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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ 
 

Археологічна спадщина та проблеми збереження пам’яток 
культури: (оглядова довідка за матеріалами преси) / Нац. парлам. 
б-ка України; Інформ. центр з питань культ. та мистец.; Підгот. 
І.Ю.Бурнашов  – К., 2005. - 24 с. 

№2710 
 

Лауреати міжнародних та вітчизняних премій України у 
галузі культури та мистецтва у 2004 році / Нац. парлам. б-ка 
України; Інформ. центр з питань культ. та мистец.; Уклад. 
В.Г.Щербакова  – К., 2005. - 24 с. 

       Дане видання інформує про лауреатів міжнародних та 
вітчизняних премій України у галузі культури та мистецтва, 
категорію надання (рід діяльності, за яку відбувається 
нагородження). 
       При підготовці видання використано матеріали преси. 

№2697 
 

Митці України. – лауреати конкурсів 2004 року / Нац. 
парлам. б-ка України; Інформ. центр з питань культ. та мистец.; 
Уклад. В.Г.Щербакова.  – К., 2005. - 32 с. 

Видання інформує про майстрів різних жанрів 
мистецтв, які стали лауреатами конкурсів у 2004 році. 

При підготовці видання використано матеріали преси. 
№2700 

 
Підтримка обдарованої молоді – справа державна: 

(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими 
документами) / Нац. парлам. б-ка України; Інформ. центр з 
питань культ. та мистец.; Підгот.: О.М.Полусмяк, А.М.Комська.  
– К., 2004. - 16 с. 

№2688 
 
Про діяльність культурного центру України в Москві: 

(оглядова довідка за матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка 
України; Інформ. центр з питань культ. та мистец.; Підгот.: 
Р.І.Мельник, Т.Е.Пасічна.  – К., 2004. - 14 с. 

№2687 

Театральні фестивалі сьогодні: (оглядова довідка за 
матеріалами преси 2004 року) / Нац. парлам. б-ка України; 
Інформ. центр з питань культ. та мистец.; Підгот. І.В.Медина.  
– К., 2005. - 28 с. 

№2709 
 

Український музичний театр сьогодні  (оглядова довідка 
за матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка України; Інформ. 
центр з питань культ. та мистец.; Підгот. І.В.Медина.  – К., 
2005. - 12 с. 

       №2695 
 

КІНОМИСТЕЦТВО 
 
Сучасне українське кіномистецтво: проблеми та 

здобутки: (оглядова довідка за матеріалами преси та 
неопублікованими матералами) / Нац. парлам. б-ка України; 
Інформ. центр з питань культ. та мистец.; Підгот. 
І.Ю.Бурнашов.  – К., 2004. - 28 с. 

№2694 
 

ІНШЕ 
 
Морозов М.А., Морозова Н.С. До питання про 

інформаційні технології в соціально-культурному сервісі та 
туризмі / Нац. парлам. б-ка України; Інформ. центр з питань 
культ. та мистец.; Перекл. з рос. І.В.Медина.  – К., 2005. - 4 с. 

№2703 
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Працівники, колективи культури і мистецтв України, іноземні 
громадяни, удостоєні державних нагород, почесних звань України у 
І півріччі 2004 року / Нац. парлам. б-ка України; Інформ. центр з 
питань культ. та мистец.; Уклад. В.Г.Шербакова.  – К., 2004. - 32 с. 

Видання включає перелік імен працівників культури і мистецтв 
України, іноземних громадян, які у І півріччі 2004 року були 
удостоєні державних нагород України згідно із Законом України 
«Про державні нагороди» від 16 березня 2000 року №1549-ІІІ. 

№2702 
 
Працівники, колективи культури і мистецтв України, іноземні 

громадяни, удостоєні державних нагород, почесних звань України у 
ІІ півріччі 2004 року / Нац. парламент. б-ка України; Інформ. центр з 
питань культ. та мистец.; Уклад. В.Г.Шербакова.  – К., 2004. - 32 с. 

Видання включає перелік імен працівників культури і мистецтв 
України, іноземних громадян, які у ІІ півріччі 2004 року були 
удостоєні державних нагород України згідно із Законом України 
«Про державні нагороди» від 16 березня 2000 року №1549-ІІІ. 

№2701 
 
Працівники, колективи культури і мистецтв України, іноземні 

громадяни, удостоєні державних нагород, почесних звань України у 
І півріччі 2005 року / Нац. парлам. б-ка України; Інформ. центр з 
питань культ. та мистец.; Уклад. В.Г.Шербакова.  – К., 2004. - 32 с. 

Видання включає перелік імен працівників культури і мистецтв 
України, іноземних громадян, які у І півріччі 2005 року були 
удостоєні державних нагород України згідно із Законом України 
«Про державні нагороди» від 16 березня 2000 року №1549-ІІІ. 

№2699 
 

 
Про діяльність товариства «Україна - Світ» / Нац. парлам. б-ка 

України; Інформ. центр з питань культ. та мистец.; Підгот.: 
Р.І.Мельник, Т.Е.Пасічна.  – К., 2004. - 7 с. 

Довідку підготовлено за матеріалами громадсько-політичного 
тижневика «Український форум» (2002-2004рр.). 

№2690 

 
ТОУНБ: інтернет-центр / Терноп. обл. універс. наук. б-ка. -

Тернопіль, 2005. – 6 с. 
№2681 

 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека / 

Терноп. обл. універс. наук. б-ка. -Тернопіль, 2005. – 8 с. 
№2682 

 
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

 
Виставочна панорама 2004 року: (оглядова довідка за 

матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка України; Інформ. центр з 
питань культ. та мистец.; Підгот. І.Ю.Бурнашов.  – К., 2004. - 24 
с. 

№2693 
 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 
 
Музичні фестивалі та конкурси академічної музики в 

сучасній Україні: (оглядова довідка за матеріалами преси) / Нац. 
парлам. б-ка України; Інформ. центр з питань культ. та мистец.; 
Підгот. І.Ю.Бурнашов.  – К., 2005. - 20 с. 

№2691 
 
Тенденції і проблеми розвитку хорового мистецтва в 

Україні: (оглядова довідка за матеріалами преси) / Нац. парлам. 
б-ка України; Інформ. центр з питань культ. та мистец.; Підгот. 
І.П.Нестеровська.  – К., 2005. - 8 с. 

№2692 
 

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 
 
Сучасна драматургія в театрах України: тенденції та 

проблеми: (оглядова довідка за матеріалами преси та 
неопублікованими документами) / Нац. парлам. б-ка України; 
Інформ. центр з питань культ. та мистец.; Підгот. 
І.П.Нестеровська.  – К., 2005. - 24 с. 

№2708 
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БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 

 
Віртуальний світ права: Вебліографічний покажчик. 

Вип. 1 / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ інформ.; 
Підгот. О.Я.Проців. – Тернопіль, 2005. – 24 с. 

Вебліографічний покажчик дає можливість 
користувачам познайомитись з кращими українськими 
інтернет-ресурсами на правову тематику. 

№2684 
 

Віртуальний світ бібліотек: Вебліографічний покажчик. 
Вип 1 / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ інформ.; 
Підгот. О.Я.Проців. – Тернопіль, 2005. – 24 с. 

Покажчик містить інформацію про сайти бібліотек та 
бібліотечних асоціацій України і світу. 

№2704 
 

Краєзнавча робота як елемент формування позитивного 
іміджу публічної книгозбірні серед масової громади та 
користувачів. Про інформаційну та краєзнавчу діяльність 
Лисичанської центральної міської бібліотеки / Нац. парлам. б-
ка України; Інформ. центр з питань культ. та мистец.; Підгот. 
О.П.Осколкова.  – К., 2004. - 11 с. 

№2689 
 

LEAP: Інтернет для читачів публічних бібліотек: 
Збірник статей / Уклад.: В.І.Вітенко, Г.Я.Остяк. – Тернопіль: 
Підручники і посібники, 2005. – 32 с. 

Збірник присвячений проекту «LEAP: Інтернет для 
читачів публічних бібліотек», оголошеному відділом 
преси, освіти та культури Посольства США в Україні та 
реалізованому в Тернопільській області у 2001-2005 
роках. 

№2683 
Петрова Л. Сучасні технології вищої бібліотечно-

інформаційної освіти / Нац. парлам. б-ка України; Інформ. 
центр з питань культ. та мистец.  – К., 2005. - 68 с. 

У виданні розглядається проблема підготовки персоналу 
для управління трансформацією діяльності сучасної 
бібліотеки загальнодержавного та регіонального рівнів. 

        №2698 

Прокошева Т. Політика Міністерства культури і 
мистецтв України в галузі бібліотечної справи. Минуле і 
сьогодення. Реальність і перспективи / Нац. парлам. б-ка 
України; Інформ. центр з питань культ. та мистец.  – К., 2004. 
- 12 с. 

Доповідь на Всеукраїнській науково-практичній 
конференції директорів державних та обласних бібліотек 
«Використання нових технологій – зростання іміджу 
сучасної бібліотеки», що проходила 8-10 листопада у 
м.Рівному. 

        №2696 
 

Професійне досьє бібліотекаря: Інформаційно - 
методичний бюлетень / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; 
НМВ; Упоряд. О.Г.Ліскова  – Тернопіль, 2004 - 
№4(11). – 36 с.      №2683 
№1(12). – 32 с.                     №2685 
№2(13). – 40 с.            №2686 
№3(14). – 24 с.         №2705 
 
 

Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2004: 
Аналітично-статистичний огляд / Терноп. обл. універс. наук. 
б-ка; НМВ; Підгот. О.Г.Ліскова.  – Тернопіль, 2005. –20 с. 

Видання містить аналітичну інформацію, статистичні 
дані, які характеризують діяльність бібліотек системи 
Міністерства культури і туризму України в 
Тернопільській області за 2004 рік. Інформацію 
підготовлено на основі зведених річних статистичних та 
письмових звітів, довідок, виїздів. 

№2705 
Соціологічна думка: Інформаційно-аналітичний 

бюлетень. Вип.5: [Соціологічне дослідження «Читацькі 
потреби в документах з мистецтва»] / Терноп. обл. універс. 
наук. б-ка; Уклад. і ред. Г.С.Моліцька.  – Тернопіль, 2005.–16 
с. 

У бюлетені викладено результати вивчення читацьких 
потреб у документах з мистецтва у Центральній 
бібліотеці Тернопільській міській ЦБС. 

№2707 
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