. Романюк, В. Усе про бджільництво [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 2006. — 

27 верес. — С. 12.  
У відділі обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ — пере-

гляд літератури «Бджільництво — поезія сільського господарства».  
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1092. Романюк, В. Якщо вас цікавить [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 2006. — 
6 трав. — С. 4.  

Огляд журналу «Ветеринарна медицина України» з фонду Тернопільської ОУНБ.  
1093. Ромашкіна, Л. В обласній бібліотеці покажуть фільми про Америку [Текст] / Л. Ро-

машкіна // 20 хвилин. — 2006. — 25 верес. — С. 6.  
Про заходи в рамках Декади відкритих дверей у Тернопільській ОУНБ.  
1094. Садовська, Г. Каменяр, якого ми знаємо і не знаємо [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя. — 2006. — 19 серп. — С. 8.  
Тернопільська ОУНБ та обласний краєзнавчий музей провели читання, присвячені 150-річчю 

від дня народження Великого Каменяра.  
1095. Собуцька, В. Українець з неаполітанського кварталу [Текст] / В. Собуцька // Свобо-

да. — 2006. — 14 жовт. — С. 8.  
Зустріч із бардом О. Марченком у Тернопільській ОУНБ. 
1096. Сушкевич, В. Великий світ мініатюрок [Текст] / В. Сушкевич // Вільне життя. — 

2006. — 19 квіт. — С. 10.  
Про виставку мініатюрних видань на сайті Тернопільської ОУНБ. 
1097. Читати подано: в обласній бібліотеці — нові книги [Текст] // Нова Тернопільська га-

зета. — 2006. — 8—14 берез. — С. 9.  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація нових книг кандидата історичних наук, завіду-

вача кафедри українознавства Тернопільського державного економічного університету 
М. Лазаровича.  

1098. Шатарська, Л. Гірка спадщина [Текст] / Л. Шатарська // Свобода. — 2006. — 
22 квіт. — С. 1.  

Книжкова виставка «Спадщина Чорнобиля» у Тернопільській ОУНБ. 
1099. Шатарська, Л. Енергетика і ощадливість [Текст] / Л. Шатарська // Вільне життя. — 

2006. — 28 січ. — С. 6.  
Про книжкову виставку «Концепції енергоощадливості в паливно-енергетичному комплексі 

України» у відділі технічної літератури Тернопільської ОУНБ. 
1100. Шатарська, Л. Золота сторінка в історії телебачення [Текст] / Л. Шатарська // Свобо-

да. — 2006. — 15 листоп. — С. 7.  
Виставка до Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку у відділі технічної літератури Тер-

нопільської ОУНБ. 
1101. Шатарська, Л. Сервіс по-європейськи [Текст] / Л. Шатарська // Вільне життя. — 

2006. — 8 квіт. — С. 1.  
Перегляд літератури та книжкова виставка «Комунальний сервіс по-європейськи» у Тернопіль-

ській ОУНБ.  
1102. Шатарська, Л. У журналі — історія краю [Текст] / Л. Шатарська // Свобода. — 

2006. — 21 жовт. — С. 6.  
Огляд журналу «Особняк», що містить матеріал, присвячений нинішній будівельній практиці в 

м. Тернополі.  
1103. Шатарська, Л. «Хліб в українській оселі» [Текст] / Л. Шатарська // Свобода. — 

2006. — 27 верес. — С. 10.  
Про книжкову виставку «Хліб в українській оселі» у відділі технічної літератури Тернопільсь-

кої ОУНБ.  
1104. Шелест, Л. Бібліотеки поповнюються [Текст] / Л. Шелест // Тернопіль вечірній. — 

2006. — 25—31 січ. — С. 2.  
Тернопільщина одержала від Міністерства культури і туризму України понад 10 тис. примір-

ників книг для поповнення фондів публічних бібліотек українськими виданнями. 
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1105. Шостак, Н. Де ви, літературні менеджери? [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. — 
2006. — 16 верес. — С. 5.  

Зустріч із письменниками Б. Гуменюком, Н. Степулою, П. Вольвачем та С. Процюком у Тер-
нопільській ОУНБ. 

1106. Янович, А. Особлива проза Марії Баліцької [Текст] / А. Янович // Свобода. — 
2006. — 29 верес. — С. 9.  

У Тернопільській ОУНБ відбувся творчий вечір М. Баліцької. 

*** 

1107. Вацик, А. За два тижні набудують майже на мільйон [Текст] / А. Вацик // Тернопіль-
ські оголошення. — 2006. — 23 груд. — С. 8.  

700 тис. грн субвенцій має отримати наша область із держбюджету на завершення будівництва 
Тернопільської ОУНБ. 

1108. Вербіцький, А. Додаткові фінанси підуть на бібліотеку та водопровід [Текст] / 
А. Вербіцький // Місто. — 2006. — 20 груд. — С. 3.  

На засіданні четвертої сесії Тернопільської обласної ради депутати обговорювали питання до-
будови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

1109. Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України [Текст] : звернення [депутатів 
Терноп. облради щодо завершення будівництва Терноп. ОУНБ] // Свобода. — 2006. — 
11 жовт. — С. 3. 

1110. Довгобуду — капут? [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2006. — 15—21 листоп. — 
С. 2.  

Про будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
1111. Доля обласної бібліотеки пов’язана з Тернопільським аеропортом [Текст] // Номер 

один. — 2006. — 10 трав. — С. 4.  
Про завершення будівництва Тернопільської ОУНБ за рахунок коштів, які надійдуть до облас-

ного бюджету після оформлення договору купівлі-продажу аеропорту.  
1112. Заморська, Л. Губернатор обіцяє добудувати наукову бібліотеку [Текст] / Л. Замор-

ська // Rіа плюс. — 2006. — 25 січ. — С. 3.  
І. Стойко оглянув приміщення довгобуду Тернопільської ОУНБ та зустрівся з працівниками 

книгозбірні. 
1113. Іванова, В. Продамо аеропорт — буде бібліотека [Текст] / В. Іванова // Rіа плюс. — 

2006. — 10 трав. — С. 2.  
1114. Іващук, М. Нині вже аморально для влади і для всіх не вирішувати кардинально 

справу із завершенням бібліотечного довгобуду у Тернополі [Текст] : відкритий лист Прем’єр-
міністру України Віктору Януковичу, Голові Комітету з питань бюджету Верховної Ради 
України Володимиру Макеєнку, Голові обласної державної адміністрації Іванові Стойку, Го-
лові обласної ради Михайлові Миколенку / М. Іващук // Свобода. — 2006. — 11 жовт. — С. 3.  

1115. Іващук, М. Під завісу четвертої каденції... [Текст] / М. Іващук // Свобода. — 2006. — 
29 берез. — С. 2.  

Про будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
1116. Іващук, М. Хто продуктивно працює задля інтересів виборців? [Текст] / М. Іващук // 

Свобода. — 2006. — 13 верес. — С. 2.  
Про довгобуд Тернопільської ОУНБ.  
1117. Іващук, М. Цікава арифметика — бюджетна цифра [Текст] / М. Іващук // Свобода. — 

2006. — 30 груд. — С. 2.  
Про те, як складається доля музеїв у районах, шкіл мистецтв, бібліотеки-довгобуду в Тернополі 

та багато інших питань обговорювалося на засіданні IV сесії обласної ради. 
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1118. Левицька, Л. З 20-літньою «бородою» [Текст] / Л. Левицька // Вільне життя. — 
2006. — 21 січ. — С. 6.  

Про довгобуд Тернопільської ОУНБ. 
1119. Мороз, В. Бібліотеку відбудують студенти [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 

2006. — 29 квіт. — С. 3. 
1120. Мороз, В. Бібліотеці можуть «дати» грошей [Текст] : 12 мільйонів гривень можуть 

виділити на добудову обласної бібліотеки в Тернополі. Це стане можливо лише, якщо за це 
проголосують народні депутати / В. Мороз // 20 хвилин. — 2006. — 16 верес. — С. 4.  

1121. Окшинський, Т. Довгобуди з однаковою долею [Текст] / Т. Окшинський // Вільне 
життя. — 2006. — 6 груд. — С. 3.  

Житель с. Тустоголовів Зборівського району вважає, що довгобуд Тернопільської ОУНБ — ні-
мий докір мешканцям м. Тернополя.  

1122. Сергієнко, Г. Нова бібліотека буде, і найближчим часом [Текст] / Г. Сергієнко // 
Свобода. — 2006. — 21 січ. — С. 3.  

Про будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
1123. Стойко, І. Іван Стойко: «Усе, що можна зробити в області, ми робимо» [Текст] : [ін-

терв’ю з головою Терноп. облдержадмін., одне з питань якого стосується добудови нового 
приміщення Терноп. ОУНБ] / записала Г. Садовська // Вільне життя. — 2006. — 25 жовт. — 
С. 3. 

1124. Цебрій, Є. Адам Мартинюк радив тернополянам, як добудувати обласну бібліотеку 
[Текст] / Є. Цебрій // Ria плюс. — 2006. — 22 лют. — С. 6.  

Заступник Голови Верховної Ради України А. Мартинюк під час свого візиту до м. Тернополя 
порадив, як добудувати наукову бібліотеку. 

2007 

1125. Віртуальний світ української культури [Текст]. Вип. 3 : вебліогр. покажч. / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка, від. інформації ; уклад. О. Проців. — Т., 2007. — 23 с. 

Покажчик містить інформацію про сайти установ та закладів культури України. 
1126. Віртуальний світ українських журналів [Текст]. Вип. 4 : вебліогр. покажч. / Терноп. 

обл. універс. наук. б-ка, від. інформації ; уклад. О. Проців. — Т., 2007. — 32 с. 
Покажчик містить інформацію про сайти українських часописів. 
1127. Віртуальний світ українських газет [Текст]. Вип. 5 : вебліогр. покажч. / Терноп. обл. 

універс. наук. б-ка, від. інформації ; уклад. О. Я. Проців. — Т., 2007. — 30 с. 
Покажчик містить адреси сайтів популярних українських газет різноманітного характеру, на 

яких представлено повнотекстові електронні версії пропонованих видань. 
1128. Віртуальний світ українських благодійних організацій [Текст]. Вип. 6 : вебліогр. по-

кажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, від. інформації ; уклад. О. Я. Проців. — Т., 2007. — 
26 с. 

Покажчик пропонує інтернет-адреси українських благодійних організацій, до яких можуть зве-
рнутися громадяни. 

1129. Соломія Крушельницька [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури Терноп. облдер-
жадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. А. О. Ленчишин ; передм. «Співачка світо-
вої слави» П. К. Медведика. — Т. : Підручники і посібники, 2007. — 112 с. : фотогр.  

Бібліографічний покажчик присвячено 135-річчю від дня народження видатної української спі-
вачки С. А. Крушельницької. У ньому відображено документи, які створюють життєписно-
бібліографічну студію неперевершеної Соломії — зірки оперної сцени. 

1130. Культура Тернопільщини: 2006 рік [Текст] : (сторінками центр. та обл. періодичних 
вид.) : анот. бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, від. інформації ; уклад. 
О. Проців. — Т., 2007. — 80 с. 
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Покажчик містить інформацію з періодичних видань із загальних питань культури, регіональ-
ної культурної політики, правових та економічних аспектів, упровадження нових форм і методів 
роботи в закладах культури області. 

1131. Лесь Курбас: життя і творчість [Текст] : 120-річчю від дня народж. присвячується : 
метод.-бібліогр. поради / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
Л. М. Козачок. — Т., 2007. — 31 с. 

1132. Міждержавний стандарт ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание электронных ресурсов» [Текст] : метод.-бібліогр. рек. щодо використання / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, від. інформації ; підгот. О. Я. Проців. — Т., 2007. — 12 с. 

Містить рекомендації щодо використання Міждержавного стандарту та взірці опису різних ви-
дів ресурсів. 

1133. Іван Огієнко: «Я все зробив, що міг зробити...» [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Л. Оленич, В. Чупрова. — Т. : Підручники і посібники, 
2007. — 112 с. — (Родом з України ; вип. 2). 

Бібліографічний покажчик присвячено 125-літтю від дня народження та 35-річчю від дня світ-
лої пам’яті вченого, громадського та церковного діяча, письменника І. Огієнка (митрополита Іларі-
она). 

1134. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 1 (20) / Обл. універс. 
наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2007. — 39 с. 

1135. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 2 (21) / Обл. універс. 
наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2007. — 31 с. 

1136. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 3/4 (22/23) / Обл. 
універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2007. — 26 с. 

1137. Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2006 [Текст] : аналіт.-стат. огляд / Обл. уні-
верс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2007. — 27 с. 

Випуск містить аналітичну інформацію та статистичні дані, які характеризують діяльність біб-
ліотек системи Міністерства культури і туризму України в Тернопільській області за 2006 р. Огляд 
підготовлено на основі зведених річних статистичних та письмових звітів, довідок, виїздів. 

1138. Скорботна пам’ять України [Текст]  : до 75-річчя Голодомору в Україні : метод.-
бібліогр. поради / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенко-
ва. — Т., 2007. — 35 с. 

1139. Роман Шухевич: «Це був наказ мого серця!» [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: В. Чупрова, Л. Оленич. — Т. : Підручники і посібники, 
2007. — 144 с. — (Родом з України ; вип. 1). 

Це перший випуск серії бібліографічних посібників «Родом з України». Видання містить дру-
кований матеріал, присвячений Головному командирові УПА Р. Шухевичу. При складанні покаж-
чика використано книги, літописи книг, журнальні та газетні статті, ресурси мережі Інтернет. 

*** 

1140. В. Г. У подарунок — книжки [Текст] / В. Г. // Експрес. — 2007. — 19—26 квіт. — 
Тернопільські новини. — С. 1. 

122 примірники книжок подарував Тернопільській ОУНБ Український науковий інститут Гар-
вардського університету. 

1141. Відзначили Всеукраїнський день бібліотек [Текст] // Четверта влада. — 2007. — 
3 жовт. — С. 6. 

Про Тернопільську ОУНБ розповідає головний бібліотекар відділу технічної літератури 
Л. Шатарська. 

1142. Відновлення історичної пам’яті [Текст] // Вільне життя. — 2007. — 1 груд. — С. 1.  
Про надання Тернопільською ОУНБ управлінню СБУ в Тернопільській області матеріалів про 

життя й діяльність Головного командира УПА Р. Шухевича. 
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1143. Вітенко, В. Василь Вітенко: «Мені болить усе «бібліотечне» [Текст] : [інтерв’ю з ди-
ректором Терноп. ОУНБ] / розмовляв С. Гармаш // Нова ера. — 2007. — 17—23 жовт. — С. 9 : 
фотогр. 

1144. Вітенко, В. Книгозбірні чекають [Текст] / В. Вітенко // Вільне життя. — 2007. — 
28 верес. — С. 8. — (30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек). 

Про заходи до Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській ОУНБ. 
1145. Вітенко, В. Свято друзів книги [Текст] / В. Вітенко // Тернопіль вечірній. — 2007. — 

19 верес. — С. 4. — (До Всеукраїнського дня бібліотек). 
Про заходи до Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській ОУНБ розповідає її директор — 

В. Вітенко. 
1146. Гаврилюк, Т. «Бібліотечне вікно в Америку» [Текст] / Т. Гаврилюк // Вільне жит-

тя. — 2007. — 8 груд. — С. 1. 
У ресурсному центрі «Вікно в Америку» Тернопільської ОУНБ відбулася зустріч із заступни-

ком Генерального консула США Г. Гарднером. 
1147. Гаврилюк, Т. Подарунок від «українського Гарварду» [Текст] / Т. Гаврилюк // Вільне 

життя. — 2007. — 14 квіт. — С. 1. 
Тернопільська ОУНБ отримала в подарунок від Українського наукового інституту Гарвардсь-

кого університету 122 примірники книг англійською мовою. 
1148. Герман, Л. А тепер — «Сестри Річинські» [Текст] / Л. Герман // Вільне життя. — 

2007. — 26 трав. — С. 1. 
Про книжкову виставку «Майбутній дивосвіт Ірини Вільде» у відділі міського абонементу 

Тернопільської ОУНБ. 
1149. Євген Гуцало «Ментальність орди» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2007. — 

29 серп. — 4 верес. — С. 5. — (NOVA читанка). 
«Нова…» спільно з Тернопільською ОУНБ продовжує знайомити своїх читачів з найновішими 

книжковими «делікатесами». Цього разу — книга Є. Гуцала «Ментальність орди». 
1150. Десять кілограмів знань [Текст] // Свобода. — 2007. — 10 берез. — С. 8. 
Про найпопулярніші книги в Тернопільській ОУНБ. 
1151. Дігай, Т. Таємниця любові [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя. — 2007. — 24 лют. — 

С. 8. 
Про поетичну збірку бібліотекаря відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ 

Н. Білянської «Таємниця любові». 
1152. Дольна, С. Відкривають таємниці любові [Текст] / С. Дольна // 20 хвилин. — 

2007. — 25 квіт. — С. 14. 
Творчий вечір Н. Білянської в Тернопільській ОУНБ. 
1153. Дольна, С. Книги, видані облрадою, тернополяни читають рідко [Текст] / 

С. Дольна // 20 хвилин. — 2007. — 21 трав. — С. 5. 
Книги, які вийшли у видавництві «Рада», ще не знайшли свого читача, вважає завідувачка від-

ділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ М. Друневич. 
1154. Дольна, С. Наталя Білянська відкрила «Таємницю» [Текст] / С. Дольна // 

20 хвилин. — 2007. — 27 квіт. — С. 14. 
Презентація поетичної збірки Н. Білянської в Тернопільській ОУНБ. 
1155. Друневич, М. Дарунок до ювілею Соломії [Текст] / М. Друневич // Вільне життя. — 

2007. — 3 листоп. — С. 1. — (Що? Де? Коли?). 
У видавництві «Підручники і посібники» побачив світ бібліографічний покажчик «Соломія 

Крушельницька», підготовлений фахівцями відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Терно-
пільської ОУНБ. 

1156. Друневич, М. «У світ пішов я від калини…» [Текст] / М. Друневич // Вільне жит-
тя. — 2007. — 12 трав. — С. 5. 
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Виставка літератури до 75-ї річниці від дня народження поета й публіциста Г. Петрука-Попика 
в Тернопільській ОУНБ. 

1157. Друневич, М. Усе про Тернопілля / М. Друневич // Вільне життя. — 2007. — 
5 трав. — С. 5. — (Що? Де? Коли?). 

Про бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 
2007 рік», підготовлений спеціалістами відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільсь-
кої ОУНБ. 

1158. Друневич, М. Усі знаменні дати краю — в одній книжці [Текст] / М. Друневич // 
Свобода. — 2007. — 8 груд. — С. 6. — (Що б таке почитати?). 

Про вісімнадцятий випуск бібліографічного покажчика «Література до знаменних і пам’ятних 
дат Тернопільщини на 2008 рік», підготовлений працівниками відділу краєзнавчої літератури та бі-
бліографії Тернопільської ОУНБ. 

1159. Дудка, А. Він словом сатири зриває маски… [Текст] / А. Дудка // Нова ера. — 
2007. — 28 лют. — 6 берез. — С. 6. 

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація збірки В. Вороніна «Сон у руку». 
1160. Дудка, А. «Таємницю любові» розкрила Наталя Білянська [Текст] / А. Дудка // Нова 

ера. — 2007. — 2—8 трав. — С. 6. 
У Тернопільській ОУНБ відбувся творчий вечір бібліотекаря відділу міського абонементу 

Н. Білянської. Авторка презентувала свою першу поетичну збірку «Таємниця любові». 
1161. Життя-буття бібліотек [Текст] : стат. показники роботи б-к обл., [у т. ч. Терноп. 

ОУНБ] // Четверта влада. — 2007. — 3 жовт. — С. 6. 
1162. Квітка Маргаритка. Довідники на щодень [Текст] / Квітка Маргаритка // Місто. — 

2007. — 10 січ. — С. 5. 
Тернопільське видавництво «Підручники і посібники» видало бібліографічний покажчик «Лі-

тература до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік», укладений фахівцями Терно-
пільської ОУНБ. 

1163. Кифор, Є. Етнограф і громадсько-культурний діяч [Текст] / Є. Кифор // Вісті При-
дністров’я. — 2007. — 23 берез. — С. 2 : фотогр. 

Про бібліографічний покажчик літературно-краєзнавчих творів О. Черемшинського, у підгото-
вці якого взяла участь завідувачка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської 
ОУНБ А. Ленчишин. 

1164. Ковалькова, Т. Книга-пам’ять [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя. — 2007. — 
6 жовт. — С. 5. 

Про книгу Б. Петриківського «Принагідні вірші, присвяти, тости», ознайомитися з якою можна 
у відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ.  

1165. Ковалькова, Т. На те й НАТО [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя. — 2007. — 
25 лип. — С. 4. 

Про участь Тернопільської ОУНБ у круглому столі «Інформаційно-освітні аспекти співробіт-
ництва України з НАТО» у м. Києві. 

1166. Ковалькова, Т. «Окраса книг — екслібрис» [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне жит-
тя. — 2007. — 12 груд. — С. 12. 

Про віртуальну виставку екслібрисів на сайті Тернопільської ОУНБ.  
1167. Коверко, О. «Після двох інфарктів мене врятувала … поезія» [Текст] / О. Коверко // 

Рада. — 2007. — № 2. — С. 48 : фотогр. 
Презентація збірки політичної сатири «Сон у руку» депутата Тернопільської обласної ради В. 

Вороніна. 
1168. Кондрат, Н. Презентував директор свою книгу [Текст] / Н. Кондрат // Свобо-

да. — 2007. — 28 верес. — С. 9. 
Презентація нової книги Я. Карпика «Моя Кобзарівка» у Тернопільській ОУНБ. 
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1169. Євгенія Кононенко «Жертва забутого майстра» [Текст] // Нова Тернопільська газе-
та. — 2007. — 12—18 верес. — С. 6. — (NOVA читанка). 

«Нова…» та Тернопільська ОУНБ знайомлять читачів із новою книгою Є. Кононенко «Жертва 
забутого майстра». 

1170. Євгенія Кононенко «Новели для нецілованих дівчат» [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2007. — 13—19 черв. — С. 10. — (NOVA читанка). 

Завідувачка відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ Т. Ковалькова розповідає про 
нову збірку новел сучасної української письменниці Є. Кононенко «Новели для нецілованих дів-
чат». 

1171. Корнієнко, Н. Неллі Корнієнко: «Якщо є Курбас, то є український театр» [Текст] : 
[розмова з директором Нац. центру театр. мистецтва ім. Л. Курбаса] / записала В. Перун // Ві-
льне життя. — 2007. — 11 лип. — С. 9. — (Наші гості). 

Про творчу зустріч із Лесем Танюком і Неллі Корнієнко в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса, під 
час якої Тернопільська ОУНБ отримала в подарунок 10 примірників книги «Слово. Театр. Життя» 
Леся Танюка та «Лесь Курбас: репетиція майбутнього» Неллі Корнієнко. 

1172. Костишин, Л. Тисяча й одне сонце Наталі Білянської [Текст] / Л. Костишин // Вільне 
життя. — 2007. — 28 квіт. — С. 2. 

Музично-поетичний вечір «Від душі до душі» за творчістю бібліотекаря відділу міського або-
нементу відбувся в Тернопільській ОУНБ. 

1173. Кріль, М. Світ Соломії Крушельницької у книжках [Текст] / М. Кріль // Місто. — 
2007. — 24 жовт. — С. 13 : фотогр. 

Побачив світ бібліографічний покажчик «Соломія Крушельницька», підготовлений спеціаліс-
тами відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ. 

1174. Крочак, І. Репрезентація бібліографічного покажчика [Текст] / І. Крочак // Вільне 
життя. — 2007. — 17 берез. — С. 8.  

У Державному архіві Тернопільської області репрезентували бібліографічний покажчик «Етно-
граф і громадсько-культурний діяч Остап Черемшинський». Редактор видання — завідувачка відді-
лу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ А. Ленчишин. 

1175. Кушнірук, А. Жіноче царство, або Трішки про дім, у якому народжуються думки 
[Текст] / А. Кушнірук // Свобода. — 2007. — 22 верес. — С. 8 : фотогр. 

Про Тернопільську ОУНБ та її колектив розповідає завідувачка відділу міського абонементу 
Т. Ковалькова. 

1176. Кушнірук, А. Симфонія із вітру, сліз і дощу [Текст] / А. Кушнірук // Свобода. — 
2007. — 2 трав. — С. 10. 

Творчий вечір бібліотекаря відділу міського абонементу Н. Білянської «Від душі до душі» 
пройшов у Тернопільській ОУНБ. 

1177. Лазорик, С. В Тернопільській бібліотеці — місячний доступ до Інтернету [Електро-
нний ресурс] / С. Лазорик. — Електрон. текстові дані. — Режим доступу: 
http://www.ria.ua/news/60257, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр. — Аналог друк. 
вид. (20 хвилин. — 2007. — 2 берез.). 

До 16 березня в Тернопільській ОУНБ триватиме відкритий тестовий доступ до системи 
«Encyclopedia Britannica Online Academic Edition». 

1178. Лазорик, С. «Затонка» отримала п’ять тонн нових книжок [Текст] / С. Лазорик // 
20 хвилин. — 2007. — 8 лют. — С. 3. 

Майже 6000 примірників літератури для поповнення фондів бібліотек області отримала Терно-
пільська ОУНБ. 

1179. Лазорик, С. «Затонці» подарували англомовні «оскарівські» DVD [Текст] / 
С. Лазорик // 20 хвилин. — 2007. — 5 лют. — С. 5. 

200 нових книг та 40 DVD англійською мовою надійшло у відділ літератури іноземними мова-
ми Тернопільської ОУНБ. 
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1180. Лазорик, С. Книги і диски на 15 тисяч гривень привезли до Тернопільської бібліоте-
ки [Електронний ресурс] / С. Лазорик. — Електрон. текстові дані. — Режим доступу: 
http://www.ria.ua/news/58012, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр. — Аналог друк. 
вид. (20 хвилин. — 2007. — 5 лют.). 

Нові книги англійською мовою надійшли у відділ літератури іноземними мовами Тернопільсь-
кої ОУНБ. Спонсорує надходження Посольство США в Україні. 

1181. Лазорик, С. Меценати подарували тисячу книг [Текст] / С. Лазорик // 20 хвилин. — 
2007. — 2 лют. — С. 4. 

Понад 1000 книг подарували днями Тернопільській ОУНБ двоє тернополян: Л. Шевчук та 
Р. Залеський. 

1182. Лазорик, С. Передплату на «Scientific American» подарував американський меценат 
Тернопільській бібліотеці [Електронний ресурс] / С. Лазорик. — Електрон. текстові дані. — 
Режим доступу: http://www.ria.ua/news/60263, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр. — 
Аналог друк. вид. (20 хвилин. — 2007. — 2 берез.). 

Англомовну версію найстарішого наукового журналу світу «Scientific American» відтепер ма-
ють змогу читати тернополяни у відділі літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ. 

1183. Лазорик, С. Статті нобелівських лауреатів почитаємо англійською [Текст] / 
С. Лазорик // 20 хвилин. — 2007. — 2 берез. — С. 3. 

Річну передплату на найстаріший науковий журнал світу «Sciеntific American» подарував Тер-
нопільській ОУНБ американський меценат Г. Малиновський.  

1184. Лазорик, С. Тернопільщина отримала 5 тонн нових книжок [Електронний ресурс] / 
С. Лазорик. — Електрон. текстові дані. — Режим доступу: http://www.ria.ua/news/58376, віль-
ний. — Заголовок з екрана. — Мова укр. — Аналог друк. вид. (20 хвилин. — 2007. — 8 лют.). 

П’ять тонн різножанрової літератури отримала Тернопільська ОУНБ. 
1185. Лазорик, С. У бібліотеці — тестовий доступ до Інтернету [Текст] / С. Лазорик // 

20 хвилин. — 2007. — 2 берез. — С. 3. 
До 16 березня в Тернопільській ОУНБ триватиме відкритий тестовий доступ до програми 

Encyclopedia Britannica Online Academic Edition. 
1186. Ленчишин, А. Сторінками бібліографічного покажчика «Соломія Крушельницька» 

[Текст] : (на матеріалах Терноп. обл. універс. наук. б-ки) / А. Ленчишин // Соломія Крушель-
ницька та світовий музичний простір : зб. статей. — Т., 2007. — С. 172—182. 

1187. Ленчишин, А. У присвяту Великій Соломії [Текст] / А. Ленчишин // Свобода. — 
2007. — 22 верес. — С. 5 : фотогр. 

На відзначення 135-річчя від дня народження відомої співачки Тернопільська ОУНБ репрезен-
тувала бібліографічний покажчик «Соломія Крушельницька». 

1188. Литвин, М. Як вийти з кризи читацької культури? [Текст] : У пошуках рішень / 
М. Литвин // Культура і життя. — 2007. — 1 серп. — С. 2—3. 

У статті згадується також і Тернопільська ОУНБ. 
1189. Ліберний, О. У бій іде політична сатира [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2007. — 

3 берез. — С. 3. 
Презентація збірки В. Вороніна «Сон у руку» у Тернопільській ОУНБ. 
1190. Ліскова, О. Погляд у майбутнє [Текст] / О. Ліскова // Вільне життя. — 2007. — 

24 січ. — С. 2. 
Щорічне навчання в обласній школі методиста «Сільська бібліотека: сучасний погляд на мето-

дичне забезпечення» пройшло на базі Бучацької ЦБС. 
1191. Літа минають [Текст] // Вільне життя. — 2007. — 25 квіт. — С. 6. — (Пісня на замо-

влення). 
Розшукати текст пісні допомогла завідувачка відділу літератури з мистецтв Тернопільської 

ОУНБ С. Осуховська. 
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1192. Лойко, Р. Бібліотека — поповнюється [Текст] / Р. Лойко // Вільне життя. — 2007. — 
24 лют. — С. 8. 

Про співпрацю сектора обмінного фонду Тернопільської ОУНБ із бібліотекою Державного ар-
хіву Тернопільської області. 

1193. Май, В. Видали довідник пам’ятних дат [Текст] / В. Май // Ria плюс. — 2007. — 
17 січ. — C. 2. 

«Календар знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини» уклали фахівці відділу краєзнавчої лі-
тератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ. 

1194. Май, В. Книги доставлятимуть: приносити книги тим тернополянам, які не можуть 
самостійно пересуватися, незабаром будуть із Тернопільської обласної універсальної бібліоте-
ки [Текст] / В. Май // Ria плюс. — 2007. — 17 січ. — С. 7. 

1195. Май, В. Привезли п’ять тонн нових книг [Текст] / В. Май // Ria плюс. — 2007. — 
14 лют. — С. 2. 

Понад 6 тис. примірників різножанрової літератури отримала нещодавно Тернопільська ОУНБ. 
1196. Май, В. Тернопіль читатиме бізнес-бестселери [Текст] / В. Май // Ria плюс. — 

2007. — 7 лют. — С. 3. 
Комплект книг, виданих Фундацією імені князів-благодійників Острозьких, отримали в пода-

рунок книгозбірні міста, у т. ч. і Тернопільська ОУНБ. 
1197. Моліцька, Г. Ліна Костенко, Леся Романчук та «Легенди Тернопільщини» [Текст] : 

кращі книга, журнал і газета року / Г. Моліцька // Русалка Дністрова. — 2007. — № 1 (січ.). — 
С. 4. 

Про результати щорічного соціологічного дослідження «Краща книга року» у Тернопільській 
ОУНБ. 

1198. Мороз, В. «Благословенний даром золотим» [Текст] / В. Мороз // Тернопіль вечір-
ній. — 2007. — 11—17 лип. — С. 2. 

Про творчий вечір до 100-річчя від дня народження Олега Ольжича в Тернопільській ОУНБ. 
1199. Мороз, В. З’явився довідник пам’ятних дат [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 

2007. — 11 січ. — С. 5. 
Бібліографічний довідник «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 

2007 рік» уклали в Тернопільській ОУНБ. 
1200. Мороз, В. Капусник бібліотекарі зробили у санітарний день [Текст] / В. Мороз // 

20 хвилин. — 2007. — 29 верес. — С. 3 : фотогр. 
Про відзначення Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській ОУНБ. 
1201. Мороз, В. Курбасом зацікавилась Європа [Текст] / В. Мороз // Тернопіль вечірній. — 

2007. — 11—17 лип. — С. 2 : фотогр. 
У рамках Року Леся Курбаса в ПК «Березіль» відбулася творча зустріч з Лесем Танюком та 

Неллі Корнієнко. Під час зустрічі Тернопільська ОУНБ отримала в подарунок 10 примірників кни-
ги «Слово. Театр. Життя» Леся Танюка та «Лесь Курбас: репетиція майбутнього» Неллі Корнієнко. 

1202. Мороз, В. Унікальні книги живуть у Тернополі [Текст] : 430 років незабаром випов-
ниться найстарішій у нашому місті книзі «Біблії польській», а найдорожча книжка Тернополя 
коштує майже тисячу гривень / В. Мороз // 20 хвилин. — 2007. — 19 січ. — С. 5. 

Про унікальні видання у фондах тернопільських книгозбірень, у т. ч. Тернопільської ОУНБ. 
1203. Мороз, В. Які в Тернополі цінні книги лежать [Електронний ресурс] / В. Мороз. — 

Електрон. текстові дані. — Режим доступу: http://www.ria.ua/news/56627, вільний. — Заголо-
вок з екрана. — Мова укр. — Аналог друк. вид. (20 хвилин. — 2007. — 19 січ.). 

Про рідкісні та цінні видання у фондах бібліотек області, у т. ч. Тернопільської ОУНБ. 
1204. Харукі Муракамі «Танцюй, танцюй, танцюй» [Текст] // Нова Тернопільська газе-

та. — 2007. — 6—12 черв. — С. 10. — (NOVA читанка). 
Про японського письменника Харукі Муракамі та його твори у фонді Тернопільської ОУНБ 

розповідає завідувачка відділу міського абонементу Т. Ковалькова. 
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1205. Новак, Н. Всі визначні дати 2008-го — в одному довіднику [Текст] / Н. Новак // 
20 хвилин. — 2007. — 3 груд. — С. 5 : фотогр. 

Про черговий випуск бібліографічного покажчика «Література до знаменних і пам’ятних дат 
Тернопільщини на 2008 рік», підготовлений фахівцями Тернопільської ОУНБ. 

1206. Новак, Н. Про всі визначні дати 2008-го — у довіднику [Текст] / Н. Новак // Ria 
плюс. — 2007. — 5 груд. — С. 3. 

Новий випуск бібліографічного покажчика «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопі-
льщини на 2008 рік», підготовлений фахівцями Тернопільської ОУНБ, побачив світ у видавництві 
«Підручники і посібники». 

1207. Огородник, Н. Побачила світ книжка / Н. Огородник // Вільне життя. — 2007. — 
7 берез. — С. 6. 

Про презентацію збірки В. Вороніна «Сон у руку» у Тернопільській ОУНБ. 
1208. Огородник, Н. Про Леся Курбаса знатимемо більше [Текст] / Н. Огородник // Четве-

рта влада. — 2007. — 1 серп. — С. 7. 
Фонд Тернопільської ОУНБ поповнили книжки Леся Танюка «Талан і талант Леся Курбаса» та 

60-томне видання про життя й творчість митця. 
1209. Оленич, Л. Відомий і невідомий Іван Огієнко [Текст] / Л. Оленич // Вільне життя. — 

2007. — 22 груд. — С. 8. 
Бібліографічним покажчиком «Іван Огієнко: «Я все зробив, що міг зробити…» Тернопільська 

ОУНБ продовжила випуск серії посібників «Родом з України».  
1210. Оленич, Л. Життя, віддане народові [Текст] / Л. Оленич // Вільне життя. — 2007. — 

28 квіт. — С. 8. 
Про творчу спадщину митрополита Іларіона (Івана Огієнка) у фонді Тернопільської ОУНБ ро-

зповідає завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Л. Оленич. 
1211. Ониськів, М. [У Тернополі побачив світ бібліографічний покажчик «Етнограф 

і громадсько-культурний діяч Остап Черемшинський»] [Текст] / М. Ониськів // Вільне жит-
тя. — 2007. — 17 берез. — С. 1.  

Редактор видання — завідувачка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської 
ОУНБ А. Ленчишин. 

1212. Осуховська, С. Віч-на-віч з Кобзарем [Текст] / С. Осуховська // Вільне життя. — 
2007. — 9 черв. — С. 5. 

У відділі літератури з мистецтв Тернопільської ОУНБ організовано книжкову виставку «Шев-
ченко-художник». 

1213. Орхан Памук «Сніг» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2007. — 18 груд. — С. 
6. — (NOVA читанка). 

«Нова...» разом із Тернопільською ОУНБ продовжує знайомити своїх читачів із новинками 
книжкового ринку. Цього разу завідувачка відділу міського абонементу Т. Ковалькова представляє 
роман «Сніг» турецького письменника Орхана Памуки. 

1214. «Пишу у небеса листа…» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2007. — 16—
22 трав. — С. 9. 

Про тернопільську поетесу, бібліотекаря Тернопільської ОУНБ Н. Білянську. 
1215. «Після двох інфарктів мене врятувала … поезія» [Текст] : депутат Терноп. облради 

Володимир Воронін видав збірку політичної сатири // Нова Тернопільська газета. — 2007. — 
28 лют. — 6 берез. — С. 6. 

Презентація збірки політичної сатири «Сон у руку» у Тернопільській ОУНБ. 
1216. Подкович, М. 135-ий Соломіїн вересень на Тернопіллі [Текст] / М. Подкович // Со-

ломія. — 2007. — № 3 (32) (жовт.). — С. 1, 2.  
Про літературно-мистецький вечір, присвячений 135-й річниці від дня народження 

С. Крушельницької, який відбувся в Тернопільській ОУНБ. 



 96

1217. Попова, О. Книги — додому [Текст] / О. Попова // Експрес. — 2007. — 25 січ. — 
1 лют. — Тернопільські новини. — С. 2. 

У відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ працюють над тим, щоб забезпечувати 
книгами інвалідів удома. 

1218. Попович, В. UMC та Фундація Острозьких подарували Тернополю книги [Текст] / 
В. Попович // Номер один. — 2007. — 7 лют. — С. 4. 

У приміщенні Тернопільського прес-клубу відбулася урочиста передача літератури із серії «Бі-
бліотека ділових шедеврів від UMC» бібліотекам міста, у т. ч. Тернопільській ОУНБ. 

1219. Починок, Ю. «Застиглий вогонь» Петра Сороки [Текст] / Ю. Починок // Вільне жит-
тя. — 2007. — 3 жовт. — С. 5. — (Репрезентації). 

У Тернопільській ОУНБ відбулася репрезентація книги П. Сороки «Застиглий вогонь. Денники 
2006 року». 

1220. Прокопів, Р. Подяка [Текст] / Р. Прокопів // Вільне життя. — 2007. — 3 трав. — С. 8. 
Подяка колективу Тернопільської ОУНБ за добре налагоджену роботу. 
1221. Проник, Б. Покажчик допоможе [Текст] / Б. Проник // Вільне життя. — 2007. — 

13 жовт. — С. 8. 
Про новий бібліографічний покажчик «Культура Тернопільщини: 2006 рік», підготовлений фа-

хівцями відділу інформації Тернопільської ОУНБ. 
1222. Проник, Б. Що треба знати про гриби… [Текст] / Б. Проник // Вільне життя. — 

2007. — 8 серп. — С. 8 : іл. 
Більш детальну інформацію про гриби можна знайти у відділі обслуговування працівників 

сільського господарства Тернопільської ОУНБ. 
1223. Процак, Р. Родом з України [Текст] / Р. Процак // Вільне життя. — 2007. — 

24 лют. — С. 5. 
Про книжкову виставку «Головний конструктор» до 100-річчя від дня народження 

С. П. Корольова в Тернопільській ОУНБ. 
1224. Процик, І. У бібліотеці — книга з автографом Матіос [Текст]  // І. Процик / 20 хви-

лин. — 2007. — 19 верес. — С. 2. 
Своїми враженнями про 14-й Форум видавців у м. Львові ділиться завідувачка відділу компле-

ктування фонду Тернопільської ОУНБ Г. Польова. 
1225. Ірен Роздобудько «Життя видатних дітей» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2007. — 22—28 серп. — С. 6. — (NOVA читанка). 
У рубриці «Nova читанка» завідувачка відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ 

Т. Ковалькова розповідає про нову захоплюючу книгу української письменниці Ірен Роздобудько 
«Життя видатних дітей».  

1226. Леся Романчук «Чотири дороги назустріч». Книга четверта [Текст] // Нова Терно-
пільська газета. — 2007. — 14—20 берез. — С. 5. — (NOVA читанка). 

Рубрика «Nova читанка» спільно з Тернопільською ОУНБ знайомить читачів «Нової Терно-
пільської газети» з кращими книжковими новинками. 

1227. Романюк, В. Наші вірні друзі [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 2007. — 
15 верес. — С. 1. 

У відділі обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ організо-
вано книжкову виставку про тварин. 

1228. Романюк, В. «Облік і фінанси» [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 2007. — 
8 верес. — С. 4.  

Про журнал «Облік і фінанси», що почав надходити у відділ обслуговування працівників сіль-
ського господарства Тернопільської ОУНБ. 

1229. Романюк, В. Птах сонця  [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 2007. — 
20 черв. — С. 7. 
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Огляд літератури про птахів у відділі обслуговування працівників сільського господарства 
Тернопільської ОУНБ. 

1230. Романюк, В. Тропіки на підвіконні [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 2007. — 
29 серп. — С. 13. 

Про книжкову виставку «Екзотичні рослини: вирощування і догляд», організовану у відділі об-
слуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ. 

1231. Романюк, В. У саду і на городі [Текст] : [про книжк. вист. «Аптека в саду і на горо-
ді»] / В. Романюк // Вільне життя. — 2007. — 13 жовт. — С. 8. 

1232. Романюк, В. Хліб, пісня, книга [Текст] / В. Романюк // Вільне життя. — 2007. — 
17 листоп. — С. 5. 

Про виставку «Хліб, пісня, книга…» у відділі обслуговування працівників сільського госпо-
дарства Тернопільської ОУНБ. 

1233. Рюміна, Л. Благословенний даром золотим [Текст] / Л. Рюміна // Вільне життя. — 
2007. — 14 лип. — С. 1. 

Про літературний вечір до 100-річчя від дня народження Олега Ольжича в Тернопільській 
ОУНБ. 

1234. Рюміна, Л. Вчитель і бібліотека [Текст] / Л. Рюміна // Вільне життя. — 2007. — 
12 трав. — С. 4. 

Екскурсія та огляд літератури для вчителів зарубіжної літератури в рамках міського семінару 
«Співпраця вчителя і бібліотеки» у Тернопільській ОУНБ. 

1235. Рюміна, Л. «Україна незалежна: сторінки історії» [Текст] / Л. Рюміна // Вільне жит-
тя. — 2007. — 11 серп. — С. 1. 

Про перегляд літератури до Дня Незалежності України в читальному залі Тернопільської 
ОУНБ. 

1236. Сагаль, О. ...і в Тернополі [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 
2007. — 7—13 берез. — С. 6. 

Про результати щорічного соціологічного дослідження «Краща книга року — 2006» розповідає 
завідувачка відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ Т. П. Ковалькова. 

1237. Сагаль, О. Найменша, найдорожча, найдавніша… [Текст] : унікальні книги Терно-
пільської обласної бібліотеки / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2007. — 7—
13 берез. — С. 6. 

1238. Скрипець, З. Доставлятимуть книги додому [Текст] : Книги приноситимуть за спис-
ками, які нададуть бібліотеці фонди інвалідів / З. Скрипець // 20 хвилин. — 2007. — 12 січ. — 
С. 2. 

У Тернопільській ОУНБ обслуговуватимуть вдома користувачів із обмеженими можливостями. 
1239. Смоляк, О. Унікальне видання [Текст] / О. Смоляк // Соломія. — 2007. — № 3 (32) 

(жовт.). — С. 5 : фотогр.  
Про бібліографічний покажчик «Соломія Крушельницька», підготовлений фахівцями відділу 

краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ з нагоди відзначення 135-ї річниці від 
дня народження видатної української співачки, уродженки Тернопільщини С. Крушельницької.  

1240. Сновида, У. Тернополяни читатимуть бестселери [Електронний ресурс] / У. Снови-
да. — Електрон. текстові дані. — Режим доступу: http://www.ria.ua/news/57910, вільний. — За-
головок з екрана. — Мова укр. 

Комплект книг серії «Бібліотека ділових шедеврів від UMC» з маркетингу та менеджменту й 
книги, видані Фундацією імені князів-благодійників Острозьких, сьогодні подарували представни-
ки вказаних організацій Тернопільській ОУНБ. 

1241. Сорока, П. «Епатаж — це стан людей, що спізнюються на електричку, а Сорока з 
тих, хто якраз складає розклад» [Текст] : [інтерв’ю з письм. П. Сорокою] / вела А. Кушнірук // 
Свобода. — 2007. — 28 верес. — С. 8. — (Варіації на тему). 

7* Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 1939–2009 
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Презентація нової книги П. Сороки «Застиглий вогонь. Денники 2006 року» відбулася в Терно-
пільській ОУНБ. 

1242. Сорока, П. Петро Сорока: «Коли я жінку не слухаю, то завжди помиляюся» [Текст]: 
[інтерв’ю з терноп. письм.] / розмовляв А. Дудка // Нова ера. — 2007. — 3—9 жовт. — С. 6 : 
фотогр.  

Презентація книги П. Сороки «Застиглий вогонь. Денники 2006 року» у Тернопільській ОУНБ.  
1243. Тет, Т. Вузи та бібліотека отримали цінні книги [Текст] / Т. Тет // Місто. — 2007. — 

7 лют. — С. 4. 
Комплект книг із серії «Бібліотека ділових шедеврів від UMC» та книги, видані Фундацією Ос-

трозьких, отримала в подарунок Тернопільська ОУНБ. 
1244. Тимошик, М. Явище у національній бібліографістиці [Текст] : До виходу в світ біб-

ліографічного покажчика / М. Тимошик // Свобода. — 2007. — 22 груд. — С. 6 : фотогр. 
Про бібліографічний покажчик «Іван Огієнко: «Я все зробив, що міг зробити…», підготовле-

ний спеціалістами інформаційно-бібліографічного відділу Тернопільської ОУНБ. 
1245. Томків, Л. Любов і шана до рідного краю [Текст] / Л. Томків // Вільне життя. — 

2007. — 1 груд. — С. 1. 
На базі обласної бібліотеки для дітей відбулося навчання завідувачів дитячих книгозбірень Те-

рнопільщини на тему «Бібліотечне краєзнавство як джерело духовності». У його роботі взяв участь 
директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко. 

1246. Трачук, Л. Віртуальна виставка [Текст] : нова послуга бібліотеки / Л. Трачук // Віс-
ник Книжкової палати. — 2007. — № 11. — С. 36—38. 

Результати дослідження віртуальних виставок, розміщених на сайтах українських бібліотек, у 
т. ч. на веб-сайті Тернопільської ОУНБ. 

1247. У Тернополі книги доставлятимуть додому [Електронний ресурс]. — Електрон. тек-
стові дані. — Режим доступу: http://www.ria.ua/news/56323, вільний. — Заголовок з екрана. — 
Мова укр. — Аналог друк. вид. (20 хвилин. — 2007. — 12 січ.). 

1248. Федорців, Н. «Вікно в Америку» привідхилили [Текст] / Н. Федорців // Експрес. — 
2007. — 8—15 лют. — Тернопільські новини. — С. 2. 

Дві сотні книжок та сорок DVD англійською мовою передало Посольство США у відділ літе-
ратури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ. 

1249. Ніна Фіалко «Зламані жоржини» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2007. — 
10—16 жовт. — С. 6. — (NOVA читанка). 

Цього разу «Нова…» спільно з Тернопільською ОУНБ знайомить своїх читачів із гостросюже-
тним романом тернопільської авторки Н. Фіалко «Зламані жоржини». 

1250. Чорна, Н. Триєдність пензля, слова і музики [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя. — 
2007. — 14 квіт. — С. 2. 

Про участь директора Тернопільської ОУНБ В. Вітенка у відкритті ювілейної виставки заслу-
женого художника України Є.Удіна. 

1251. Чорна, О. Шевченко і Тернопільщина [Текст] / О. Чорна // Свобода. — 2007. — 
19 трав. — С. 1. 

Про заходи в Тернопільській ОУНБ, приурочені до Міжнародного літературно-мистецького 
свята. 

1252. Шатарська, Л. Радіо для аматорів. І не тільки [Текст] / Л. Шатарська // Свобода. — 
2007. — 21 лют. — С. 10. 

Огляд журналу «Радіоаматор», який надходить до відділу технічної літератури Тернопільської 
ОУНБ. 

1253. Шостак, Н. Підручники для бізнесменів [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. — 
2007. — 10 лют. — С. 7. 

Фундація імені князів Острозьких та мобільний оператор UMC подарували Тернопільській 
ОУНБ комплект книг із серії «Бібліотека ділових шедеврів від UMC». 
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1254. Шостак, Н. Тетяна Ковалькова: «Сподобався «Фуршет від Марії Матіос» [Текст] / 
Н. Шостак // Вільне життя. — 2007. — 23 трав. — С. 6 : фотогр. — (Серед книжок). 

Про завідувачку відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ Т. Ковалькову. 
1255. Шостак, Н. Тираж — один примірник, або Про що розповідає світ газетних витина-

нок Володимира Сушкевича [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. — 2007. — 22 серп. — С. 7. 
Згадано Тернопільську ОУНБ, яка використовує багатий інформаційний світ журналіста, орга-

нізовуючи виставки, присвячені видатним особистостям. 
1256. Яричанська, М. Присвячено Христо Ботєву [Текст] / М. Яричанська // Вільне жит-

тя. — 2007. — 13 черв. — С. 7. 
У Тернопільській ОУНБ організовано книжкову виставку про визвольні змагання болгарського 

народу та їх героя. 

*** 

1257. [Подяка видавництва «Джура» завідувачці відділу краєзнавчої літератури та бібліо-
графії А. О. Ленчишин та працівникам Тернопільської обласної універсальної наукової бібліо-
теки за участь у підготовці книги] // Неопалима Купина : легенди та перекази Землі Тернопіль-
ської. — Т., 2007. — С. 4. 

*** 

1258. Баца, В. Недобудована бібліотека. Яка перспектива? [Текст] / В. Баца // Вільне жит-
тя. — 2007. — 26 трав. — С. 2.  

Спеціальна комісія Тернопільської обласної ради розглядає можливі варіанти завершення буді-
вництва Тернопільської ОУНБ, зокрема використання ринкових механізмів фінансування добудови 
нового приміщення. 

1259. Білий, І. Іван Стойко: губернатор чи «весільний» генерал? [Текст] / І. Білий // Номер 
один. — 2007. — 7 берез. — С. 6.  

У статті згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1260. Гончаренко, О. «Кужель ляпнула дурницю» [Текст] / О. Гончаренко // Нова Терно-

пільська газета. — 2007. — 30 трав. — С. 2. 
Директор Тернопільської ОУНБ прокоментував заяву заступника міністра регіонального роз-

витку та будівництва України О. Кужель щодо недоцільності добудови нового приміщення облас-
ної бібліотеки. 

1261. Гончаренко, О. Стойко сказав, що з посади піде, коли добудує обласну бібліотеку… 
Отже, він не піде ніколи?! [Текст] / О. Гончаренко // Нова Тернопільська газета. — 2007. — 
24—30 січ. — С. 2. 

На прес-конференції голова облдержадміністрації І. Стойко обговорював із журналістами долю 
бібліотечного довгобуду. 

1262. Добудова нового приміщення Тернопільської обласної універсальної наукової біблі-
отеки — справа усієї громади краю // Рада. — 2007. — № 5 (58). — С. 8—9. 

Відбулося засідання тимчасової комісії Тернопільської обласної ради з вивчення можливостей 
добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

1263. Дудка, А. Олександра Кужель буде просити уряд не добудовувати Тернопільську 
обласну бібліотеку [Текст] / А. Дудка // Нова ера. — 2007. — 23—29 трав. — С. 2. 

У рамках Програми відновлення й економічного розвитку сільської місцевості заступник міні-
стра регіонального розвитку та будівництва України О. Кужель планує створити в селах інтернет-
клуби за кошти, виручені від продажу недобудованого приміщення Тернопільської ОУНБ. 

1264. Жовтюк, В. Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тер-
нопільської області на 2007 рік [Текст] / В. Жовтюк // Свобода. — 2007. — 24 лют. — С. 4.  

У статті згадується про будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
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1265. Забули шаровари [Текст] // 20 хвилин. — 2007. — 4 серп. — С. 4. 
У колонці, яку веде О. Вільчинський, порушується тема будівництва нової бібліотеки. 
1266. Звіробій, З. Пішов Іван брехуном [Текст] / З. Звіробій // Нова Тернопільська газе-

та. — 2007. — 24—30 жовт. — С. 2. 
Голова облдержадміністрації на підсумковій прес-конференції зазначив, що шкодує про те, що 

не зумів добудувати нове приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1267. Іващук, М. Василь Вітенко: «Бібліотека спроектована так, що перших чотири повер-

хи повинні належати їй, і для комерційної оренди тут місця немає…» [Текст] / М. Іващук // 
Свобода. — 2007. — 31 січ. — С. 5. — (Продовження теми: позиція директора). 

Продовження обговорення проблеми бібліотечного довгобуду в м. Тернополі. Погляд на ситу-
ацію директора установи В. Вітенка. 

1268. Іващук, М. «Не шукати відьом позаду, а шукати світло — попереду…» [Текст] / 
М. Іващук // Свобода. — 2007. — 22 груд. — С. 2. — (Прес-конференція Юрія Чижмаря). 

У статті згадано бібліотечний довгобуд у м. Тернополі. 
1269. Іващук, М. Олександра Кужель вважає, що недобудоване приміщення обласної біб-

ліотеки треба продати на аукціоні… [Текст] / М. Іващук //Свобода. — 2007. — 23 трав. — С. 2. 
Під час візиту на Тернопільщину заступник міністра регіонального розвитку та будівництва 

України О. Кужель добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ назвала недоцільною. 
1270. Іващук, М. Ярослав Джоджик: «Якщо вже у березні розпочати добудову обласної бі-

бліотеки, то до холодів з цією роботою можна буде впоратися…» [Текст] / М. Іващук // Свобо-
да. — 2007. — 24 січ. — С. 2. — (Ініціатива депутата і бізнесмена). 

Пропозиції тернопільського бізнесмена та політика Я. Джоджика щодо добудови нового при-
міщення обласної бібліотеки. 

1271. Клос, С. Стойко іде у парламент, Чижмарь — на його місце [Текст] / С. Клос // Висо-
кий замок. — 2007. — 24 жовт. — С. 3 : фотогр. 

Колишній губернатор Тернопільщини І. Стойко, який став народним депутатом, обіцяє лобію-
вати в парламенті інтереси області, зокрема добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

1272. Крайнєва, Г. Обереги нації плекають ланівчани [Текст] : [про роботу б-к Ланов. р-ну] 
/ Г. Крайнєва // Свобода. — 2007. — 20 черв. — С. 5 : фотогр.  

У статті порушується питання добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
1273. Кузик, В. Бібліотеку-довгобуд хоче викупити управління Нацбанку [Текст] / 

В. Кузик // Номер один. — 2007. — 23 трав. — С. 7. 
Під час візиту в нашу область заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Укра-

їни О. Кужель заявила, що вона не бачить доцільності фінансування будівництва нового приміщен-
ня Тернопільської ОУНБ. 

1274. Кушнірук, З. «І в парламенті буду відстоювати інтереси області» [Текст] : голова 
ОДА Іван Стойко іде депутатом Верховної Ради / З. Кушнірук // Свобода. — 2007. — 
24 жовт. — С. 1. — (Офіційне). 

Колишній голова облдержадміністрації І. Стойко шкодує, що не вдалося добудувати нове при-
міщення Тернопільської ОУНБ, й обіцяє зробити все можливе, щоб необхідні для цього кошти на-
дійшли в область. 

1275. Левицька, Л. На тарілку відсотки не покладеш [Текст] / Л. Левицька // Вільне жит-
тя. — 2007. — 27 січ. — С. 1. 

Голова облдержадміністрації І. Стойко на прес-конференції повідомив, що в 2007 р. нове при-
міщення Тернопільської ОУНБ добудовано не буде. 

1276. Левицька, Л. На Тернопільщині — новий керівник [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2007. — 24 жовт. — С. 2 : фотогр. 

На прес-конференції колишній голова облдержадміністрації І. Стойко пошкодував, що йому 
так і не вдалося добудувати нове приміщення Тернопільської ОУНБ. 
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1277. Лучка, Д. Завершення будівництва обласної бібліотеки знову під загрозою [Текст] : 
заступник міністра Олександра Кужель вважає це недоцільним / Д. Лучка // Нова Тернопільсь-
ка газета. — 2007. — 23—29 трав. — С. 2.  

Заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України О. Кужель проти добудови 
нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

1278. Май, В. Бібліотеки не буде [Текст] / В. Май // Ria плюс. — 2007. — 24 січ. — С. 3. 
Владі краю не вдалося отримати кошти на добудову Тернопільської ОУНБ. 
1279. Малашко, І. Бібліотеку збудує… Нацбанк [Текст] / І. Малашко // Ria плюс. — 

2007. — 23 трав. — С. 2. 
Західним міжобласним банківським регіональним центром може стати невдовзі довгобуд Тер-

нопільської ОУНБ, натомість обласна бібліотека отримає приміщення теперішнього управління 
НБУ в області. Крім того, обласна влада розглядає ще раз варіанти добудови приміщення книгозбі-
рні. 

1280. Марцінковська, І. Тернопіль очима замміністра [Текст] / М. Марцінковська // 20 хви-
лин. — 2007. — 18 трав. — С. 3. 

Продати недобудоване приміщення Тернопільської ОУНБ та створити в селах інтернет-клуби 
запропонувала заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України О. Кужель. 

1281. Мар’янів, Н. Підволочиськ — під контролем міністерства [Текст] / Н. Мар’янів // 
Місто. — 2007. — 23 трав. — С. 3.  

Довгобуд Тернопільської ОУНБ потрібно продати з аукціону, а за отримані кошти обладнати 
потужну електронну бібліотеку, вважає заступник міністра регіонального розвитку та будівництва 
О. Кужель. 

1282. Михлик, З. Бібліотека — не державна справа? [Текст] / З. Михлик // Сільські вісті. — 
2007. — 21 черв. — С. 3. — (Ну і ну!..). 

Про добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1283. Мороз, В. Бібліотеку залишили без грошей [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 

2007. — 26 січ. — С. 2. 
Тернопільську ОУНБ, яку будують уже 21 рік, не добудують і в 2007 р. 
1284. Мороз, В. Бібліотеку-довгобуд завершить Нацбанк [Текст] : бібліотеку продадуть чи 

обміняють / В. Мороз // 20 хвилин. — 2007. — 23 трав. — С. 3. 
Західним міжобласним банківським регіональним центром може стати невдовзі недобудоване 

приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1285. Мороз, В. Обіцяють різне [Текст] / В. Мороз // Ria плюс. — 2007. — 10 жовт. — С. 3. 
Добудувати обласну бібліотеку обіцяють представники партій і блоків, які отримали перемогу 

на виборах. 
1286. Мороз, В. Обласна Тернопільська бібліотека знову «висить» [Електронний ресурс] / 

В. Мороз. — Електрон. текстові дані. — Режим доступу: http://www.ria.ua/news/56884, віль-
ний. — Заголовок з екрана. — Мова укр. — Аналог друк. вид. (20 хвилин. — 2007. — 26 січ.). 

Тернопільську ОУНБ можуть не добудувати й у 2007 р. 
1287. НБУ цікавиться новим приміщенням Тернопільської обласної універсальної науко-

вої бібліотеки [Текст] // Подільське слово. — 2007. — 25 трав. — С. 3. — (Проекти). 
Національний банк України хоче викупити недобудоване приміщення Тернопільської ОУНБ та 

відкрити в ньому Західний міжобласний банківський регіональний центр. 
1288. Панасевич, Х. У бібліотеці буде… банк? [Текст] / Х. Панасевич // Тернопільські ого-

лошення. — 2007. — 26 трав. — С. 5. 
Керівники області після 20-річного «затишшя» врешті заговорили про реальні механізми добу-

дови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1289. Попович, В. Про що зараз мріє Зіновій Щепановський? [Текст] : власник фірми «Бу-

дівельник» готовий допомагати області добудувати бібліотеку, а місту — розробити генераль-
ний план забудови / В. Попович // Номер один. — 2007. — 7 лют. — С. 7. 



 102

Пропозиції відомого тернопільського бізнесмена щодо добудови нового приміщення Терно-
пільської ОУНБ. 

1290. Попович, Ж. Архів добудує Муц [Текст] / Ж. Попович // Нова ера. — 2007. — 13—
19 черв. — С. 2. 

У статті порушується також проблема добудови Тернопільської ОУНБ. 
1291. Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської 

області на 2007 рік [Текст] // Рада. — 2007. — № 3 (56) (берез.). — С. 6.  
Порушується питання добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1292. Ротман, М. Стойко «змотує вудочки» [Текст] / М. Ротман // Четверта влада. — 

2007. — 24 жовт. — С. 1, 2 : фотогр.  
У статті згадано обіцянки колишнього голови облдержадміністрації І. Стойка щодо добудови 

нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
1293. Солтис, В. Тільки три тернопільські замки треба реставрувати, а інші — продати 

[Текст] / В. Солтис // Номер один. — 2007. — 23 трав. — С. 2. 
Заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України О. Кужель вважає недоці-

льною добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1294. Справа всієї громади краю [Текст] // Свобода. — 2007. — 23 трав. — С. 2. 
Про засідання тимчасової комісії обласної ради з вивчення можливостей добудови нового при-

міщення Тернопільської ОУНБ. 
1295. Стойко, І. А що зміниться? [Текст] : [інтерв’ю з головою Терноп. облдержадмін. 

І. Стойком] / вела В. Гродецька // Експрес. — 2007. — 15—22 листоп. — С. 13 : фотогр.  
Серед проблемних питань нового голови Тернопільської облдержадміністрації залишається 

добудова нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
1296. Стойко, І. Іван Стойко: «Переконаний, що область таки матиме чудовий Храм кни-

ги» [Текст] / І. Стойко // Свобода. — 2007. — 23 трав. — С. 2. 
Прес-конференція заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України 

О. Кужель та голови облдержадміністрації І. Стойка щодо добудови нового приміщення Тернопіль-
ської ОУНБ. 

1297. Тихович, Ю. Обласну бібліотеку не добудують? [Текст] / Ю. Тихович // Тернопіль 
вечірній. — 2007. — 23—29 трав. — С. 2. 

Заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України О. Кужель вважає недоці-
льним добудовувати нове приміщення Тернопільської ОУНБ.  

1298. Чи буде довгобуд бібліотекою? [Текст] // Номер один. — 2007. — 22 трав. — С. 3. 
Керівники обласної ради запропонували три варіанти залучення коштів на добудову Терно-

пільської ОУНБ. 

2008 

1299. Шмуель Йосеф Агнон: нобелівський лауреат із Тернопільщини [Текст] : бібліогр. 
покажч. / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: 
О. Проців, М. Друневич, Т. Гаврилюк. — Т. : Підручники і посібники, 2008. — 80 с. — (Родом 
з України ; вип. 4). 

Видання присвячено 120-річчю від дня народження Ш. Й. Агнона, уродженця нашого краю, 
нобелівського лауреата. 

1300. Віртуальний світ українських інформаційних агенцій [Текст]. Вип. 7 : вебліогр. по-
кажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, від. інформації ; уклад. О. Проців. — Т., 2008. — 10 с.  

Веб-адреси українських інформаційних агенцій. 
1301. Віртуальний світ екології [Текст]. Вип. 8 : вебліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. 

наук. б-ка, від. інформації ; уклад. О. Проців. — Т., 2009. — 14 с.  
Інтернет-адреси українських екологічних організацій. 
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1302. Віртуальний світ дистанційної освіти [Текст]. Вип. 9 : вебліогр. покажч. / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка, від. інформації ; уклад. О. Проців. — Т., 2008. — 14 с. 

Покажчик пропонує інтернет-адреси центрів дистанційного навчання, освітніх порталів, інфо-
рмацію про системи дистанційної освіти. 

1303. Віртуальний світ вищої освіти в Україні [Текст]. Вип. 10 : вебліогр. покажч. / Тер-
ноп. обл. універс. наук. б-ка, від. інформації ; уклад. О. Проців. — Т., 2008. — 40 с.  

Інтернет-адреси вищих навчальних закладів України. 
1304. Єдність нації [Текст] : до 90-річчя з дня утворення Західноукраїнської Народної Рес-

публіки : метод.-бібліогр. поради / Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
С. Т. Єрошенкова. — Т., 2008. — 19 c. 

1305. Ігор Ґерета [Текст] : «Велет віри, духу і любові» : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка ; уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2008. — 48 с. : іл. — 
(Родом з України ; вип. 3). 

Бібліографічний покажчик продовжує серію життєписно-бібліографічних студій і присвячений 
світлій пам’яті заслуженого діяча мистецтв України (1998), лауреата премії ім. братів Лепких 
(1997) та Всеукраїнської археологічної премії ім. В. Хвойки (2002) І. П. Ґерети. Покажчик містить 
бібліографію про багатогранне життя та діяльність археолога, мистецтвознавця, культуролога, по-
літичного діяча. 

1306. Крізь призму соціології [Текст]. Вип. 1 (7) : інформ.-аналіт. бюл. / Терноп. обл. уні-
верс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот.: С. Т. Єрошенкова, Л. М. Козачок. — Т., 2008. — 
18 c. — Зі місту: Єрошенкова, С. Т. Сільські бібліотеки Тернопільщини : (аналіз за результа-
тами анкетного опитування учасників обласного огляду-конкурсу сільських бібліотек «Моя 
бібліотека»). — С. 4—10 ; Козачок, Л. М. Сільська книгозбірня: вчора, сьогодні, завтра : 
(за результатами загальнодержавного соціологічного дослідження «Сільська бібліотека на ма-
пі України»). — С. 11—18. 

Уміщено узагальнені матеріали, підготовлені на основі анкетувань і статистичних даних про 
діяльність та матеріально-технічний стан бібліотек-філіалів області. 

1307. Крізь призму соціології [Текст]. Вип. 2 (8) : інформ.-аналіт. бюл. / Терноп. обл. уні-
верс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. Л. М. Козачок. — Т., 2008. — 17 c. 

1308. Культура Тернопільщини: 2007 рік [Текст] : (сторінками центральних та обласних 
періодичних видань) : анот. бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, від. інформа-
ції ; уклад. О. Проців. — Т. , 2008. — 110 с. 

Покажчик містить інформацію з періодичних видань із загальних питань культури, регіональ-
ної культурної політики, правових та економічних аспектів, впровадження нових форм та методів 
роботи в закладах культури області. 

1309. Летюча зірка української літератури [Текст] : 70-річчю від дня народження Василя 
Стуса присвячується : метод.-бібліогр. поради / Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; під-
гот. С. Т. Єрошенкова. — Т., 2008. — 31 с. 

1310. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік [Текст]. 
Вип. 18 : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. В. Друневич. — Т. : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Бібліографічний покажчик містить довідковий матеріал про важливі події в історії області, 
ювілеї уродженців краю та видатних діячів, які життям і діяльністю пов’язані з Тернопільщиною. У 
посібнику подано перелік основних ювілейних і пам’ятних дат, а також інформацію про імена та 
події, що не увійшли до основного списку. 

1311. Музична Тернопільщина [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури Терноп. облде-
ржадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. В. Я. Миськів ; вступ. ст. О. С. Смоляка. — 
Т. : Підручники і посібники, 2008. — 288 с. 

Бібліографічний покажчик «Музична Тернопільщина» є продовженням серії «Мистецька Тер-
нопільщина». На сторінках видання зроблено спробу простежити розвиток історії музичної Терно-



 104

пільщини й ознайомити з відомими композиторами, диригентами та співаками нашого краю, які 
творили й творять як в Україні, так і за її межами. 

1312. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 1/2 (24/25) / Обл. 
універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2008. — 38 с. 

1313. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 3/4 (26/27) / Обл. 
універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2008. — 29 с. 

1314. Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2007 [Текст] : аналіт.-стат. огляд / Обл. уні-
верс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. Г. Ліскова. — Т., 2008. — 27 с. 

1315. Чорна пляма в історії України [Текст] : бібліогр. список / Терноп. обл. універс. наук. 
б-ка ; уклад.: Н. Маскова, В. Чупрова, Л. Оленич. — Т., 2008. — 31 с. 

*** 

1316. Будний, А. Твори Агнона читатиме Хім’як [Текст] / А. Будний // 20 хвилин. — 2008. 
— 5 груд. — С. 20. 

У Тернопільській ОУНБ відбудеться презентація бібліографічного покажчика «Шмуель Йосеф 
Агнон: нобелівський лауреат із Тернопільщини». 

1317. В обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася репрезентація книги Воло-
димира Чорнія «Історія Болгарії» [Текст] // Тернопіль. — 2008. — № 2. — С. 126. — (День за 
днем — у скарбницю духовності). 

1318. Галина Вдовиченко «Пів’яблука» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 
10—16 груд. — С. 5. — (Нова читанка). 

Завідувачка відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ Т. Ковалькова та «Нова…» 
представляють на суд читачів роман львівської журналістки Г. Вдовиченко «Пів’яблука». 

1319. Вітенко, В. Нас зігріває віра, надія і любов [Текст] / В. Вітенко // Вільне життя. — 
2008. — 26 верес. — С. 3. — (Зі святом, бібліотекарі!). 

Про здобутки й проблеми бібліотек краю розповідає директор Тернопільської ОУНБ. 
1320. Вітенко, В. Хто ідеальний читач : [інтерв’ю з дир. Терноп. ОУНБ В. І. Вітенком] / 

«граматичну вправу» задавав В. Сушкевич ; фотогр. В. Бурми // Сушкевич, В. Листи до друга / 
В. Сушкевич. — Л., 2008. — С. 233—236 : фотогр. 

1321. Вшануємо пам’ять Кобзаря [Текст] : програма святкових заходів з нагоди відзначен-
ня в області 194-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка // Свобода. — 2008. — 3 берез. 
— С. 7. 

1322. Гаврилюк, Т. «Вікно в Америку запрошує» [Текст] / Т. Гаврилюк // Вільне життя. — 
2008. — 8 лип. — 8. 

Ресурсно-інформаційний центр «Вікно в Америку» при Тернопільській ОУНБ запрошує на 
безкоштовні курси розмовної англійської мови, які проводитиме волонтер Корпусу Миру Рут Ачу-
сім. 

1323. Гаврилюк, Т. Надійшли нові словники [Текст] / Т. Гаврилюк // Вільне життя. — 
2008. — 14 черв. — С. 6. — (Якщо цікавитесь). 

До ресурсного центру «Вікно в Америку» при відділі літератури іноземними мовами Терно-
пільської ОУНБ надійшли два нових словники. 

1324. Гавришок, І. «Скульптура» Володимира Мельника [Текст] / І. Гавришок // Нова ера. 
— 2008. — 21—27 трав. — С. 6 : фотогр. — (Культура). 

У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч зі скульптором-монументалістом, членом Націона-
льної спілки художників України, заслуженим художником України, доцентом кафедри образотво-
рчого мистецтва ТНПУ ім. В. Гнатюка В. Мельником та презентація альбому-каталогу «Заслуже-
ний художник України Володимир Мельник. Скульптура». 

1325. Галас, Г. Навчаються методисти-бібліотекарі [Текст] / Г. Галас // Вільне слово. — 
2008. — 20 черв. — С. 2. — (Культура). 
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Участь директора Тернопільської ОУНБ В. Вітенка та інших спеціалістів бібліотеки в роботі 
обласної школи методиста на тему «Бібліотека як соціокультурний центр місцевої громади». 

1326. Гончарук, О. Дякуємо за «Тернопіль» [Текст] / О. Гончарук // Свобода. — 2008. — 
12 квіт. — С. 6. — (Доброчинність). 

Подяка редакції часопису «Тернопіль» за безкоштовну передачу частини тиражу першого но-
мера в публічні бібліотеки області. 

1327. Гончарук, О. У бібліотеці безкоштовно навчатимуть Інтернету [Текст] : читачі, які 
заборгували літературу, у певний день зможуть повернути її без сплати пені / подала О. Чуйко 
// 20 хвилин. — 2008. — 18 верес. — С. 5. 

Відвідати безкоштовні комп’ютерні курси, екскурсії, презентації, літературні вечори можна в 
Тернопільській ОУНБ під час Декади відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня біблі-
отек.  

1328. Гончарук, О. У пам’ять про скорботні роки Голодомору [Текст] / О. Гончарук // Ві-
льне життя. — 2008. — 12 груд. — С. 1. 

Про заходи в Тернопільській ОУНБ, присвячені вшануванню пам’яті жертв Голодомору 
1932—1933 рр. в Україні. 

1329. Гончарук, О. Щедрий дарунок [Текст] / О. Гончарук // Вільне життя. — 2008. — 
12 квіт. — С. 4. 

Інформація про безкоштовну передачу частини тиражу першого номера відновленого часопису 
«Тернопіль» для бібліотек області. 

1330. Гудима, О. Єфрем Гасай презентував книгу [Текст] / О. Гудима // 20 хвилин. — 2008. 
— 18 квіт. — С. 14 : фотогр. 

Презентація творчого доробку тернопільського дослідника та краєзнавця Є. Гасая в Тернопіль-
ській ОУНБ. 

1331. Гулько, Я. Вдруге народжений часопис [Текст] / Я. Гулько // Тернопіль вечірній. — 
2008. — 4 квіт. — С. 1, 2. 

У Державному архіві Тернопільської області відбулася презентація відновленого часопису 
«Тернопіль», на якій виступив директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко. 

1332. Двері, відчинені для всіх [Текст] // Свобода. — 2008. — 17 верес. — С. 11. — (За-
прошує бібліотека).  

Про заходи в рамках Декади відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня бібліотек, 
у Тернопільській ОУНБ. 

1333. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] / підгот. Є. Безкоровайний [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2008.— № 4. — С. 138—143. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). 

1334. Володимир Діброва «Андріївський узвіз» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2008. — 4—10 черв. — С. 6. — (NOVA читанка). 

«Нова..» спільно з Тернопільською ОУНБ знайомлять читачів із книгою В. Діброви «Андріїв-
ський узвіз». 

1335. Друневич, М. «…І бурею битва гриміла» [Текст] / М. Друневич // Вільне життя. — 
2008. — 12 квіт. — С. 8. 

Під такою назвою в Тернопільській ОУНБ відбулася презентація однойменної книги 
М. Поровського. 

1336. Журавлюк, В. І теплиці, і парники [Текст] / В. Журавлюк // Вільне життя. — 2008. 
— 17 трав. — С. 1. — (Вісті з бібліотек).  

Книжкова виставка, присвячена питанням облаштування теплиць, парників, інших споруд для 
закритого ґрунту, — у відділі обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської 
ОУНБ. 

1337. Журавлюк, В. Компас дачників і селян [Текст] / В. Журавлюк // Подільське слово. 
— 2008. — 17 листоп. — С. 8. — (До джерел). 
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Огляд журналів з питань городництва у відділі обслуговування працівників сільського госпо-
дарства Тернопільської ОУНБ. 

1338. Заморська, Л. Велет віри і духу Ігор Ґерета має свій бібліографічний покажчик 
[Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 1 жовт. — С. 14. 

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація бібліографічного покажчика «Ігор Ґерета: «Ве-
лет віри, духу і любові», підготовлений фахівцями відділу краєзнавчої літератури та бібліографії. 

1339. Заморська, Л. Книга — пам’ятник повстанцям [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. 
— 2008. — 25 берез. — С. 14 : фотогр. 

Книгу «І бурею битва гриміла» презентував у Тернопільській ОУНБ колишній народний депу-
тат України трьох скликань, голова Республіканської християнської партії М. Поровський. 

1340. Заморська, Л. Презентували антологію «Тернопільський альманах» [Текст] : «Ві-
льне життя» започаткувало серію книг на основі газетних матеріалів / Л. Заморська // 20 хви-
лин. — 2008. — 25 квіт. — С. 14.  

Презентація літературно-художнього видання «Тернопільський альманах» відбулася в Терно-
пільській ОУНБ. 

1341. Заморська, Л. Скарби Володимира Сушкевича [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. 
— 2008. — 23 верес. — С. 14 : фотогр. 

Презентація книги тернопільського журналіста В. Сушкевича «Листи до друга», що відбулася в 
Тернопільській ОУНБ. 

1342. Заморська, Л. Спогади, які важко читати без сліз [Текст] : книгу Богдана Лановика 
про Голодомор перевидавали тричі // 20 хвилин. — 2008. — 30 верес. — С. 14 : фотогр. 

Три власні книги — «Історія України», «Економічна історія України і світу», «Голодомор 
1932—1933 років — геноцид українського народу» — та книгу Л. Марчука «Історія села Бірки» 
подарував Тернопільській ОУНБ професор Б. Лановик. 

1343. Зозуляк, Є. Культура виходить із кризи? [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. — 
2008. — 8 берез. — С. 1. — (Засідання колегії). 

Підсумки роботи закладів галузі підвів на розширеному засіданні колегії управління культури 
облдержадміністрації його начальник Г. Шергей. В обговоренні доповіді разом з іншими керівни-
ками взяв участь директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко. 

1344. Золотнюк, А. Що на фронті тернопільської літератури [Текст] / А. Золотник // Ві-
льне життя. — 2008. — 2 лют. — С. 8. 

Про Тернопільську обласну організацію Національної спілки письменників України та про-
блеми місцевих авторів, які не мають широкої читацької аудиторії. У статті використано спостере-
ження та дослідження працівників відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ. 

1345. Ігнат, М. Наталя Білянська: «Скільки любові й добра ми подаруємо, рівно стільки 
ж отримаємо у Вічності» [Текст] / М. Ігнат // Вільне життя. — 2008. — 17 лип. — С. 8 : фото-
гр. 

Про Н. Білянську, бібліотекаря Тернопільської ОУНБ, її непростий життєвий шлях, духовні 
цінності. 

1346. Книги, які пройшли через віки [Текст] : найдавнішому виданню Тернопільщини — 
чотири століття! // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 7—13 трав. — С. 6 : фотогр.  

У Тернопільській ОУНБ до Всесвітнього дня книги та авторського права організовано вистав-
ку-перегляд стародруків та рідкісних видань із фондів бібліотек і музеїв міста й області.  

1347. Ковалькова, Т. Відвідувач давній, читач вірний [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне 
життя. — 2008. — 7 серп. — С. 7. — (Друзі бібліотеки). 

Про книголюба, читача Тернопільської ОУНБ Г. Г. Куріненка. 
1348. Ковалькова, Т. Про НАТО треба знати [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя. — 

2008. — 2 квіт. — С. 1. — (Що? Де? Коли?). 
Завідувачка відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ Т. Ковалькова розповідає про 

участь у роботі круглого столу на тему «Інформаційна складова євроатлантичної інтеграції України 



 107

для працівників обласних універсальних наукових бібліотек і бібліотек вищих навчальних закла-
дів» у м. Києві та пропонує ознайомитися з віртуальною виставкою «Україна — НАТО» на веб-
сайті бібліотеки. 

1349. Пауло Коельо «Бріда» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 25 черв. — 
С. 6. — (NOVA читанка). 

«Нова…» спільно з Тернопільською ОУНБ продовжує знайомити своїх читачів із новинками 
книжкового ринку. Цього разу — із книгою «Бріда» П. Коельо. 

1350. Козак, О. Багато грамот і малі зарплати [Текст] / О. Козак, І. Онисько, Л. Заморська 
// 20 хвилин. — 2008. — 30 верес. — C. 4. 

30 вересня бібліотекарі Тернополя відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Про особливос-
ті своєї професії розповідають працівники обласних книгозбірень. 

1351. Колевінська, Т. «Ми канемо у вічність молодими» [Текст] / Т. Колевінська // Віль-
не життя. — 2008. — 16 лют. — С. 8. — (Бібліотечні новини). 

У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір ушанування творчої та подвижницької діяльності поета 
й патріота В. Стуса під назвою «Ми канемо у вічність молодими». 

1352. Колесник, Н. Тернопіль — скарбниця стародруків [Текст] / Н. Колесник // Нова 
ера. — 2008. — 7—13 трав. — С. 7 : фотогр. 

Про стародруки та рідкісні видання у фондах тернопільських бібліотек та музеїв, у т. ч. Терно-
пільської ОУНБ. 

1353. Кондрат, Н. Тривоги і надії екології [Текст] / Н. Кондрат // Свобода. — 2008. — 
25 квіт. — С. 3. — (Екопроблеми). 

«Екологія Тернополя: проблеми і перспективи» — під такою назвою в Тернопільській ОУНБ 
відбувся круглий стіл, присвячений Дню довкілля та Всесвітньому дню Землі. 

1354. Костишин, Л. Зоряне небо «Тернопільського альманаху — 2007» [Текст] / 
Л. Костишин // Вільне життя. — 2008. — 22 трав. — С. 5 : фотогр. — (Світ нашої духовності). 

Про презентацію «Тернопільського альманаху» у Тернопільській ОУНБ. 
1355. Костишин, Л. У тернопільських видавців з’явився гідний конкурент [Текст] / Л. 

Костишин // Вільне життя. — 2008. — 25 верес. — С. 8 : фотогр. — (Репрезентації). 
Книги «Жіночі історії» Л. Костишин і Н. Чорної та «Листи до друга» В. Сушкевича із серії 

«Видавничий дім «Вільне життя» презентували в Тернопільській ОУНБ. 
1356. Ленчишин, А. Сторінками бібліографічного покажчика «Соломія Крушельницька» 

[Текст] : (на матеріалах Терноп. обл. універс. наук. б-ки) / А. Ленчишин // Соломія Крушель-
ницька та світовий музичний простір : зб. cт. — Т., 2007. — С. 172—182. 

Основою статті стала доповідь, виголошена на другій Всеукраїнській науковій конференції, 
присвяченій 135-й річниці від дня народження видатної співачки. 

1357. Ленчишин, А. Сторінками бібліографічного покажчика «Соломія Крушельницька» 
[Текст] : (на матеріалах Терноп. обл. універс. наук. б-ки) / А. Ленчишин // Збірник праць Тер-
нопільського міського осередку НТШ ім. Шевченка. — Т., 2008. — Т. 4 : Видатні постаті в 
українській культурі і науці. — С. 119—126. — Бібліогр. у кінці ст.: 31 назва. 

У статті зроблено спробу огляду бібліографічного покажчика «Соломія Крушельницька», який 
уперше в такому обсязі й структурі укладено на теренах Тернопілля. У ньому на основі краєзнавчих 
документів висвітлюється життєвий і творчий шлях видатної співачки. 

1358. Ліберний, О. Адам Міцкевич і тернопільські гарцери [Текст] / О. Ліберний // Сво-
бода. — 2008. — 19 груд. — С. 7 : фотогр. — (Ювілеї). 

Про урочини з нагоди 210-ї річниці від дня народження А. Міцкевича в Тернопільській ОУНБ. 
1359. Ліберний, О. Бібліографія великого вченого [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 

2008. — 3 жовт. — С. 6. — (Презентація). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація бібліографічного покажчика «Ігор Ґерета: «Ве-

лет віри, духу і любові», підготовленого спеціалістами відділу краєзнавчої літератури та бібліогра-
фії. 
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1360. Ліберний, О. Яка вона, Болгарія? [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2008. — 
13 черв. — С. 6. — (Презентація). 

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги В. Чорнія «Історія Болгарії». 
1361. Лінчевська, С. Тернопільська «мадам Тюссо» презентувала нових ляльок [Текст] / 

С. Лінчевська // Місто. — 2008. — 26 берез. — С. 6 : фотогр. 
Про творчу зустріч із талановитою художницею, учасницею всеукраїнських та міжнародних 

виставок Н. Басараб у Тернопільській ОУНБ. 
1362. Ляхович, М. Стародруки породжує час [Текст] / М. Ляхович // Свобода. — 2008. — 

7 трав. — С. 7 : фотогр. — (Під пилом віків). 
До Всесвітнього дня книги та авторського права в Тернопільській ОУНБ організовано виставку 

стародруків та рідкісних видань із фондів бібліотек і музеїв міста й області. 
1363. Май, В. «Тернопільський альманах» писали 220 авторів [Текст] / В. Май // Rіа 

плюс. — 2008. — 30 квіт. — С. 2.  
Презентація «Тернопільського альманаху» відбулася в Тернопільській ОУНБ. 
1364. Моліцька, Г. Два пера, як два крила [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя. — 2008. 

— 17 лип. — С. 5. — (Щойно прочитане). 
Про книгу Г. Садовської та В. Собуцької «Два пера — одна любов». 
1365. Мороз, В. Археолог забутих імен [Текст] / В. Мороз // Тернопіль вечірній. — 2008. 

— 23—29 квіт. — С. 8. — (Різне). 
Зустріч із відомим тернопільським краєзнавцем, старшим науковим редактором обласної реда-

кції «Книги пам’яті» Є. Гасаєм відбулася в Тернопільській ОУНБ. 
1366. Мороз, В. Еротика з-під пера Сергія Сірого [Текст] / В. Мороз // Тернопіль вечір-

ній. — 2008. — 27 лют. — 4 берез. — С. 4 : фотогр. — (Творчість). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із поетом, членом Асоціації діячів естрадного мис-

тецтва України, Національної спілки журналістів України С. Сірим. 
1367. Мороз, В. Кирило Студинський знав 16 мов [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 

2008. — 1 жовт. — С. 14. 
Виставка, присвячена пам’яті нашого земляка, ученого К. Студинського, у відділі краєзнавчої 

літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ. 
1368. Мороз, В. Стелажі носить і директор бібліотеки, і його заступник [Текст] / 

В. Мороз // 20 хвилин. — 2008. — 2 серп. — С. 6 : фотогр. 
Уперше за 20 років проводять ремонт у Тернопільській ОУНБ. 
1369. Нагорода — М. Палію [Текст] // Вісник Надзбруччя. — 2008. — 1 серп. — С. 3. — 

(Знані земляки). 
За подароване видання «Аннали української історії» Тернопільській ОУНБ грамотою вдячності 

нагороджено нашого земляка, уродженця м. Хоросткова, доктора філософії та історії Канзаського 
університету (США) М. Палія. 

1370. Нобелівський лауреат із Тернопілля // Свобода. — 2008. — 5 груд. — С. 5. 
У Тернопільській ОУНБ — презентація бібліографічного покажчика «Шмуель Йосеф Агнон: 

нобелівський лауреат із Тернопільщини». 
1371. Обласна бібліотека запрошує [Текст] // Rіа плюс. — 2008. — 19 верес. — С. 5. — 

(Увага!). 
Програма Декади відкритих дверей у Тернопільській ОУНБ. 
1372. Ониськів, М. Агнон дививсь на все спокійно [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. 

— 2008. — 24 лип. — С. 15 : фотогр. — (Ювілеї). 
До 120-річчя від дня народження класика єврейської літератури, лауреата Нобелівської премії, 

уродженця Тернопільщини Ш. Й. Агнона. 
1373. Ониськів, М. «Велет віри, духу і любові» [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. — 

2008. — 3 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Щойно з друку). 
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Бібліографічний покажчик «Ігор Ґерета: «Велет віри, духу і любові», підготовлений спеціаліс-
тами відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ до 70-річчя вченого та 
громадського діяча. 

1374. Ониськів, М. «Історію Болгарії» написав наш краянин [Текст] / М. Кониськів // Ві-
льне життя. — 2008. — 14 черв. — С. 7 : фотогр. — (Прем’єрні читання). 

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги В. Чорнія «Історія Болгарії». 
1375. Осуховська, С. Завжди він залишався українцем [Текст] / С. Осуховська // Вільне 

життя. — 2008. — 19 груд. — С. 6. — (Коротко). 
Літературно-мистецький вечір, присвячений 130-річчю від дня народження нашого земляка, 

видатного українського й болгарського скульптора, архітектора та громадського діяча 
М. Паращука, у Тернопільській ОУНБ. 

1376. Осуховська, С. «Як олень той…» [Текст] / С. Осуховська // Вільне життя. — 2008. 
— 19 черв. — С. 7. — (Пісенник «ВЖ»). 

Розповідь про пісню «Базар» («Як олень той, що загнаний в болото...») та її текст підготувала 
завідувачка відділу літератури з мистецтв Тернопільської ОУНБ С. Осуховська. 

1377. Перун, В. «Підпільне» життя бібліотеки [Текст] / В. Перун // Вільне життя. — 2008. 
— 18 лип. — С. 5. — (Екскурсія не без моралі). 

Про Тернопільську ОУНБ, роботу її відділів, умови праці колективу бібліотеки. 
1378. Полещук, О. Волонтер зі США безкоштовно навчатиме англійської [Текст] : у 

2005—2007 роках подібні курси проводили інші волонтери Корпусу Миру : [у Терноп. ОУНБ] 
/ О. Полещук // 20 хвилин. — 2008. — 11 лип. — С. 4 : фотогр. 

1379. Полещук, О. На курси з англійської прийшли і вчителі [Текст] / О. Полещук // 
20 хвилин. — 2008. — 17 лип. — С. 2 : фотогр. 

Безкоштовні курси англійської мови проходитимуть у Тернопільській ОУНБ. 
1380. Польова, Г. За Україну, за її волю [Текст] / Г. Польова // Вільне життя. — 2008. — 

8 серп. — С. 6. 
До публічних бібліотек області надійде 80 примірників книги В.-В. Заведнюка «Похідні групи 

українських націоналістів: на схід України та в країни Європи, 1941—1949 рр.». 
1381. Польова, Г. Книга іде до людей [Текст] / Г. Польова // Вільне життя. — 2008. — 

26 квіт. — С. 8. — (Новини). 
П’ятдесят примірників книги Г. Садовської та В. Собуцької надійдуть до публічних бібліотек 

області. 
1382. Попович, Ж. «Росинка» з туалетного паперу [Текст] : у колекції тернопільської ма-

дам Тюссо — нові експонати / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. — 2008. — 26 берез. — С. 8 : 
фотогр. — (Світ захоплення). 

Вісім нових ляльок, створених за останні півроку, продемонструвала художниця Н. Басараб на 
зустрічі з читачами Тернопільської ОУНБ. 

1383. Правдива, Д. «Казкова загадковість поезії Сергія Сірого» [Текст] / Д. Правдива // 
Вільне життя. — 2008. — 1 берез. — С. 1. — (Новини культури). 

У Тернопільській ОУНБ відбулася творча зустріч із поетом, членом Національної спілки жур-
налістів України С. Сірим та презентація його збірок «Твоє тіло — наркотик» і «Пожежа тіл». 

1384. Проців, О. Нобелівський лауреат з Тернопільщини [Текст] / О. Проців // Свобода. 
— 2008. — 18 лип. — С. 5. 

Презентація бібліографічного покажчика «Шмуель Йосеф Агнон: нобелівський лауреат із Тер-
нопільщини» відбулася в Тернопільській ОУНБ. 

1385. Проців, О. У подарунок бібліотеці [Текст] / О. Проців // Вільне життя. — 2008. — 
5 листоп. — С. 9. 

У рамках щорічної акції «Подаруй бібліотеці книгу» завідувач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Тернопільської філії Європейського університету Б. Лановик подарував 
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Тернопільській ОУНБ три власних книги: «Історія України», «Економічна історія України і світу» 
та «Голодомор 1932—1933 років — геноцид українського народу». 

1386. Проців, О. Усе про культуру рідного краю [Текст] / О. Проців // Вільне життя. — 
2008. — 26 верес. — С. 8. — (Вісті з бібліотек). 

Вийшов другий випуск бібліографічного покажчика «Культура Тернопільщини», підготовле-
ний фахівцями відділу інформації Тернопільської ОУНБ. 

1387. Репрезентували «Тернопільський альманах» [Текст] / фотогр. В. Бурми // Поділь-
ське слово. — 2008. — 9 трав. — С. 1 : фотогр. — (На книжкову полицю).  

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація літературно-художнього видання «Тернопіль-
ський альманах».  

1388. Родинюк, О. Видатна постать історії [Текст] / О. Родинюк // Вільне життя. — 2008. 
— 26 груд. — С. 1. 

До 100-річчя від дня народження С. Бандери в Тернопільській ОУНБ пройшли читання «Сте-
пан Бандера: міфи, легенди та дійсність». 

1389. Родинюк, О. Книжковий сувенір від Павла Бея [Текст] / О. Родинюк // Вільне жит-
тя. — 2008. — 10 черв. — С. 3. — (Щойно прочитане). 

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги П. І. Бея «Фітогімнастичний лікуваль-
ник», яка вийшла у видавництві «Навчальна книга — Богдан». 

1390. Рюміна, Л. «Велет у царстві людської культури» [Текст] / Л. Рюміна // Свобода. — 
2008. — 12 берез. — С. 2. 

Шевченківські читання в Тернопільській ОУНБ. 
1391. Салко, М. …на репрезентацію [Текст] / М. Салко // Вільне життя. — 2008. — 

12 верес. — С. 1. — (Запрошуємо).  
У Тернопільській ОУНБ — презентація нових книг із серії «Видавничий дім «Вільне життя» 

В. Сушкевича «Листи до друга» і Л. Костишин та Н. Чорної «Жіночі історії». 
1392. Свистун, І. «Польща — серце Європи» [Текст] / І. Свистун // Вільне життя. — 2008. 

— 1 серп. — С. 6. — (Що? Де? Коли?). 
У відділі літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ відбувся круглий стіл за участю 

студентів Вроцлавського економічного університету та Тернопільського національного економіч-
ного університету. 

1393. Склад громадської ради проекту «Світочі Тернопілля» [Текст] : [член ради — дир. 
Терноп. ОУНБ В. І. Вітенко] // Тернопіль вечірній. — 2008. — 28 серп. — 2 верес. — С. 3. — 
(Тернопіль, якого вже немає). 

1394. Софія Андрухович «Сьомга» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 20—
26 серп. — С. 5. — (Нова читанка). 

«Нова ….» та завідувачка відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ Т. Коваль-
кова знайомлять читачів із новим романом С. Андрухович «Сьомга». 

1395. Струбіцька, І. Інтернет у сільській бібліотеці має стати реальністю [Текст] / І. Стру-
біцька // Колос. — 2008. — 17 трав. — С. 4 : фотогр. — (Новітні технології та культура). 

Про зустріч у рамках реалізації проекту «Глобальні бібліотеки» у Заліщицькій центральній бі-
бліотеці. У її роботі взяли участь працівники Тернопільської ОУНБ. 

1396. Тадейчук, Є. Стане ближчим Шмуель Агнон [Текст] / Є. Тадейчук // Вільне життя. 
— 2008. — 12 груд. — С. 5. — (Що? Де? Коли?). 

Презентація бібліографічного покажчика «Шмуель Йосеф Агнон: нобелівський лауреат із Тер-
нопільщини» у Тернопільській ОУНБ. 

1397. Тимошик, М. Поважний крок до створення всеукраїнської Огієнкіани [Текст] / М. 
Тимошик // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. — Кам’янець-Подільський : 
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. — С. 404—409. — (Серія історична та філологічна ; вип. 5). 
— Рец. на кн.: Іван Огієнко: «Тобі, Україно, віддав я всі сили». Вип. 1. : бібліогр. покажч. / ук-



 111

лад.: С. Сохацька, О. Трончук, В. Пархоменко. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. 
нац. ун-т, 2008. — 76 с.  

Згадується бібліографічний покажчик «Іван Огієнко: «Я все зробив, що міг зробити...», укладе-
ний спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 

1398. Тимошик, М. Помітне явище національної бібліографістики [Текст] / М. Тимошик // 
Бібліотечний форум України. — 2008. — № 1. — С. 42—43. — Рец. на кн.: Іван Огієнко: «Я 
все зробив, що міг зробити...» : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: 
Л. Оленич, В. Чупрова. — Т. : Підручники і посібники, 2007. — 112 с.  

До виходу у світ бібліографічного покажчика «Іван Огієнко: «Я все зробив, що міг зробити...», 
підготовленого спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 

1399. Неллі Топська: «Любов — наснага, любов — журба…» [Текст] // Нова Тернопіль-
ська газета. — 2008. — 19—25 берез. — С. 6. — (NOVA читанка). 

«Нова…» та завідувачка відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ Т. Ковалькова 
знайомлять читачів із книгою Н. Топської «Любов — наснага, любов — журба». 

1400. Трачук, Л. Електронні бібліографічні ресурси віддаленого доступу на сайтах україн-
ських бібліотек [Текст] / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. — 2008. — № 12. — С. 10—
13 : фотогр. — Бібліогр.: 7 назв. 

Представлено результати аналізу сайтів провідних українських бібліотек щодо виявлення елек-
тронних бібліографічних ресурсів. Наведено приклади таких ресурсів на сайті Тернопільської 
ОУНБ. 

1401. У вінок пошани [Текст] / підгот. Л. Щербак // Тернопіль. — 2008. — № 4. — С. 134 : 
фотогр. — (Поличка бібліофіла). 

Про бібліографічний покажчик «Ігор Ґерета: «Велет віри, духу і любові», підготовлений фахів-
цями відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ. 

1402. Українська літературна казка «Зачароване місце» [Текст] / уклад. Ю. Винничук // 
Нова Тернопільська газета. — 2008. — 9—15 січ. — С. 6 : фотогр. — (NOVA читанка). 

Завідувачка відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ Т. Ковалькова та «Нова...» ре-
комендують прочитати збірник українських казок «Зачароване місце». 

1403. Федорців, Н. «Тернопільський альманах» повернувся через 50 років [Текст] / Н. Фе-
дорців // Місто. — 2008. — 30 квіт. — С. 11.  

Презентація оновленого літературно-мистецького видання відбулася в Тернопільській ОУНБ. 
1404. Чуйко, О. У бібліотеці безкоштовно навчатимуть Інтернету [Текст] : читачі, які забо-

ргували літературу, у певний день зможуть повернути її без сплати пені / О. Чуйко // 20 хви-
лин. — 2008. — 18 верес. — С. 5. 

Відвідати безкоштовні комп’ютерні курси, екскурсії, презентації, літературні вечори можна в 
Тернопільській ОУНБ під час Декади відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня біблі-
отек. 

1405. Шатарська, Л. Борис Патон — символ вітчизняної науки [Текст] / Л. Шатарська // 
Вільне життя. — 2008. — 12 груд. — С. 5. — (Коротко). 

На відзначення 90-річчя з дня народження Б. Патона у відділі технічної літератури Тернопіль-
ської ОУНБ організовано книжкову виставку «Борис Патон — символ вітчизняної науки». 

1406. Шатарська, Л. Віртуальна виставка [Текст] / Л. Шатарська // Вільне життя. — 2008. 
— 26 верес. — С. 8. — (Вісті з бібліотек). 

Працівники відділу технічної літератури Тернопільської ОУНБ підготували віртуальну вистав-
ку «Енергозбереження як вирішальний фактор розвитку національної економіки». 

1407. Шмуеля Агнона вшанували новою книгою [Текст] // Номер один. — 2008. — 
10 груд. — С. 4. 

Презентація бібліографічного покажчика «Шмуель Йосеф Агнон: нобелівський лауреат із Тер-
нопільщини» відбулася в Тернопільській ОУНБ. 
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1408. Шостак, Н. Гіпсові «зірки» Наталі Басараб [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. — 
2008. — 29 берез. — С. 5 : фотогр. — (Зустрічі). 

Творча зустріч із відомою тернопільською художницею Н. Басараб відбулася в Тернопільській 
ОУНБ. 

1409. Шостак, Н. Наталя Луговська: «Рекомендую «Таємниці львівської кави» [Текст] / 
Н. Шостак // Вільне життя. — 2008. — 3 груд. — С. 7 : фотогр. — (Серед книжок). 

Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської 
ОУНБ Н. Луговська розповідає про свої читацькі уподобання. 

1410. Шостак, Н. Паралельний світ [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. — 2008. — 14 лис-
топ. — С. 8. — (Розмови по щирості). 

Роздуми читачки про Тернопільську ОУНБ, нестачу необхідних книг та відсутність доступу до 
книжкових фондів. 

1411. Шостак, Н. Скульптор, художник, науковець… [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. 
— 2008. — 31 трав. — С. 5 : фотогр. — (Репрезентації в бібліотеці). 

Про творчу зустріч із заслуженим художником України, доцентом кафедри образотворчого ми-
стецтва Інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гна-
тюка В. Мельником у Тернопільській ОУНБ. 

1412. Шостак, Н. Що читали в ХХ столітті? [Текст] : за «Плахою» Чингіза Айтматова за-
писувалися в чергу / Н. Шостак // Вільне життя. — 2008. — 26 груд. — С. 8 : фотогр. — (Серед 
книжок). 

Про своєрідну виставку книг у відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ, на якій 
представлено літературу, що мала найбільший попит наприкінці минулого століття, розповідає за-
відувачка відділу Т. П. Ковалькова. 

1413. Шукають письменників [Текст] // 20 хвилин. — 2008. — 14 листоп. — С. 5.  
Тернопільська ОУНБ запрошує місцевих авторів розмістити свої твори у новоствореній елект-

ронній бібліотеці. 
1414. Юрчик, С. Під знаком «Юніверс» [Текст] / С. Юрчик // Вільне життя. — 2008. — 

19 квіт. — С. 4. — (Вісті з бібліотек). 
У відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ відкрито виставку літератури, що надій-

шла від видавництва «Юніверс» (м. Київ). 

*** 

1415.  [Анкета] [Текст] / ред. шпальти «Думки» О. Юркова // Rіа плюс. — 2008. — 
27 лют. — С. 5. 

Серед запропонованих питань є про довгобуд нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1416. Бібліотеку переобладнають для депутатів міськради [Текст] // Нова ера. — 2008. — 

27 лют. — 4 берез. — С. 7. 
Голова Тернопільської ОДА Ю. Чижмарь підписав розпорядження «Про проект обласної про-

грами добудови та введення в експлуатацію нового приміщення Тернопільської обласної універса-
льної наукової бібліотеки». 

1417. Вільчинський, О. Міськраду здати в оренду?.. [Текст] / О. Вільчинський // Rіа плюс. 
— 2008. — 20 лют. — С. 5. 

Про проблеми довгобуду нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1418. Гнатюк, О. На сесії говорили про зраду [Текст] / О. Гнатюк // Місто. — 2008. — 

18 черв. — С. 2.  
Розглядалося питання про добудову Тернопільської ОУНБ. Затверджено «Програму 

комп’ютеризації бібліотек області». 
1419. Гримза, М. Є субвенції — буде бібліотека [Текст] / М. Гримза // Тернопіль вечірній. 

— 2008. — 27 лют. — 4 берез. — С. 5.  
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Народний депутат, колишній голова Тернопільської ОДА І. Стойко повідомив, що цьогоріч 
Тернопілля отримає 49 млн грн субвенцій. 7 млн із цієї суми буде спрямовано на довгобуд нового 
приміщення Тернопільської ОУНБ. 

1420. Деревляний, В. Василь Деревляний: «На сьогодні депутатська діяльність і справи 
партійні є одним цілим» [Текст] : [інтерв’ю] / розмовляв О. Грушковик // Свобода. — 2008. — 
18 черв. — С. 4. — (Точка зору народного депутата). 

Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1421. Завальська, О. Миколенку світить кримінальна справа?! [Текст] / О. Завальська // 

Нова ера. — 2008. — 18—24 черв. — С. 2 : фотогр. — (Актуально). 
На тринадцятій сесії обласної ради затверджено «Програму комп’ютеризації бібліотек області» 

та «Програму добудови та введення в експлуатацію нового приміщення Тернопільської ОУНБ». 
1422. Іващук, М. Аби лише була добра воля здійснити намічене... [Текст] / М. Іващук // 

Свобода. — 2008. — 19 берез. — С. 2 : фотогр. — (Прес-конференція голови ОДА). 
На зустрічі з журналістами голова Тернопільської ОДА Ю. Чижмарь повідомив, що облдержа-

дміністрацією разом із тернопільською мерією розроблено механізм інвестиційної програми для 
добудови Тернопільської ОУНБ.  

1423. Іващук, М. На зустрічі із депутатами-нашоукраїнцями голова ОДА запропонував пі-
дтримати його розпорядження щодо добудови обласної бібліотеки [Текст] / М. Іващук // Сво-
бода. — 2008. — 12 берез. — С. 4. — (У номер). 

1424. Іващук, М. Сесія облради ухвалює рішення без участі опозиції, яка не голосує і яка 
вважає, що усі прийняті на цій сесії рішення є незаконними… [Текст] / М. Іващук // Свобода. 
— 2008. — 31 трав. — С. 3. — (Репортаж із сесійної зали). 

Згадуються проблеми, пов’язані з добудовою нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1425. Іващук, М. Тринадцята сесія облради: чи не найбільш продуктивна за усі попередні і 

чи не найбільш відверта у вчинках депутатів [Текст] / М. Іващук // Свобода. — 2008. — 
13 черв. — С. 2. — (Репортаж із зали засідань). 

На сесії було схвалено «Програму добудови нового приміщення обласної бібліотеки». 
1426. Крига навколо бібліотеки скресає [Текст] // Гомін волі. — 2008. — 16 лют. — С. 1. 
Згідно з бюджетним розписом і розподілом субвенцій, у програму державного фінансування 

включено довгобуд обласної бібліотеки. На його завершення виділено сім мільйонів гривень. 
1427. Кузик, В. Щоб добудувати бібліотеку, треба продати… бібліотеку [Текст] / 

В. Кузик // Номер один. — 2008. — 2 квіт. — С. 3 : фотогр. 
Про найстаріший тернопільський довгобуд — обласну універсальну наукову бібліотеку — 

йшла мова на нараді в першого заступника голови обласної ради М. Білика. 
1428. Ліберний, О. Слово влади і громади [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2008. — 

17 жовт. — С. 4 : фотогр. — (Необхідні зустрічі). 
Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1429. Май, В. У бібліотеці будуть сесії, форуми та конференції [Текст] / В. Май // Rіа 

плюс. — 2008. — 27 лют. — С. 2 : фотогр. 
Розпорядженням голови Тернопільської ОДА Ю. Чижмаря схвалено «Проект обласної програ-

ми добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ на 2008—2009 рр.». 
1430. Марцінковська І. Для обласної бібліотеки знайшли нове призначення [Текст] / І. Ма-

рцінковська // 20 хвилин. — 2008. — 23 лют. — С. 7. 
Голова Тернопільської ОДА Ю.Чижмарь підписав розпорядження «Про проект обласної про-

грами добудови та введення в експлуатацію нового приміщення Тернопільської ОУНБ». 
1431. Міністр Василь Куйбіда: обласна влада діє в правильному напрямі [Текст] // Свобо-

да. — 2008. — 1 жовт. — С. 2 : фотогр. — (Новини ОДА). 
Перед міністром регіонального розвитку та будівництва було порушено питання добудови но-

вого приміщення Тернопільської ОУНБ. 

8* Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 1939–2009 
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1432. Мороз, В. «Виклопотаних» Іваном Стойком мільйонів не бачать [Текст] : Незавер-
шену будову обласної бібліотеки та архіву політики вже вкотре використовують для самопіару 
/ В. Мороз // 20 хвилин. — 2008. — 21 лют. — С. 3 : фотогр. 

1433. Мороз, В. Грошей на бібліотеку досі на отримали [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 
2008. — 6 серп. — С. 6 : фотогр. 

Попри численні обіцянки чиновників і депутатів допомогти довгобуд Тернопільської ОУНБ не 
змінюється. 

1434. Мороз, В. Деревляний обіцяє мільйони на бібліотеку[ Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. 
— 2008. — 26 черв. — С. 6. 

Понад 5 млн грн на добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ обіцяє знайти нардеп-
«бютівець» В. Деревляний. 

1435. Не заговорювати проблеми, а вирішувати їх [Текст] // Свобода. — 2008. — 17 трав. 
— С. 8. — (Коментар прес-служби ОДА). 

Прес-служба ОДА спростовує поширену на сторінках газети «Свобода» неправдиву інформа-
цію про добудову та введення в експлуатацію нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

1436. Новак, Н. «Нашоукраїнці» заговорили про зраду УНП [Текст] / Н. Новак // 
20 хвилин. — 2008. — 12 черв. — С. 3. 

На сесії обласної ради прийнято «Програму комп’ютеризації бібліотек області». Обговорюва-
лося також питання добудови нового приміщення бібліотеки. 

1437. Новий імпульс старій проблемі [Текст] // Свобода. — 2008. — 23 лют. — С. 1 : фото-
гр. — (Бібліотечний довгобуд). 

Розпорядженням голови ОДА схвалено «Проект обласної програми добудови та введення в 
експлуатацію нового приміщення Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки». 

1438. Новосядлий, Б. Бібліотечний довгобуд таки має шанс [Текст] / Б. Новосядлий // Сво-
бода. — 2008. — 2 квіт. — С. 3. — (На трибуну сесії обласної ради). 

За попередньою домовленістю ОДА, обласної ради та Тернопільської міської ради знайдено 
цілком реальну схему фінансування завершення будівництва нового приміщення Тернопільської 
ОУНБ на майдані Мистецтв. 

1439. Облрада «зарубала» менше 10 питань [Текст] // Rіа плюс. — 2008. — 18 черв. — 
С. 2. 

На черговій сесії обласної ради прийнято «Програму комп’ютеризації бібліотек області», а та-
кож розглянуто питання про добудову обласної бібліотеки. 

1440. Пінь, М. Говорити — не мішки носити… [Текст] / М. Пінь // Свобода. — 2008. — 
16 квіт. — С. 4. — (Трибуна депутата). 

Про «Проект обласної програми добудови та введення в експлуатацію нового приміщення 
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки» відверто й категорично висловилася 
більшість членів постійної комісії обласної ради. Такої ж думки щодо вирішення цього питання до-
тримуються директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко та начальник управління культури ОДА 
Г. Шергей. 

1441. Пообіцяли — виконайте! [Текст] : На сесії обласної ради було прийнято програму 
соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2008 рік // Свобо-
да. — 2008. — 11 черв. — С. 2. — (За рядком рішення облради). 

Серед об’єктів будівництва — нове приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1442. Попович, В. Обласні депутати вирішили знищити пам’ятку архітектури [Текст] / 

В. Попович // Номер один. — 2008. — 16 квіт. — С. 5. 
Постійна комісія обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова та інформації під 

час обговорення проекту добудови нового приміщення обласної бібліотеки вирішила не зберігати 
як об’єкт культурно-історичної спадщини нинішнє приміщення Тернопільської ОУНБ. 

1443. Прес-служба обласної ради повідомляє [Текст] // Свобода. — 2008. — 19 берез. — 
С. 2. 
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У статті згадано довгобуд Тернопільської ОУНБ. 
1444. Про звернення до Тернопільської обласної ради щодо добудови обласної універса-

льної наукової бібліотеки [Текст] : рішення шістнадцятої сесії Тернопільської міської ради 
п’ятого скликання від 13 березня 2008 року №5/16/1 // Тернопіль вечірній. — 2008. — 19—
25 берез. — С. 17. — (Офіційне). 

1445. Про участь Тернопільської міської ради у виконанні «Програми добудови та введен-
ня в експлуатацію нового приміщення Тернопільської обласної універсальної наукової бібліо-
теки» [Текст] : рішення сімнадцятої сесії Тернопільської міської ради від 22 травня 2008 року 
№5/17/141 // Тернопіль вечірній. — 2008. — 4—10 черв. — С. 3. 

1446. Прус, В. Відпочивати на Тернопіллі можна, але… [Текст] : засідання громадської ра-
ди газети / В. Прус // Rіа плюс. — 2008. — 4 черв. — С. 5 : фотогр. 

Про найбільш резонансне засідання членів громадської ради, присвячене добудові нового при-
міщення Тернопільської ОУНБ. 

1447. Романів, В. Низький старт майбутніх виборів [Текст] / В. Романів // Номер один. — 
2008. — 28 трав. — С. 7 : фотогр. — (Політична трибуна). 

Згадано рішення Тернопільської міської ради виділити 9 млн грн на добудову нового примі-
щення Тернопільської ОУНБ. 

1448. Стойко І. Іван Стойко: «Працював і працюватиму для людей. Це моє покликання» 
[Текст] : [інтерв’ю з нар. деп. України І. Стойком] / розмовляла Л. Божук // Свобода. — 2008. 
— 5 берез. — С. 3 : фотогр. — (Трибуна). 

Про виділення державних коштів за субвенціями, у т. ч. 7 млн грн для добудови нового примі-
щення Тернопільської ОУНБ. 

1449. Тихович, Ю. Депутати облради неорганізовані [Текст] / Ю. Тихович // Тернопіль ве-
чірній. — 2008. — 19—24 берез. — С. 4 : фотогр. — (Події і коментарі. Політика). 

У коментарі голови ОДА Ю. Чижмаря з приводу другої сесії облради, що не відбулася, пору-
шено питання добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

1450. Федорців, Н. Довгобуди профінансують із держбюджету [Текст] / Н. Федорців // Мі-
сто. — 2008. — 20 лют. — С. 3. 

Довгобуд нового приміщення Тернопільської ОУНБ згідно з бюджетним розписом і розподі-
лом субвенцій підпадає під програму цьогорічного державного фінансування. 

1451. Частину недобудованої бібліотеки віддадуть мерії [Текст] // Номер один. — 2008. — 
27 лют. — С. 9. 

Голова Тернопільської ОДА Ю. Чижмарь підписав розпорядження «Про проект обласної про-
грами добудови та введення в експлуатацію нового приміщення Тернопільської обласної універса-
льної наукової бібліотеки».  

1452. Чижмарь, Ю. Юрій Чижмарь: «Дуже важливо повернути довіру населення» [Текст] : 
[інтерв’ю з головою Терноп. облдержадмін. Ю. Чижмарем] / розмовляла С. Мичко // Місто. — 
2008. — 7 трав. — С. 8 : фотогр.  

Згадано проблему найстарішого довгобуду області — нового приміщення Тернопільської 
ОУНБ. 

1453. Чижмарь, Ю. Юрій Чижмарь: «Конфлікти породжує сама виборча система» [Текст] : 
[інтерв’ю з головою Терноп. облдержадмін. Ю. Чижмарем] / розмовляла С. Мичко // Україна 
молода. — 2008. — 24 квіт. — С. 5 : фотогр. 

Згадано про добудову нового приміщення обласної бібліотеки. 
1454. Чижмарь, Ю. Юрій Чижмарь: «Ми довели Києву, що Тернопільська область — діє-

здатна!» [Текст] : [інтерв’ю з головою Терноп. облдержадмін. Ю. Чижмарем] // Нова Терно-
пільська газета. — 2008. — 10—16 груд. — С. 3 : фотогр. 

Під час інтерв’ю Ю. Чижмарь розповів про план добудови нового приміщення Тернопільської 
ОУНБ. 
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1455. Шкула, А. Бібліотекарі радилися [Текст] : Мова йшла про необхідність комп’ютери-
зації бібліотек, про постачання нових книг та заохочення дітей до читання / А. Шкула // 
20 хвилин. — 2008. — 6 черв. — С. 6 : фотогр. 

Тернопільські та хмельницькі бібліотекарі ділилися досвідом на спільному семінарі в Терно-
пільській обласній бібліотеці для дітей. Серед інших згадувалася проблема добудови нового при-
міщення Тернопільської ОУНБ. 

1456. Шкула, А. Перенесення поліклініки не подобається громадській раді [Текст] : За-
мість класичної бібліотеки на громадській раді були пропозиції створити електронну / 
А. Шкула // 20 хвилин. — 2008. — 3 берез. — С. 5 : фотогр. 

На засіданні громадської ради газет «20 хвилин» і «Rіа плюс» обговорювалося питання доціль-
ності добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

1457. Шкула, А. Поліклініку — залишити! [Текст] : Члени громадської ради не вірять, що 
бібліотеку колись добудують / А. Шкула // Rіа плюс. — 2008. — 5 берез. — С. 5 : фотогр. 

Проблему довгобуду нового приміщення Тернопільської ОУНБ обговорено на засіданні гро-
мадської ради газет «20 хвилин» і «Rіа плюс». 

1458. Шкула, А. Чиновникам уже затісно у ще не зданій бібліотеці [Текст] : Не всі згодні з 
тим, аби в новобудові облаштували сесійну залу мерії / А. Шкула // 20 хвилин. — 2008. — 
2 квіт. — С. 5 : фотогр. 

Спірні моменти в програмі добудови обласної бібліотеки розглядали на спільній нараді пред-
ставники облдержадміністрації, обласної та міської рад. 

1459. Шкула, А. Чиновникам уже затісно в недобудованій бібліотеці [Електронний ре-
сурс] / А. Шкула. — Електрон. текстові дані. — Режим доступу: http://20minut.ua/news/119948, 
вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр. — Аналог друк. вид. (20 хвилин. — 2008. — 
2 квіт.). 

Нарада, яку проводила облрада, стосувалася фінансування будівництва та розташування в май-
бутній бібліотеці сесійної зали міської ради. 

1460. Щоб намічене стало реальністю [Текст] // Свобода. — 2008. — 19 черв. — С. 4. 
Серед об’єктів, що пропонуються до фінансування за рахунок субвенцій із державного бюдже-

ту місцевим бюджетам, — довгобуд нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
1461. Янович, А. Винних у затопленні бібліотеки не шукатимуть [Текст] : В облуправлінні 

культури кореспонденту нахамили / А. Янович // 20 хвилин. — 2008. — 18 серп. — С. 5. 
У статті згадано проблему добудови Тернопільської ОУНБ. 

2009 

1462. Степан Бандера: в одній особі образ покоління [Текст] : зб. метод. матеріалів для 
вшанування пам’яті славетного сина України / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Терноп. обл. б-
ка для молоді, Терноп. обл. метод. центр нар. творчості ; упоряд. О. Г. Ліскова. — Т., 2009. — 
76 с. 

1463. «З Україною в серці» [Текст] : До 75-річчя від дня народж. Володимира Вихруща : 
метод.-бібліогр. поради / Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. П. Юрчик ; біб-
ліогр. О. І. Алексєєва. — Т., 2009. — 29 с. 

1464. Культура Тернопільщини: 2008 рік [Текст] : (сторінками центральних та обл. пері-
одичних вид.) : анот. бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, від. інформації ; 
уклад. О. Проців. — Т., 2009. — 154 с. 

Покажчик містить інформацію з періодичних видань із загальних питань культури, регіональ-
ної культурної політики, правових та економічних аспектів, упровадження нових форм і методів 
роботи в закладах культури області. 
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1465. Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2009 рік [Текст]. Вип. 
19 : бібліогр. покажч. / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-
ка ; уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2009. — 128 с. 

Видання містить інформацію про пам’ятні події краю, ювілеї уродженців і видатних діячів, які 
життям та діяльністю пов’язані з Тернопільщиною. 

1466. Майстер історичної прози [Текст] : 125-річчя від дня народж. Юліана Опільського : 
метод.-бібліогр. поради / Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. Л. М. Козачок ; бі-
бліогр. В. А. Чупрова. — Т., 2009. — 17 с. 

1467. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 1 (28) / Обл. універс. 
наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова. — Т., 2009. — 29 с. 

1468. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 2 (29) / Обл. універс. 
наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова. — Т., 2009. — 40 с. 

1469. Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2008 [Текст] : аналіт.-стат. огляд / Обл. уні-
верс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова.— Т., 2009. — 36 с. 

1470. Юліуш Словацький (4.09.1809—3.04.1849) [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка, Обл. літ.-мемор. музей Ю. Словацького, Б-ка Терноп. нац. пед. ун-ту 
ім. В. Гнатюка, Держ. архів Терноп. обл., Терноп. обл. краєзн. музей ; уклад. М. Друневич [та 
ін.]. — Т. : Підручники і посібники, 2009. — 160 с. — (Родом з України ; вип. 5). 

Видання присвячено 200-річчю від дня народження польського поета, прозаїка, драматурга 
Ю. Словацького. Покажчик містить бібліографію творів письменника й літератури про нього украї-
нською та польською мовами. 

1471. «Я з вами жив, страждав і плакав з вами» [Текст] : До 200-річчя від дня народж. 
Юліуша Словацького : метод. поради / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; під-
гот. С. Т. Єрошенкова. — Т., 2009. — 22 с. 

*** 

1472. Барна, В. Володимир Воронін зриває маски [Текст] : Новина, надіслана нашим чита-
чем на сайт 20minut.ua / В. Барна // 20 хвилин. — 2009. — 8 трав. — С. 14. 

Про репрезентацію другої книги політичної сатири тернопільського письменника В. Вороніна 
«Зриваючи маски». З першою його збіркою «Сон у руку» можна ознайомитися на сайті Тернопіль-
ської ОУНБ. 

1473. Білянська, Н. Книги, що випромінюють світло [Текст] / Н. Білянська // Вільне жит-
тя. — 2009. — 12 черв. — С. 6. — (Чтиво). 

Фонд Тернопільської ОУНБ поповнився книгами серії «Короткі історії для душі». 
1474. Брик, Т. Дарувати людям радість [Текст] : Таке кредо у подружжя художників Петра 

Шпорчука та Галини Денеги / Т. Брик // Свобода. — 2009. — 26 черв.— С. 8 : фотогр. — (Світ 
на полотні). 

У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із художниками П. Шпорчуком та Г. Денегою. 
1475. Вітер, В. Гайда в бібліотеку! [Текст] / В. Вітер // Вільне життя. — 2009. — 3 лип. — 

С. 8. — (Адреси відпочинку). 
Про виставки, організовані у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської 

ОУНБ. 
1476. Все про ЄС [Текст] // Нова ера. — 2009. — 28 січ. — 3 лют. — С. 5. 
У Тернопільській ОУНБ відкрито Центр європейської інформації, у якому можна почерпнути 

відомості про Євросоюз та євроінтеграційні процеси в Україні. 
1477. Гаврилюк, Т. «Вікно в Америку»: нові можливості [Текст] / Т. Гаврилюк // Вільне 

життя. — 2009. — 23 січ. — С. 1. — (Що? Де? Коли?). 
Про центр «Вікно в Америку», що діє при Тернопільській ОУНБ, його мету, послуги та нові 

можливості для відвідувачів. 



 118

1478. Гаврилюк, Т. Книги, наповнені світлом [Текст] / Т. Гаврилюк // Вільне життя. — 
2009. — 13 берез. — С. 1. — (Коротко). 

Більше 60 книг англійською мовою передано Тернопільській ОУНБ від доброчинного фонду 
«Сейбр-Світло». 

1479. Гаврилюк, Т. Світоч польської літератури [Текст] / Т. Гаврилюк // Вільне життя. — 
2009. — 3 квіт. — С. 4. 

У відділі літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ відбувся літературний вечір, 
присвячений 210-річчю від дня народження польського поета-романтика А. Міцкевича. 

1480. Герман, Л. «З вірою в Україну» [Текст] / Л. Герман // Вільне життя. — 2009. — 
11 берез. — С. 12. — (Що? Де? Коли?). 

У відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ організовано книжкову виставку «З вірою 
в Україну». 

1481. Головацька, І. Особливості використання Інтернет-ресурсів бібліотеками Галичини 
[Текст] / І. Головацька // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 4. — С. 23—26. — Бібліогр.: 
4 назви. 

Проаналізовано сучасні тенденції використання інформаційних ресурсів глобальної мережі Ін-
тернет бібліотеками Івано-Франківської та Тернопільської області, у т. ч. Тернопільською ОУНБ. 

1482. Громадська Рада з відзначення Всеукраїнською літературно-мистецькою премією 
імені Братів Богдана та Левка Лепких [Текст] // Русалка Дністрова. — 2009. — № 1 (січ.). — 
С. 2. — (Офіційне). 

До складу громадської ради входить і директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко. 
1483. Люко Дашвар «Село — не люди»[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 

11—17 берез. — С. 6.— (Нова читанка). 
«Нова…» спільно з Тернопільською ОУНБ знайомлять читачів із письменницею Люко Дашвар 

та її першим романом «Село — не люди». 
1484. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : Грудень 2008 / підгот. 

Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2009. — № 1. — С. 147—151. — (Тер-
нопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). 

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація бібліографічного покажчика «Музична Терно-
пільщина».  

1485. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : Лютий-квітень 2009 / підгот. 
Є. Безкоровайний, Т. Дігай, Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2009. — № 2. — 
С 147—151. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). 

Про заходи, які відбулися в Тернопільській ОУНБ, у лютому-березні 2009 р. 
1486. Дерех, В. «Наші солдати не гірші від американських…» [Текст] / В. Дерех // 20 хви-

лин. — 2009. — 25 верес. — С. 2. 
Про круглий стіл «ЄС і НАТО: стратегія колективної безпеки» у Тернопільській ОУНБ. 
1487. Друневич, М. На поличку краєзнавцям [Текст] / М. Друневич // Вільне життя. — 

2009. — 23 січ. — С. 1. — (Що? Де? Коли?). 
Спеціалістами відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ підготов-

лено дев’ятнадцятий випуск бібліографічного покажчика «Література до знаменних і пам’ятних дат 
Тернопільщини на 2009 рік». 

1488. Друневич, М. «У пошуках слова живого» [Текст] / М. Друневич // Вільне життя. — 
2009. — 27 берез. — С. 5. — (Що? Де? Коли?). 

У Тернопільській ОУНБ відбулася творча зустріч із письменниками — членам обласної органі-
зації Національної спілки письменників України, приурочена до 25-річчя створення організації. 

1489. Журавлюк, В. Зимовий сад у сучасному стилі [Текст] / В. Журавлюк // Вільне жит-
тя. — 2009. — 20 берез. — С. 8. — (Що? Де? Коли?). 

Про книжкову виставку, організовану у відділі обслуговування працівників сільського госпо-
дарства Тернопільської ОУНБ. 
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Те ж // Подільське слово. — 2009. — 27 лют — С. 11. — (Наш дім). 
1490. Журавлюк, В. Аптека на підвіконні [Текст] / В. Журавлюк // Вільне життя. — 

2009. — 22 трав. — С. 5. — (Цікаво знати). 
Бібліотекар відділу обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ 

розповідає про багатолітню рослину герань. 
1491. Журавлюк, В. Квітник в інтер’єрі [Текст] / В. Журавлюк // Вільне життя. — 2009. — 

26 черв. — С. 2. — (Новини). 
Про тематичну книжкову виставку у відділі обслуговування працівників сільського господарс-

тва Тернопільської ОУНБ. 
1492. Журавлюк, В. Кури: гарно, корисно, цікаво [Текст] / В. Журавлюк // Подільське сло-

во. — 2009. — 3 квіт. — С. 11. — (Подвір’я). 
У відділі обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ організо-

вано книжкову виставку, на якій представлено книги та періодичні видання про вибір курей, спосо-
би годівлі, вирощування й догляд за ними.  

1493. Журавлюк, В. Щоб овочева продукція добре зберігалася [Текст] / В. Журавлюк // 
Подільське слово. — 2009. — 14 січ. — С. 15. 

Бібліотекарем відділу обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської 
ОУНБ В. Журавлюк подано інформацію про збереження вирощеної городньої продукції. 

1494. З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек УНП поповнила бібліотечні фонди Тернопо-
ля [Текст] // Свобода. — 2009. — 30 верес. — С. 9. 

1495. Заморська, Л. Презентували бібліографічний покажчик [Текст] : У виданні система-
тизували матеріал про Словацького / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 7—8 верес. — 
С. 14 : фотогр. 

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація бібліографічного покажчика «Юліуш Словаць-
кий (4.09.1809 — 3.04.1849)». 

1496. Запрошує обласна універсальна наукова бібліотека [Текст] // Свобода. — 2009. — 
18 верес. — С. 6. — (Декада відкритих дверей). 

1497. Заскоч, Р. …І чужого не цурайтесь [Текст] : Західні школи відкриті для нашого сту-
дентства / Р. Заскоч // Тернопіль вечірній. — 2009. — 20 трав. — С. 3 : фотогр. 

У центрі Європейської інформації, який діє в Тернопільській ОУНБ, відбулося обговорення 
теми «Чи може тернопільська молодь навчатися в європейських вузах?». 

1498. Зозуляк, Є. Наукові горизонти НТШ? [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. — 
2009. — 20 берез. — С. 1. 

Пленарне засідання наукової сесії Тернопільського міського осередку НТШ відбулося в чита-
льному залі Тернопільської ОУНБ. 

1499. Зозуляк, Є. Оновлено комісію з присудження премії імені братів Богдана і Левка Ле-
пких [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. — 2009. — 23 cіч. — С. 6. — (Коротко). 

До складу комісії увійшов директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко. 
1500. Зозуляк, Є. «Це своєрідна енциклопедія» [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. — 

2009. — 6 лют. — С. 6. 
Про презентацію бібліографічного покажчика «Музична Тернопільщина» у Тернопільській 

ОУНБ. 
1501. Золотнюк, А. Видано до ювілею [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 2009. — 

18 верес. — С. 1. — (Репрезентації). 
Про презентацію бібліографічного покажчика «Юліуш Словацький», підготовленого спеціаліс-

тами Тернопільської ОУНБ до 200-річчя від дня народження поета. 
1502. Золотнюк, А. Ілюстратор та просто митець [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 

2009. — 29 квіт. — С. 4. — (Альбом для кожного). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із заслуженим художником України Є. Удіним. 
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1503. Золотнюк, А. То було несподіванкою… [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 
2009. — 3 лип. — С. 6. — (Майстри пензля і слова). 

Про зустріч «Дивосвіт барв, ліній і слова» з творчим подружжям: художником, скульптором, 
письменником П. Шпорчуком та живописцем Г. Денегою в Тернопільській ОУНБ. 

1504. Золотнюк, А. Ювілей Руху [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя.  — 2009. — 
15 квіт. — С. 7. — (Що? Де? Коли?). 

У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір-зустріч «Народний рух України в контексті українсько-
го національного відродження». 

1505. Ковалькова, Т. Дивосвіт Павла Загребельного [Текст] : [книжк. вист. у від. міськ. 
абонементу Терноп. ОУНБ] / Т. Ковалькова // Вільне життя. — 2009. — 4 верес. — С. 6. — 
(Що? Де? Коли?). 

1506. Ковалькова, Т. Із забуття — в безсмертя [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя. — 
2009. — 22 трав. — С. 5. — (Що? Де? Коли?). 

Про виставку-реквієм «На чорних шляхах національної трагедії» у відділі міського абонементу 
Тернопільської ОУНБ. 

1507. Ковалькова, Т. «Співець веселої журби» [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя. — 
2009. — 6 берез. — С. 5. — (Коротко). 

У відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ відкрито книжкову виставку «Співець ве-
селої журби», присвячену 150-й річниці від дня народження Шолом Алейхема. 

1508. Василь Кожелянко «Чужий» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 10—
6 черв. — С. 6. — (Нова читанка). 

«Нова…» та завідувачка відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ Т. Ковалькова 
представляють читачам збірку новел В. Кожелянка «Чужий». 

1509. Колевінська, Т. Майбутні історики мають знати... [Текст] / Т. Колевінська // Вільне 
життя. — 2009. — 27 лют. — С. 6. –– (Що? Де? Коли?). 

З нагоди 20-ї річниці виведення військ із Республіки Афганістан у Тернопільській ОУНБ від-
булася зустріч ветеранів афганської війни та студентів історичного факультету Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

1510. Костишин, Л. Студентський «Серцеспів» [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 
2009. — 10 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Репрезентації). 

У Тернопільському національному економічному університеті відбулася презентація літерату-
рно-мистецького альманаху «Серцеспів». Серед присутніх був також директор Тернопільської 
ОУНБ В. Вітенко. 

1511. Костишин, Л. Що читає село? [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2009. — 
10 квіт. — С. 3 : фотогр. — (Порушуємо проблему). 

На прикладі Жизномирської бібліотеки, що в Бучацькому районі, порушується проблема ком-
плектування фондів книгозбірень області. Директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко наводить 
причини відсутності книг і пов’язані із цим проблеми. 

1512. Костюченко, О. Кременець і далі… [Текст] : Виповнилося 200 років від дня наро-
дження польського й українського поета Юліуша Словацького / О. Костюченко // День. — 
2009. — 4 верес. — С. 2. — (Дата). 

Згадано бібліографічний покажчик «Юліуш Словацький (4.09.1809 — 3.04.1849)», укладений 
спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 

1513. Криниця, М. За кордон на навчання можна їхати після тестів [Текст] / М. Криниця // 
Ria плюс. — 2009. — 20 трав. — С. 3. 

Інформацію про можливість навчатися за кордоном можна отримати в Тернопільській ОУНБ. 
1514. Ліберний, О. Михайло Левицький: «По мене приїжджали правники з великими зір-

ками…» [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2009. — 13 трав. — С. 4. — (Цікаві зустрічі). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч «НРУ в контексті українського національного від-

родження». 
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1515. Ліберний, О. Орест Савка і його театр [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2009. — 
3 квіт. — С. 3. — (Цікаві зустрічі). 

Про творчу зустріч у Тернопільській ОУНБ із заслуженим діячем мистецтв України, актором, 
режисером О. Савкою з нагоди його 70-річчя та Міжнародного дня театру. 

1516. Ліберний, О. Поетична збірка, як світлий реквієм [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 
2009. — 3 квіт. — С. 5. — (Зустрічі, презентації…). 

До 25-річчя створення обласної організації Національної спілки письменників України в Тер-
нопільській ОУНБ відбулася зустріч із тернопільськими письменниками. 

1517. Лічинська, С. Тернопільська обласна спілка письменників святкує ювілей [Текст] / 
С. Лічинська // Місто. — 2009. — 25 берез. — С. 6.  

Про зустріч із письменниками в Тернопільській ОУНБ. 
1518. Мамчур, М. Дивосвіт барв, ліній і слова [Текст] / М. Мамчур // Нова ера. — 2009. — 

1—7 лип. — С. 6 : фотогр. 
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із художниками П. Шпорчуком та Г. Денегою. 
1519. Мороз, В. У бібліотеці — «відкриті дні» [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 2009. — 

18 верес. — С. 5. 
Про Декаду відкритих дверей у Тернопільській ОУНБ. 
1520. Новосядлий, Б. Кобзаревий осередок національного духу [Текст] / Б. Новосядлий // 

Свобода. — 2009. — 3 квіт. — С. 3. — (Бо ми — українці). 
У Тернопільській ОУНБ відбулося чергове пленарне засідання міського осередку Наукового 

товариства ім. Т. Шевченка. 
1521. Ониськів, М. Запрошує обласна наукова книгозбірня [Текст] / М. Ониськів // Вільне 

життя. — 2009. — 18 верес. — С. 5. — (Декада відкритих дверей). 
1522. Ониськів, М. Ювілейний датівник від бібліотеки [Текст] / М. Ониськів // Вільне жит-

тя. — 2009. — 16 січ.— С. 5. — (Щойно з друку). 
Про бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 

2009 рік», підготовлений спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 
1523. Онищенко, С. Краєзнавчі ресурси на сайтах обласних бібліотек [Текст] / 

С. Онищенко // Бібліотечна планета. — 2009. — № 2 (44). — С. 18—22. 
Дано високу оцінку роботи фахівців Тернопільської ОУНБ щодо складання довідково-

бібліографічного видання «Календар знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на … рік». 
1524. Осуховська, С. «Визначні пам’ятки Західної України» [Текст] / С. Осуховська // Ві-

льне життя. — 2009. — 3 квіт. — С. 4. 
Про книгу Г. Муніна, Х. Роглєва, О. Гаци «Визначні пам’ятки Західної України», що надійшла 

у відділ літератури з мистецтв Тернопільської ОУНБ. 
1525. Галина Пагутяк «Захід сонця в Урожі» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2009. — 23—29 верес. — С. 7. — (Nova читанка). 
«Нова…» та завідувачка відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ Т. Ковалькова 

представляють читачам збірку новел Г. Пагутяк «Захід сонця в Урожі». 
1526. Оксана Пахльовська: «Ave, Europa!» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2009. — 25 лют. — 3 берез. — С. 6 : фотогр. — (Нова читанка). 
«Нова..» спільно з Тернопільською ОУНБ знайомлять читачів із книгою О. Пахльовської «Ave, 

Europa!». 
1527. Перун, В. «Бучацькому ізраїльтянину» присвячується [Текст] / В. Перун // Вільне 

життя. — 2009. — 16 січ. — С. 5. — (Що? Де ? Коли?). 
Про презентацію бібліографічного покажчика «Шмуель Йосеф Агнон: нобелівський лауреат із 

Тернопільщини», укладеного спеціалістами Тернопільської ОУНБ до 120-річчя від дня народження 
письменника. 
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1528. Попович, Ж. Півмільйона книг щороку читають тернополяни в обласній науковій бі-
бліотеці [Текст] : Своє 70-річчя книгозбиральня зустріне у старому приміщенні / Ж. Попович // 
Номер один. — 2009. — 30 верес. — С. 13 : фотогр. 

1529. Поліщук, О. В його особі — образ поколінь [Текст] / О. Поліщук // Свобода. — 
2009. — 20 берез. — С. 4. — (Ювілейний рік). 

Про науково-практичну конференцію «Степан Бандера — символ боротьби за незалежність 
України», організовану Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм та Тернопільською ОУНБ. 

1530. Родинюк, О. Гоголь — апостол живих душ [Текст] / О. Родинюк // Вільне життя. — 
2009. — 15 квіт. — С. 7. 

До 200-річчя від дня народження М. Гоголя в Тернопільській ОУНБ відбулися гоголівські чи-
тання. 

1531. Содомора, О. В обласній бібліотеці вшанували пам’ять великого українця [Текст] / 
О. Содомора // Місто. — 2009. — 28 січ. — С. 12. 

У Тернопільській ОУНБ пройшли історичні читання «Теоретичні аспекти творчої спадщини 
Степана Бандери» за участю науковців, студентів, працівників бібліотек. 

1532. Терещук, О. Говорили про Мазепу» [Текст] / О. Терещук // Тернопіль вечірній. — 
2009. — 15 квіт. — С. 3. 

У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір-роздум «Великі українці: Іван Мазепа — правда істо-
рії», приурочений до 370-річчя від дня народження гетьмана. 

1533. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека «пробачить» боржникам // 
Місто. — 2009. — 16 верес. — С. 15. 

Про Декаду відкритих дверей у Тернопільській ОУНБ. 
1534. Тет, Т. Тернополяни знатимуть про європейську інтеграцію все [Текст] / Т. Тет // Мі-

сто. — 2009. — 28 січ. — С. 12. 
Про відкриття Центру європейської інформації в Тернопільській ОУНБ. 
1535. Томяк, М. «Бібліотека, яку я люблю» [Текст] / М. Томяк // Вільне життя. — 2009. — 

25 верес. — С. 1. — (Зустрічі). 
Про зустріч із В. Сушкевичем та Я. Гульком у Тернопільській ОУНБ. 
1536. Трачук, Л. Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек 

[Текст] / Л. Трачук // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 3. — С. 6—11. — Бібліогр.: 12 назв. 
Відзначено посібник «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини», підгото-

влений спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 
1537. Шатарська, Л. Журналу «Інженер» — 115 [Текст] / Л. Шатарська // Вільне життя. — 

2009. — 17 квіт. — С. 4. — (До джерел). 
Про науково-популярний журнал «Інженер», який можна переглянути у відділі технічної літе-

ратури Тернопільської ОУНБ. 
1538. Шостак, Н. Усе про Європейський союз [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. — 

2009. — 30 січ. — С. 1. — (Актуально). 
У Тернопільській ОУНБ відкрито Центр європейської інформації. 
1539. Шот, М. Інформація про Європу в обласній бібліотеці [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2009. — 7 лют. — С. 16. — (Вісті звідусіль). 
Про відкриття Центру європейської інформації в Тернопільській ОУНБ. 

*** 

1540. Бібліотеку ще обіцяють [Текст] // 20 хвилин. — 2009. — 8—9 лип. — С. 4. 
Питання про добудову бібліотеки вирішували на спільному засіданні постійних комісій облас-

ної ради з питань духовності, культури, свободи слова та інформації, з питань бюджету та з питань 
планування територій, архітектури, будівництва, будівельної індустрії, дорожнього і житлово-
комунального господарства та благоустрою територій. 
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1541. Вергун, К. Область сподівається на 2 мільярди гривень від Кабміну [Текст] / К. Вер-
гун // Свобода. — 2009. — 4 верес. — С. 2. — (На часі). 

Згадано довгобуд нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1542. Гнатюк, В. На черзі — добудова наукової бібліотеки? [Текст] / В. Гнатюк // Місто. — 

2009. — 8 лип. — С. 2. — (Події. Новини. Факти). 
1543. Довгобуд «відклали» [Текст] // Ria плюс. — 2009. — 13 трав. — С. 1. 
Коштів на добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ депутатами обласної ради не 

виділено. 
1544. Завершити довгобуд, подарувати тернополянам бібліотеку [Текст] / прес-служба об-

лради // Рада. — 2009. — № 7. — С. 8 : фотогр. 
На спільному засіданні постійних комісій обласної ради обговорювалося питання завершення 

будівництва нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1545. Кайда, О. Олексій Кайда: «Ми закладаємо нові підходи до вирішення проблем обла-

сті» [Текст] : [інтерв’ю з головою Терноп. облради О. Кайдою] / провела І. Заверуха // Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 8—14 лип. — С. 2 : фотогр. 

Те ж // Вільне життя. — 2009. — 8 лип. — С. 2 : фотогр. — (Інтерв’ю у номер). 
Свобода. — 2009. — 8 лип. — С. 2 : фотогр. — (Події, факти, коментарі). 
Погляд голови обласної ради на проблему завершення будівництва нового приміщення Терно-

пільської ОУНБ. 
1546. Невже зглянуться над довгобудом? [Текст] // Свобода. — 2009. — 10 лип. — С. 1. — 

(Сумна доля книгозбірні). 
Про розгляд в обласній раді питання щодо завершення будівництва нового приміщення облас-

ної бібліотеки. 
1547. Новосядлий, Б. Про конкурс, книгозбірні та кошти, яких завжди не вистачає [Текст] / 

Б. Новосядлий // Свобода. — 2009. — 26 серп. — С. 2. — (Сесія обласної ради). 
Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1548. Новосядлий, Б. Сесія-марафон прийняла програму і бюджет Тернопілля [Текст] / 

Б. Новосядлий // Свобода. — 2009. — 13 трав. — С. 2. — (В обласній раді).  
Депутати Тернопільської обласної ради не підтримали ініціативи щодо фінансування бібліоте-

чного довгобуду. 
1549. Проведуть інвентаризацію проектно-кошторисної документації будівництва облас-

ної бібліотеки [Текст] // Нова ера. — 2009. — 4—10 берез. — С. 5. 
Про створення комісію для проведення інвентаризації та коригування проектно-кошторисної 

документації будівництва нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1550. Садовська, Г. «Свобода» гарно співає і мало обіцяє [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя. — 2009. — 15 квіт. — С. 2. — (Нотатки з приводу). 
Під час зустрічі громадськості Тернопілля з головою обласної ради О. Кайдою порушувалося 

питання про добудову нового приміщення обласної бібліотеки. 
1551. Спочатку депутати «пошарпалися», а потім усе вирішили [Текст] // Ria плюс. — 

2009. — 13 трав. — С. 4. 
Коштів на звіт художніх колективів Тернопілля в м. Києві, святкування 70-річчя області та до-

будову нового приміщення обласної бібліотеки не виділено. 
1552. Чижмарь, Ю. Юрій Чижмарь: «У мене великі побоювання за цей рік» [Текст] : [ін-

терв’ю з головою Терноп. облдержадмін. Ю. Чижмарем] / розмовляла Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2009. — 4 лют. — С. 1, 2. 

Порушено проблему завершення нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
1553. Янович, А. Бібліотеку знову обіцяють цьогоріч [Текст] / А. Янович // 20 хвилин. — 

2009. — 30—31 берез. — С. 4. 
Добудувати та відкрити нове приміщення Тернопільської ОУНБ вже цього року планує ниніш-

ній губернатор Ю. Чижмарь. 
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Свириденко О., 999 
Свистун І. П., 614, 791, 851, 852, 935, 936, 1392 
Сергієнко Г., 1122 
Сердюк М., 345 
Середюк М. Д., 383 
Серікова Л., 207, 211, 266, 283 
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Синюк С., 792 
Сінкевич Б., 651 
Сірий С., (1383) 
Скакун Л. Т., 470, 479 
Скнар В., 853 
Скрипець З., 1238 
Сливка П., 740 
Слив’як О. див Куш О. О. 
Сліпий Йосиф, (618) 
Словацький Ю., (525, 527, 640, 653, 1470) 
Смоляк О. C., 1239, 1311 
Сновида У., 1240 
Собків В., 1000, 1001 
Собуцька В., 674, 728, 937, 1095 
Содомора О., 1531 
Солов’яненко Д., 938 
Солтис В., 1293 
Сорока П., 1242 
Сохацька С., 1397 
Статніков Н., 95 
Степанець А., 361 
Стефаник В., (323) 
Стовпяк М., 98, 126, 149 
Стойко І., 963, 966, 972, 993, 1002, 1123, 1295, 1296, 1448 
Сторожук Г., 663 
Стрієшина М., 151 
Струбіцька І., 1395 
Сулима О. Я., 756, 1470 
Сушкевич В., 687, 1096 

Тадейчук Є., 939, 1396 
Танатар Н., 854, 855, 941 
Тарасенко Т., 942 
Терещук О., 1532 
Тет Т., 1243, 1534 
Тимошик М., 1244, 1397, 1398 
Тислюк Н. С. див. Новіцька Н. С. 
Тихович Ю., 1297, 1449 
Толмасова А. М., 213 
Томків Л. В., 493, 520, 546, 1245 
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Томяк М., 1535 
Трачук Л., 1246, 1400, 1536 
Тремба Т. В., 611 
Третьякова Т., 944 
Трончук О., 1397 
Туз Р., 729 
Тукало Н., 164, 311, 312, 327, 346, 369 
Турчин Н., 1004 

Удовенко Д., 34, 35, 38, 41 
Українка Леся, (563) 

Федорців Н., 1248, 1403, 1450 
Філюк С. Т. див. Єрошенкова С. Т. 
Франків М. О., 703 

Хаварівська М., 640 
Хаварівський Б. В., 685 
Хаймець О., 1005 
Ханас В., 950 
Ханас М. І., 562 
Харитонова Л., 694 
Ховарівський М., 151 
Хома В., 670 
Хорольський, 15 

Цебрій Є., 1124 
Цимбалюк М., 867, 868 

Чайківський М., 664 
Черемшинська Р., 1016 
Черемшинський О., (1016) 
Чернихівський Г. І., 614, (685) 
Черкас В., 751 
Черпітяк Н., 366, 367, 377, 389, 398—402, 420—422, 431—433, 451—454, 466, 474, 

475, 489, 512, 513, 532, 555, 576, 945 
Чижмарь Ю., 1452—1454, 1552 
Чорна Н., 1250, 1251 
Чорногуз Я., 596 
Чуйко О., 1404 
Чупрова В., 1133, 1139, 1315, 1398, 1466 

Шатарська Л., 794, 946, 1098—1103, 1405, 1406, 1537 
Шевченко Т. Г., (526) 
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Шелест Л., 1104 
Шинкарук С., 730 
Ширшик В. О., 28—30, 44, 101, 140, 160, 178, 214, 272, 295, 304, 315, 405 
Шкула А., 1455—1459 
Шостак Н., 861, 947, 1105, 1253—1255, 1408—1412, 1538 
Шот М., 1007, 1539 
Шпорчук П., (1474) 
Шумський І., 948 
Шухевич Р., (1139) 

Юмакова Г. І., 118 
Юрчик С., 1414, 1463 

Яковенко Т., 954 
Яковлев О., 70 
Якушкіна Л. І. (341) 
Янович А., 1106, 1461, 1553 
Яремко Л., 862 
Яричанська М., 1256 
Ярмуш В. І., (537) 
Ярошенко І., 623 
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Перелік назв бібліографічних посібників 

Шмуель Йосеф Агнон: нобелівський лауреат із Тернопільщини 1299 
Академік В. М. Гнатюк 313 
Безсмертний в пам’яті тернопільчан 296 
Бібліографічний список літератури, виданої на Тернопільщині протягом 1990—

1993 років 610 
Буряководи Тернопілля — Герої Соціалістичної Праці 280 
Степан Франкович Будний 439 
В боротьбі за Радянську владу 200 
В боротьбі за владу Рад на Тернопільщині 246 
Великий геній людства 42 
Вирощування цукрових буряків за новою технологією 165 
Володимир Павлович Вихрущ 463 
Відгомін Жовтня 533 
Віртуальний світ бібліотек 870 
Віртуальний світ вищої освіти в Україні 1303 
Віртуальний світ дистанційної освіти 1302 
Віртуальний світ екології 1301 
Віртуальний світ права 869 
Віртуальний світ українських благодійних організацій 1128 
Віртуальний світ українських журналів 1126 
Віртуальний світ українських газет 1127 
Віртуальний світ українських інформаційних агенцій 1300 
Віртуальний світ української культури 1125 
Вулиця героя 298 
Газеті «Вільне життя» — 50 515 
Володимир Герасимович (1870—1940) 871 
Ігор Ґерета 1305 
Герої визволення Тернопільщини 221 
Героїчне минуле комсомолу Тернопільщини 201 
В. З. Гжицький 222 
Голубим перлинам Тернопілля — нашу турботу 627 
Двічі Герой Соціалістичної праці Євгенія Олексіївна Долинюк 143 
Досвід передовиків сільського господарства Тернопілля — всім колгоспникам 202 
Джерельниця знань 517 
Дружбою ми здружені 502 
Володимир Петрович Затонський 251 
Зведений каталог діаспорних видань 600 
Зведений каталог діаспорних видань 681 
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Знаменні і пам’ятні дати в 1970 році 301 
Знаменні і пам’ятні дати Тернопільщини 1991 року 535 
Зоряна дорога бригадира 536 
І проросло зерно 601 
Історія міст і сіл Тернопільської області 205 
Історія Тернопільської обласної партійної організації 443 
Історія міст і сіл Тернопільської області 464 
Їй аплодував світ 336 
Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопільській області на 1967 р. 267 
Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопільській області на І півріччя 1968 р. 268 
Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопільській області на 2-ге півріччя 

1968 року 281 
Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопільській області на 1969 рік 293 
Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопільській області на 1971 рік 317 
Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопільській області на 1973 рік 329 
Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопільській області на 1974 рік 337 
Їх імена безсмертні 355 
Книги про Тернопілля, видані в 1970 році 318 
Книги про Тернопілля, видані в 1972 році 338 
Книги про Тернопілля, видані в 1974 році 356 
Книги про Тернопілля, видані в 1975 році 362 
Книги про Тернопілля, видані в 1976 році 371 
Книги про Тернопілля, видані в 1977 році 380 
Книги тернопільських видавництв 805 
Книги тернопільських видавництв 872 
Козацтво і Тернопільщина 602 
Колгоспам — міцну економіку 225 
Комунізму достаток — справа рук молодих 169 
Олекса Зосимович Корнієнко 381 
Критерії системи «Гречка» 518 
Соломія Крушельницька 444, 1129 
Кузня національного духу 603 
Культурно-освітні заклади: пошуки нових форм 538 
Лауреати премій — наші земляки 394 
В. І. Ленін і Тернопільщина 319 
Богдан Сильвестрович Лепкий (1872—1941) 611 
М. Ю. Лермонтов 28 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини в 1992 році 557 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1994 рік 582 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1995 рік 585 
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Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1996 рік 588 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1997 рік 605 
Література до знаменних пам’ятних дат Тернопільщини в 1993 році 569 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1998 рік 612 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1999 рік 629 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2000 рік 635 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2001 рік 667 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік 696 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2003 рік 754 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2004 рік 755 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2005 рік 806 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 рік 875 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік 1008 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік 1310 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2009 рік 1465 
Література про Тернопільську область за 1989 рік 558 
Література про Тернопільську область за 1990 рік 559 
Література про Тернопільську область за 1991 рік 560 
Література про Тернопільську область за 1967—1968 роки 320 
Література про Тернопільську область за 1969—1970 рр. 339 
Література про Тернопільську область за 1973—1974 рр. 363 
Література про Тернопільську область за 1975—1976 рр. 382 
Література про Тернопільську область за 1977—1978 рр. 407 
Література про Тернопільську область за 1979—1980 рр. 445 
Література про Тернопільську область за 1981—1982 рр. 471 
Література про Тернопільську область за 1983—1984 рр. 504 
Література про Тернопільську область за 1985—1986 роки 505 
Література про Тернопільську область за 1997—1998 роки 807 
Літературна Тернопільщина 408, 570 
Денис Якович Лукіянович 340 
Людина з легенди 519 
Майстри пензля і різця 446 
Матеріали до відзначення 34-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції 

31 
Петро Медведик 876 
Місто на Терновому полі 562 
Музична Тернопільщина 1311 
Майстер історичної прози 1466 
На передньому краї 341 
На п’єдесталі вічності 359 



 139

Олександр Неприцький-Грановський (1887—1976) 614 
Нова література з питань економіки сільського господарства 209 
Нова література з питань сільського господарства 231, 232, 254, 284, 321 
Нові книги про Тернопілля, видані видавництвами України в 1967 році 285 
Іван Огієнко: «Я все зробив, що міг зробити...» 1133 
Пам’ятки природи і культури Надзбруччя 373 
Памятники истории и культуры Тернопольской области 494 
Михайло Іванович Паращук 385, 756 
Партія Леніна-Сталіна — натхненник і організатор будівництва комунізму 36 
Григорій Іванович Петровський 256 
Письменники Тернопільщини 159 
Піввікова молодість комсомолу Надзбруччя 286 
Під зорею Радянської влади 523 
Подвиги народжені з буднів 542 
Послідовники Ярослава Чижа на Тернопільщині 146 
Постать, вкарбована в історію 510 
Природа і природні багатства Тернопільщини 483 
Пропаганда науково-природничих і атеїстичних знань серед читачів 176 
Радянська влада на Тернопільщині в 1920 році 374 
Радянські свята та обряди на Тернопільщині 484 
Репресовані письменники Тернопільщини 669 
Розвиток сільського господарства Тернопільської області за роки Радянської влади 

1939—1979 рр. 396 
Роль народних мас і особи в історії 76 
Рядовий українського письменства 524 
Світлодар 544 
Славні діла комсомольців Надзбруччя 375 
Ю. Словацький 525, 640, 1470 
Словом залишений слід 545 
Співець селянської долі Павло Думка (1854—1918) 670 
Василь Стефаник і Тернопільщина 323 
Табачук Олексій Федорович 703 
Театральна Тернопільщина 684 
Тернопільщина в єдиній сім’ ї народів-братів 429 
Тернопільщина в народознавчих пам’ятках 642 
Тернопільщина в художній літературі 217 
Тернопільщина від з’ їзду до з’ їзду 418 
Тернопільщина індустріальна 376 
Тернопільщина орденоносна 289 
Тернопільчани на фронтах Великої Вітчизняної війни 238 
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Тернопільщина: п’ятирічка — рік третій 386 
Тернопільщина: п’ятирічка — рік четвертий 411 
Тернопільщина у Великій Вітчизняній війні 239, 412 
Павло Григорович Тичина — видатний поет Радянської України 77 
У вдячній пам’яті нащадків 526 
Леся Українка і Тернопільщина 563 
Іван Франко і Тернопільщина 276 
Остап Черемшинський: етнограф і громадсько-культурний діяч 1016 
Гаврило Чернихівський 685 
Чорна пляма в історії України 1315 
Роман Шухевич: «Це був наказ мого серця!» 1139 
Що Ви знаєте про Тернопілля? 181 
Що читати бригадиру городньої бригади 88 
Що читати буряководу про передовий досвід вирощування цукрового буряка 61 
Що читати голові колгоспу 89 
Що читати далі 242, 258, 259, 260  
Що читати доярці 90 
Що читати картопле водам 62 
Що читати свиноводу 66 
Що читати про вирощування кукурудзи 63 
Що читати по фізиці 243 
Що читати про передовий досвід в птахівництві 65 
Що читати про високий надій молока 64 
«Я з вами по всі дні і до кінця віку» 618 
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Перелік періодичних видань 

Бібліотечний форум України (м. Донецьк) 
Високий замок (м Львів) 
Вільне життя (м. Тернопіль) 
Вільне слово (смт Козова) 
Вісник Надзбруччя (смт Гусятин) 
Вісті Придністров’я (м. Монастириська) 
Голос України (м. Київ) 
20 хвилин (м. Тернопіль) 
День (м. Київ) 
Експрес (м. Львів) 
Культура і життя (м. Київ) 
Літературна Україна (м. Київ) 
Місто (м. Тернопіль) 
Нова ера (м. Тернопіль) 
Нова Тернопільська газета (м. Тернопіль) 
Номер один (м. Тернопіль) 
Подільське слово (м. Тернопіль) 
Рада (м. Тернопіль) 
Ria плюс (м. Тернопіль) 
Сільські вісті (м. Київ) 
Свобода (м. Тернопіль) 
Соломія (м. Тернопіль) 
Тернопіль (м. Тернопіль) 
Тернопіль вечірній (м. Тернопіль) 
Тернопільська газета (м. Тернопіль) 
Тернопільські оголошення (м. Тернопіль) 
Україна молода (м. Київ) 
Українська культура (м. Київ) 
Урядовий кур’єр (м. Київ) 
Четверта влада (м. Тернопіль) 
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