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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ 

Культура - ключовий елемент суспільного розвитку держави [Текст]: (оглядова довідка за 
матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка України. Інформ. центр з питань культури та мистецтва; 
Підгот. І. Бурнашов. -К., 2007. -20 с. -(ДЗК; Вип. 6/5). -Бібліогр.: с. 20. 

№2917 
 

Культура Тернопільщини: 2006 рік [Текст]: (сторінками центральних та обласних 
періодичних видань): анотований бібліографічний покажчик / Терноп. обл. універс. наук. б-ка. 
Відділ інформ.; Уклад. О. Проців, Ред. Г. Моліцька. – Т., 2007. -80 с. 

Даний бібліографічний покажчик містить інформацію з періодичних видань із загальних питань 
культури, регіональної культурної політики, правових та економічних аспектів, впровадження нових 
форм і методів роботи у закладах культури області. 

 

№2913 
Лауреати міжнародних та вітчизняних премій України у галузі культури та мистецтва у 2006 

році [Текст] / Нац. парлам. б-ка України. Інформ. центр з питань культури та мистецтва; склад. В.Г. 
Щербакова. -К., 2007. -28 с.  

Видання інформує про лауреатів міжнародних та вітчизняних (всеукраїнського значення, регіональних, обласних, 
міських) премій у галузі культури і мистецтва, категорію надання (рід діяльності), за яку відбувається 
нагородження. При підготовці видання використано матеріали преси. Імена осіб вказано у відповідності з тим, як 
їх подано у першоджерелах. Розраховано на працівників культурно-мистецьких закладів. 

№2004 
 

Митці України - лауреати конкурсів 2007 року [Текст] / Нац. парлам. б-ка України. Інформ. центр з питань 
культури та мистецтва; склад. В.Г. Щербакова. -К., 2007. -32 с. 

Видання інформує про майстрів різних жанрів мистецтв, які стали лауреатами міжнародних та 
вітчизняних (всеукраїнського значення, регіональних, обласних, міських) конкурсів у 2006 році. При 
підготовці видання використано матеріали преси. Імена осіб вказано у відповідності з тим, як їх подано 
у першоджерелах. Розраховано на працівників культурно-мистецьких закладів. 

№2905 
 

План роботи управління культури облдержадміністрації на 2007 рік [Текст] / 
Тернопільська обласна державна адміністрація. Управління культури. – Т., 2007. - 36 с. 

№ 2899 
 

Працівники культури і мистецтва України, іноземні громадяни, удостоєні державних 
нагород, почесних звань України у І півріччі 2007 року [Текст] / Нац. парлам. б-ка України. 
Інформ. центр з питань культури та мистецтва; склад. В. Г. Щербакова. -К., 2007. -32 с.  

Видання включає перелік імен працівників культури та мистецтва України, іноземних громадян, які у І 
півріччі 2007 року були удостоєні державних нагород України. 

№2907 
 

Працівники культури і мистецтва України, іноземні громадяни, удостоєні державних 
нагород, почесних звань України у ІІ півріччі 2006 року [Текст] / Нац. парлам. б-ка України. 
Інформ. центр з питань культури та мистецтва; Уклад. В. Г. Щербакова. - К., 2007. – 30 с. 

Пропоноване довідкове видання включає перелік імен працівників культури та мистецтва України, 
іноземних громадян, які у ІІ півріччі 2006 року були удостоєні державних нагород України згідно з 
Законом України "Про державні нагороди" від 16 березня 2000 р. №1549-ІІІ. При підготовці видання 
використано матеріали преси за 2006 рік. 

№2918 
БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 

Віртуальний світ  української культури [Текст]: вебліографічний покажчик. Вип. 3 / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка. Відділ інформ.; уклад. О. Проців; відп. за вип. В.  Вітенко. –
Т., 2007. -23 с. 

Покажчик містить інформацію про сайти установ та закладів культури  України. 

№2914 
 

Віртуальний світ  українських журналів [Текст]: вебліографічний покажчик. Вип. 4 / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка. Відділ інформ.; уклад. О. Проців; відп. за вип. В.  Вітенко . –
Т., 2007. -32 с. 

Покажчик містить інформацію про сайти українських часописів. 
№2915 

 

Віртуальний світ українських газет [Текст]: вебліографічний покажчик. Вип.5 / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка. Відділ інформ.; уклад. О. Я. Проців; відп. за вип. В.  Вітенко. –Т., 2007. -30 с. 

Покажчик містить адреси сайтів популярних українських газет різноманітного характеру, на яких 
представлені повнотекстові електронні версії пропонованих видань. 

№2926 



Віртуальний світ  українських благодійних організацій [Текст]: вебліографічний покажчик. 
Вип. 6 / Терноп. обл. універс. наук. б-ка. Відділ інформ.; уклад. О. Я. Проців; відп. за вип. 
В. І. Вітенко. –Т., 2007. -26 с. 

Покажчик пропонує інтернет-адреси українських благодійних організацій, до яких можуть звернутись громадяни. 

№2928 
 

З досвіду рекламної діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки [Текст]: 
(інформаційна довідка) / Нац. парлам. б-ка України. Інформ. центр з питань культури та 
мистецтва; підгот. О. Промська. -К., 2007. -7 с. -(ДЗК; Вип. 7/5). -Бібліогр.: с. 7. 

№2916 
 

Комплектування фондів публічних бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-
практичними журналами у галузі економіки, права [Текст]: (результати проведеного 
соціологічного дослідження у Тернопільській ОУНБ) / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; соціол. 
дослід. провела і узагал. Г.С. Моліцька; відп за вип. В.І. Вітенко. –Т., 2005. -40 с. 

№2896 
 

Концепція використання нового приміщення Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки [Текст] / Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. –Т., 2006. -4 с. 

№2898 
Лесь Курбас: життя і творчість (120-річчю від дня народження присвячується) [Текст]: 

методично бібліографічні поради / Терноп. обл. універс. наук. б-ка. Наук.-метод. відділ; підгот. 
Л. Козачок; відп. за вип. В.  Вітенко. –Т., 2007. -25 с.. -Бібліогр.: с. 12-25. 

Методично-бібліографічні рекомендації розраховані на бібліотечних працівників ЦБС області. Видання також може 
бути корисним широкому колу читачів, яким небайдужий життєвий і творчий шлях майстра сцени: педагогам, 
режисерам, театральним діячам, мистецтвознавцям, а також студентам, які вивчають історію театру. 

№2927 
 

Міждержавний стандарт ГОСТ 7.82 - 2001 "Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов" [Текст]: методично-бібліографічні 
рекомендації щодо використання/ Терноп. обл. універс. наук. б-ка. Відділ інформ.; 
підгот. О. Я. Проців; відп. за вип. В.  Вітенко. –Т., 2007. - 12 с. 

Містить рекомендації щодо використання міждержавного стандарту ГОСТ 7.82 – 2001 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» та взірці опису різних видів ресурсів. 

№2921 
 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст]: інформаційно-методичний бюлетень. №4 (19)/ Обласна 
універсальна наукова бібліотека. Науково-методичний відділ; підгот. О. Г. Ліскова; відп. за вип. В І.  
Вітенко. – Т., 2006. - 27 с. 

Видання містить нормативні матеріали з питань бібліотечної роботи 

№2897 
 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст]: інформаційно-методичний бюлетень. №1 (20) / 
Обласна універсальна наукова бібліотека. Науково-методичний відділ; підгот. О. Г. Ліскова; 
відп. за вип. В. І. Вітенко. –Т., 2007. - 40 с.  

Видання містить нормативні матеріали з питань бібліотечної роботи. 
№2900 

 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст]: інформаційно-методичний бюлетень. № 2(21) / 
Обласна універсальна наукова бібліотека. Науково-методичний відділ; підгот. О. Г. Ліскова; 
відп. за вип. В. І. Вітенко. – Т., 2007. - 32 с. 

Видання містить нормативні матеріали з питань бібліотечної роботи. 

№2912 
 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст]: інформаційно-методичний бюлетень. № 3-4 (22-23) 
/ Терноп. обл. універс. наук. б-ка. Наук.-метод. відділ; підгот. О.Г. Ліскова; відп. за вип. В.  
Вітенко. -Тернопіль, 2007. -26 с. 

Видання містить нормативні матеріали з питань бібліотечної справи та матеріали з досвіду роботи 
бібліотек України. 

№2929 
Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2006 [Текст]: аналітично-статистичний огляд / 

Терноп. обл. універс. наук. б-ка. Наук.-метод. відділ; підгот. О. Г. Ліскова; відп. за 
вип. В. І Вітенко. –Т., 2007. -27 с. 

Випуск містить аналітичну інформацію та статистичні дані, які характеризують діяльність бібліотек 
системи Міністерства культури і туризму України в Тернопільській області за 2006 рік. Інформацію 
підготовлено на основі зведених річних статистичних та письмових звітів, довідок, виїздів. 

№2919 



Скорботна пам’ять України: до 75-річчя Голодомору в Україні [Текст]: методично-
бібліографічні поради / Обласна універсальна наукова бібліотека. Науково-методичний відділ; 
підгот. С. Єрошенкова; відп. за вип. В.  Вітенко. –Т., 2007. -35 с. -Бібліогр.: с. 27-35. 

Методично-бібліографічні поради щодо проведення заходів до 75-річчя Голодомору в Україні. 
№2920 

МУЗЕЙНА СПРАВА 

Музеї Львівщини: новостворені і нестворені [Текст]: (оглядова довідка за матеріалами 
преси)/ Нац. парлам. б-ка України. Інформ. центр з питань культури та мистецтва; 
підгот. Л. Веклин; ред. М. Лелик. -К, 2007. -12 с. -(ДЗК; Вип. 2/6). -Бібліогр.: с. 9-11. 

Матеріал підготовлено сектором інформації з питань культури і мистецтва науково-бібліографічного 
відділу Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки 

№2911 
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

Виставочна художня панорама 2006 року [Текст]: (оглядова довідка за матеріалами 
преси)/ Нац. парлам. б-ка України. Інформ. центр з питань культури та мистецтва; підгот. 
І. Бурнашов. –К., 2007. -36 с. -(ДЗК; Вип. 2/7). -Бібліогр.:с. 32-36. 

У довідці пропонується огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях, присвячених найбільш 
вагомим, цікавим та визначним художнім виставкам, що відбулись у 2006 році. 

№2902 
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

До питання про сучасний стан філармоній, філармонійне мистецтво [Текст] / Нац. парлам. б-ка 
України. Інформ. центр з питань культури та мистецтва; підгот. М. Б. Лелик. -К., 2007. -16 с. -(ДЗК; 
2/5). -Бібліогр.: с. 14-15. 

№2910 
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 

Український театр на початку ХХІ століття [Текст]: (оглядова довідка -а матеріалами 
преси)/ Нац. парлам. б-ка України. Інформ. центр з питань культури та мистецтва; підгот. 
І. Бурнашов. -К., 2006. -32 с. -(ДЗК; Вип. 12/6). -Бібліогр.: с. 30-32. 

№2909 
ІНШЕ 

Арт-ринок в Україні [Текст]: (оглядова довідка за матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка 
України. Інформ. центр з питань культури та мистецтва; підгот. І.  Бурнашов. -К., 2007. -20 с. -
(ДЗК; Вип. 4/6). -Бібліогр.: с. 18-19. 

№2906 
 

Борщівщина літературна [Текст]: буклет. Вип.1: Письменники, поети, літературознавці, 
перекладачі / Борщівська ЦБС. Метод. каб.; упоряд. Л. Бояновська. -Борщів, 2005. -43 с. 

У буклеті представлена інформація про письменників уродженців Борщівщини. 
№2922 

 

Борщівщина мистецька [Текст]: буклет. Вип.2: Художники, скульптори, різьбярі / 
Борщівська ЦБС. Метод. каб.; упоряд. Л. Бояновська. - Борщів, 2005. -23 с. 

На сторінках буклету представлені матеріали про художників, скульпторів, різьбярів уродженців 
Борщівщини. 

№2923 
 

Борщівщина публіцистична [Текст]: буклет. Вип. 4: Журналісти, публіцисти / Борщівська 
ЦБС. Метод. каб.; упоряд. Л. Бояновська. - Борщів, 2005. -15 с. 

У буклеті зібрані матеріали про публіцистів, які народились або працювали на Борщівщині. 

№2924 
 

Борщівщина артистична [Текст]: буклет. Вип. 5: Актори. Співаки. Композитори. 
Диригенти. / Борщівська ЦБС. Метод. каб.; упоряд. Л. Бояновська. -Борщів, 2005. -27 с. 

Матеріали про життя і творчість професійних співаків, композиторів, диригентів, акторів, які 
народились на Борщівщині. 

№2925 
 

Державна підтримка і можливості самореалізації творчої молоді в Україні [Текст]: 
(оглядова довідка за матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка України. Інформ. центр з питань 
культури та мистецтва; підгот. М. Б. Лелик. -К., 2007. -16 с. -(ДЗК; Вип. 4/5). -Бібліогр.: с. 14-15. 

№2903 
 



До питання про авторське право в Україні [Текст]: кроки розвитку й перспективи: 
(оглядова довідка за матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка України. Інформ. центр з питань 
культури та мистецтва; підгот. М. Б. Лелик. -К., 2007. -20 с. -Бібліогр.: с. 18-19. 

№2908 
 

Тернопільська обласна комунальна експериментальна комплексна школа мистецтв [Текст]: 
буклет / Тернопільська обласна державна адміністрація. Управління культури. Управління освіти і 
науки. –Т., 2007. -8 с. 

№2901 
 

Рейдерство в культурі у дзеркалі преси [Текст]: (оглядова довідка за матеріалами преси)/ 
Нац. парлам. б-ка України. Інформ. центр з питань культури та мистецтва; підгот І. Бурнашов. -
К., 2007. -15 с. -(ДЗК; Вип. 11/5). -Бібліогр.: с. 15.  

№2930 
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