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  ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ 
 

План роботи управління культури облдержадміністрації 
на 2006 рік / Тернопільська обласна державна адміністрація; 
Управління культури. - Тернопіль, 2005. -36 с. 

№2721 
 

Лауреати міжнародних і вітчизняних премій у галузі 
культури та мистецтва у 2005 році / Нац. парлам. б-ка 
України; Інформ. центр з питань культ. та мистец.; Уклад. 
В.Г.Щербакова.  – К., 2006. - 31 с. 

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

№2733 
 

Митці України – лауреати конкурсів 2005 року / Нац. 
парлам. б-ка України; Інформ. центр з питань культ. та 
мистец.; Уклад. В.Г.Щербакова.  – К., 2006. - 43 с. 

Видання інформує про майстрів різних жанрів 
мистецтв, які стали лауреатами міжнародних та 
вітчизняних конкурсів у 2005 році. При 
підготовці видання використано матеріали 
преси. 

№2713 
 

Працівники культури і мистецтва України, іноземні 
громадяни, удостоєні державних нагород, почесних звань 
України у ІІ півріччі 2005 року / Нац. парлам. б-ка України; 
Інформ. центр з питань культ. та мистец.; Уклад. 
В.Г.Шербакова.  – К., 2006. - 26 с. 

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

№2712 
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МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 
 

Національне музичне академічне мистецтво в Україні: 
пріоритети репертуарної політики: (оглядова довідка за 
матеріалами преси)/ Нац. парлам. б-ка України; Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва; Підгот. І.П. Нестеровська. -Київ, 
2006. -16 с.- (ДЗК; Вип. 4/5). -Бібліогр.: с. 15-16. -Б.ц 

№2731 
 

 
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 

 
Театр - дітям (стан та проблеми): (оглядова довідка за 

матеріалами преси)/ Нац. парлам. б-ка України; Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва; Підгот. І.В. Медина. -Київ, 2005. 
-16 с.- (ДЗК; Вип. 12/5). -Бібліогр.: с. 15-16. 

№2716 
 
 

ІНШЕ 
 
Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: 

(оглядова довідка за матеріалами преси)/ Нац. парлам. б-ка 
України; Інформ. центр з питань культури та мистецтва; Підгот. 
І.Ю. Бурнашов . -Київ, 2005. -35 с.- (ДЗК; Вип. 12/7). -Бібліогр.: 
с. 33-35. 

№2715 
 

 

 
Культура національних меншин – невід’ємна 

складова української культури: (оглядова довідка за 
матеріалами преси 2005 р.)/ Нац. парлам. б-ка України; Інформ. 
центр з питань культури та мистецтва; Підгот. 
І.П.Нестеровська. -Київ, 2006. -16 с.-(ДЗК; Вип. 1/5).- Бібліогр.: 
с. 14-16. 

№2714 
 
До питання мистецької освіти в Україні: (оглядова 

довідка за матеріалами преси)/ Нац. парлам. б-ка України; 
Інформ. центр з питань культури та мистецтва; Підгот. 
М.Б.Лелик. -Київ, 2006. -16 с.- (ДЗК; Вип. 5/5). -Бібліогр.: с. 15-
16. 

№2728 
 
Меценатство і українська культура: (оглядова 

довідка за матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка України; 
Інформ. центр з питань культури та мистецтва; Підгот. 
М.Б.Лелик. -Київ, 2006. -16 с.- (ДЗК; Вип. 4/6).-Бібліогр.: с.14-
16. 

№2729 
 
Культура села: здобутки і проблеми: (оглядова 

довідка за матеріалами преси)/ Нац. парлам. б-ка України; 
Інформ. центр з питань культури та мистецтва; Підгот.: І.П. 
Нестеровська, М.Б. Лелик . -Київ, 2006. -12 с.- (ДЗК; Вип. 5/6).-
Бібліогр.: с. 11-12. 

№2730 
 

 
БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 

 
Професійне досьє бібліотекаря: Інформаційно-

методичний бюлетень. Вип. 4(15)/ Обласна універсальна 
наукова бібліотека; Науково-методичний відділ; Упоряд. О.Г. 
Ліскова. -Тернопіль, 2005. -20 с. 

№2719 
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ХОУНБ 50 років / Харківська обласна універсальна 
наукова бібліотека. -Харків, 2001. –[6] с. 

№2722 
 
Німецький культурний центр Гете-Інститут Інтер 

Націонес у Києві: Інформаційний центр, бібліотека / Німецький 
культурний центр Гете-Інститут Інтер Націонес у Києві. -Київ, 
2002.-[6] с. 

№2723 
 
Івано-Франківська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. І.Я.Франка / Івано-Франківська обласна 
універсальна наукова бібліотека ім. І.Я.Франка.-Івано-
Франківськ. –[6] с. 

№2724 
 
Електронні ресурси та проекти інформатизації 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
Д.І.Чижевського/ Кіровоградська обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. Д.І. Чижевського. -Кіровоград, 2003. -16 с. 

№2725 
 
Науково-дослідна робота Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки: (Аналітичний огляд за 2001-
2005 роки)/ Управління культури Тернопільської обласної 
державної адміністрації; Тернопільська обласна універсальна 
наукова бібліотека; Уклад. Г.С. Моліцька. -Тернопіль, 2006. -39 
с.. -Бібліогр.: с. 35-39. -Б.ц. 

Дане видання висвітлює дослідження, 
проведені Тернопільською ОУНБ упродовж 
2001-2005 років. Воно підготовлене на 
підставі річних звітів бібліотеки, програм та 
методик досліджень, аналізів і довідок за їх 
результатами, видань, повідомлень, статей, 
моніторингу сучасної бібліотечної ситуації в 
області. 

№2726 

Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2005: 
Аналітично-статистичний огляд/ Обласна універсальна 
наукова біблітека;  Науково-методичний відділ; Підгот. 
О.Г. Ліскова. -Тернопіль, 2006. -25 с. 

Щорічний випуск "Публічні бібліотеки 
Тернопільщини: рік 2005" містить 
аналітичну інформацію, статистичні 
дані, які характеризують діяльність та 
матеріально-технічний стан бібліотек 
системи Міністерства культури і 
туризму України за 2005 рік. 

№2727 
 

МУЗЕЙНА СПРАВА 
 

Історико-культурні заповідники в сучасній Україні: 
(оглядова довідка за матеріалами преси)/ Нац. парлам. б-ка 
України; Інформ. центр з питань культури та мистецтва; 
Підгот. І.Ю. Бурнашов. -Київ, 2006.-20 с.- (ДЗК; Вип. 2/5). -
Бібліогр.: с. 18-20. 

№2717 
 

Музеї України. Сучасний стан і проблеми: (оглядова 
довідка за матеріалами преси)/ Нац. парлам. б-ка України; 
Інформ. центр з питань культури та мистецтва; Підгот. І.П. 
Нестеровська. -Київ, 2005. -19 с.- (ДЗК; Вип. 12/6).-
Бібліогр.: с. 17-19. 

№2718 
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

 

Виставочна художня панорама 2005 року: (оглядова 
довідка за матеріалами преси)/ Нац. парлам. б-ка України; 
Інформ. центр з питань культури та мистецтва; Підгот. І. Ю. 
Бурнашов. - Київ, 2006. -39 с.- (ДЗК; Вип. 4/7). -Бібліогр.: с. 
36-39.  

У довідці подається огляд публікацій 
у вітчизняних періодичних виданнях, 
присвячених найбільш вагомим, 
цікавим та визначним художнім 
виставкам, що відбулися в 2005 році в 
Україні. 

№2732 


