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Тернопіль – 2005 

досліджень, проведених соціологічними службами 
центральних бібліотек Борщівської, Заліщицької, 
Збаразької та Теребовлянської ЦБС, результати 
вивчення читацьких інтересів і уподобань бібліотечних 
працівників відділу абонементу ОУНБ, перелік книг, які 
потребують перевидання. 

№2619 
Тема українського козацтва у бібліотечному 

краєзнавстві Тернопільської області: [З виступу на 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історичні 
витоки козацького роду в Україні» на базі обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва, яка 
проходила з 24 по 27 вересня 2004 року у м. Вінниці] / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Підгот. Г.С. Моліцька  – 
Тернопіль, 2004–8 с. 
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 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ 
 

Майстри мистецтв України – лауреати конкурсів 2003 
року / Нац. парламент. б-ка України; Інформ. центр з питань 
культ. та мистец.; Підгот. В.Г.Щербакова  – К., 2004. - 36 с. 

Видання включає відомості про діячів різних жанрів 
мистецтва і культури, які стали лауреатами 
різноманітних конкурсів. Інформацію зібрано з 
матеріалів преси. 

№2618 
Працівники, колективи культури і мистецтва України, 

іноземні громадяни та іноземні громадяни українського 
походження, удостоєні державних нагород, почесних звань 
України у ІІ півріччі 2003 року / Нац. парламент. б-ка 
України; Інформаційний центр з питань культури та 
мистецтва; Склад. Щербакова В.Г. – К., 2004.-28 с. 

Видання включає перелік імен працівників культури та 
мистецтва України, іноземних громадян які у ІІ півріччі 
2003 року були удостоєні державних нагород України 
згідно з Законом України «Про державні нагороди» від 
16.03.2000 року №1549-ІІІ. Інформацію зібрано з 
матеріалів преси. 

№2617 
БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 

Знайомтесь ! Книги тернопільських видавництв. Вип. 1. 
Видавництво «Джура» / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; 
НМВ; Підгот. О.Г.Ліскова – Тернопіль, 2004. – 14 с. 

Мета видання – ознайомити бібліотечних працівників 
ЦБС області з авторами та книгами, що отримали життя 
у місцевих видавництвах. Перший випуск пропонує 
книги, представлені тернопільським видавництвом 
«Джура». 

№2616 
Краєзнавча робота в бібліотеках України: 

Інформаційний бюлетень. Вип. 15: [Краєзнавчі фонди 
обласних бібліотек України: сучасний стан, джерела 
комплектування, перспективи розвитку] / Держ. іст. б-ка 
України; Підгот. О.В. Михайлова  – К., 2004. – 140 с. 

Черговий випуск інформаційного бюлетеня «Краєзнавча 
робота в бібліотеках України» містить підсумки 
дослідження «Краєзнавчі фонди обласних бібліотек 

України: сучасний стан, джерела комплектування, 
перспективи розвитку». Його мета – ознайомити 
бібліотечну громадськість з результатами вивчення 
краєзнавчих фондів і фондів місцевих видань ОУНБ за 
1993-2002 роки, на основі фактичного матеріалу надати 
рекомендації по оптимізації таких фондів. 

№2615 
Обов’язковий примірник документів (місцевий) та 

повнота його надходження до Тернопільської обласної 
універсальної наукової бібліотеки за 1998-2002 роки 
[Результати соціологічного дослідження] / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка; Підгот. Г.С. Моліцька  – Тернопіль, 2004.–
38 с. 

Аналіз тенденції розвитку та стану книговидавничої 
справи у регіоні, повноти надходжень обов’язкового 
безоплатного (місцевого) примірника документів до 
ОУНБ, визначення перспектив його подальшого 
забезпечення і використання. 

№2620 
Професійне досьє бібліотекаря: Інформаційно - 

методичний бюлетень / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; 
НМВ; Упоряд. О.Г.Ліскова  – Тернопіль, 2004 - 
№4-1(7-8). – 36 с.                №2610 
№2(9). – 36 с.            №2611 
№3(10). – 24 с.        №2614 

 
Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2003: 

Аналітично-статистичний огляд / Терноп. обл. універс. наук. 
б-ка; НМВ; Підгот. О.Г.Ліскова  – Тернопіль, 2004 –20 с. 

Видання містить аналітичну інформацію, статистичні 
дані, які характеризують діяльність бібліотек системи 
Міністерства культури і мистецтв України в 
Тернопільській області за 2003 рік. 

№2612 
Соціологічна думка: Інформаційно-аналітичний 

бюлетень. Вип.4: [Краща поетична і прозова книга року 
наших земляків (результати експрес-дослідження)] / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка; Уклад. і ред. Г.С.Моліцька  – 
Тернопіль, 2004–28 с. 

Черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня 
«Соціологічна думка» містить короткий огляд 
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