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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ 

Лауреати міжнародних і вітчизняних премій у галузі культури та мистецтва у 2007 
році [Текст] / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 
складач. В. Г. Щербакова. — К. , 2008. — 26 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. 

№ 3022 
 

Митці України — лауреати конкурсів 2007 року [Текст] / Нац. парлам. б-ка України, 
Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; уклад. В. Г. Щербакова. — К., 2008. — 31 с.  

№ 3021 
 

Національна премія України імені Тараса Шевченка: pro et contra [Текст] : (оглядова 
довідка за матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань 
культури та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — К. , 2008. — 11 с. — (ДЗК ; вип. 4/5). 
— Бібліогр.: с. 10—11. 

№ 3027 
 

План роботи управління культури облдержадміністрації на 2008 рік [Текст] / Терноп. 
облдержадміністрація, упр. культури. — Т., 2007. — 39 с. 

№ 2997 
 

Працівники культури і мистецтва України, іноземні громадяни, удостоєні державних 
нагород, почесних звань України у ІІ півріччі 2007 року [Текст] / Нац. парлам. б-ка 
України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; складач В.Г. Щербакова. — К., 
2008. — 44 с.  

Видання включає перелік імен працівників культури та мистецтва України, іноземних громадян, 
які у ІІ півріччі 2007 року були удостоєні державних нагород України згідно з Законом України 
«Про державні нагороди» від 16 березня 2000 р. № 1549-ІІІ.  

№ 3017 
БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 

Бібліотека як організатор сімейного читання [Текст] : (метод. матеріал) / Нац. 
парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. Г. Бакаєва. 
— К. , 2007. — 24 с. — (ДЗК ; вип. 12/5). — Бібліогр.: с. 22—23. — 80 пр. 

№ 2998 
 

Борщівщина бібліотечна [Текст] : [буклет] / Борщівська ЦБС, метод. каб. ; підгот.: Л. 
Бояновська, М. Войтухів. — Вип. 4 : Ветерани бібліотечної праці. — Борщів, 2005. — 34 
с. 

У буклеті представлена інформація про ветеранів бібліотечної справи на Борщівщині. 
№ 3009 

Віртуальний світ  українських інформаційних агенцій [Текст] : вебліогр. покажчик / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, відділ інформ. ; уклад. О. Проців. — Вип. 7. — Т. , 2008. 
— 10 с. — 30 пр. 

Веб-адреси українських інформаційних агенцій. 
№3039 

 

Віртуальний світ  екології [Текст] : вебліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. наук. 
б-ка, відділ інформ. ; уклад. О. Проців. — Вип. 8. — Т. , 2009. — 14 с. — 30 пр. 

Інтернет-адреси українських екологічних організацій. 
№ 3040 

 



Віртуальний світ  дистанційної освіти [Текст] : вебліогр. покажчик / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка, відділ інформ. ; уклад. О. Проців. — Вип. 9. — Т., 2008. — 14 с.— 30 
пр. 

Покажчик пропонує інтернет-адреси центрів дистанційного навчання, освітніх порталів, 
інформацію про системи дистанційної освіти. 

№ 3041 
 

Віртуальний світ  вищої освіти в Україні [Текст] : вебліогр. покажчик / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка, відділ інформації ; уклад. О. Проців. — Вип. 10.— Т., 2008. — 40 с. — 
30 пр. 

Інтернет-адреси вищих навчальних закладів України. 
№ 3042 

 
 

«Власна орбіта в бібліотечному коловороті» [Текст] : презентація бібліотек-філій / 
Збаразька ЦБС, метод.-бібліогр. відділ. — Збараж, 2007. — 16 с. 

№ .3005 
 

Джерело її наснаги (Любові Гонтарук —60) [Текст] : попереджувальна довідка / 
Збаразька ЦБС, метод.-бібліогр. відділ ; уклад. Н. Сенчишин. — Збараж, 2007. — 4 с. — 
(Серія «Ім’я в літературі»). 

Видання інформує про українську поетесу, уродженку с. Великий Кунинець Збаразького р-ну 
Тернопільської обл., яка зараз живе і працює за кордоном, Л. Р. Гонтарук. У довідці знаходиться 
перелік праць, публікацій та матеріалів, які знаходяться у фондах бібліотек м. Збаража. 
Інформація згрупована за трьома розділами: «Твори Л. Гонтарук», «Поезії, надруковані в 
збірниках і періодиці», «Про поетесу». 

№ 3008 
 

Єдність нації: до 90-річчя з дня утворення Західноукраїнської народної республіки 
[Текст] : метод.-бібліогр. поради / Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; уклад.: 
С. Єрошенкова, Н. Маскова. — Т., 2008. — 18 с. 

Пропоноване видання містить коротку довідку про Західноукраїнську народну республіку 
(ЗУНР), методичні поради для бібліотек області щодо відзначення 90-річчя утворення ЗУНР та 
бібліографічний список документів із фонду Тернопільської ОУНБ, що висвітлюють процес 
утворення ЗУНР. 

№ 3032 
 

Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. бюлетень / Терноп. обл. універс. 
наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот.: С. Єрошенкова, Л. Козачок. — Вип. 1 (7). — Т., 
2008. — 17 с. — Зі місту:  

Єрошенкова С. Т. Сільські бібліотеки Тернопільщини (аналіз за результатами 
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 мапі України»). — 
С. 11—18. 

Вміщено узагальнені матеріали, підготовлені на основі анкетувань і статистичних даних про 
діяльність та матеріально-технічний стан бібліотек-філіалів області. 

№3024 
Культура Збаражчини: 2006—2007 роки : (сторінками районної газети) [Текст] : 

анот. бібліогр.-інформ. довідка / Збаразька ЦБС, метод.-бібліогр. відділ ; уклад. 
Н. Сенчишин. — Збараж , 2008. — 14 с. — (Серія «Бібліотечна палітра»). 

№ 3000 
 

Культура Тернопільщини: 2007 рік : (сторінками центральних та обласних 
періодичних видань) [Текст] : анот. бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, 
відділ інформ. ; уклад. О. Проців . — Т. , 2008. — 110 с. 

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

№ 3026 
 



Летюча зірка української культури [Текст] : 70-річчю від дня народження Василя 
Стуса присвячується : метод.-бібліогр. поради / Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. 
відділ ; підгот. С. Єрошенкова. — Т., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 22—32. 

№ 3030 
 

Почесні громадяни міста Збаража [Текст] : інформ. довідка / Збаразька ЦБС, метод.-
бібліогр. відділ ; інформ. узагальнили: Т. Кульпа, Н. Сенчишин. — Збараж, 2007. — 9 с. — 
(Серія «А чи знаєте ви?»). 

Видання інформує про людей, які мали честь стати «Почесними громадянами міста Збаража» і 
тих, які занесені в «Почесну книгу міста». 

№ 3007 
 

Працівники культури і мистецтва України, іноземні громадяни, удостоєні державних 
нагород, почесних звань України у І півріччі 2008 року [Текст] / Нац. парлам. б-ка 
України,  Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; складач В. Г. Щербакова. — К., 
2008. — 31 с.  

Пропоноване довідкове видання включає перелік імен працівників культури та мистецтва 
України, іноземних громадян, які у 1 півріччі 2008 року були удостоєні державних нагород 
України згідно з Законом України «Про державні нагороди» від 16 ерезня 2000р. № 3 1549-ІІІ. 

№3029 
 

Про роботу обласної універсальної наукової бібліотеки, обласної бібліотеки для молоді, 
обласної бібліотеки для дітей щодо забезпечення читацьких різновікових груп населення 
[Текст] : постанова колегії від 14 груд. 2007 р. № 11 / Терноп. облдержадміністрація, 
управління культури. — Т., 2007. — 10 с. 

№ 3001 
 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюлетень, № 1/2 (24/25) / 
Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. О. Ліскова. — Т., 2008. — 38 с.— 
30 пр. — Зміст: 

Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних 
фондів: наказ. — С. 3—13; 

Про присудження Націонацьної премії України імені Тараса Шевченка: Указ 
Президента України. — С. 12—13; 

Лубківський, Р. Невичерпний потенціал української культури. — С. 14—22; 
Гортаємо журнали. — С. 23—31; 
Боднарець, Н. Національний стандарт 7.1:2006 «Бібліотечний запис. Загальні вимоги 

та правила складання». — С. 32—38. 
№ 3025. 

 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюлетень, № 3—4 (26—27) / 
Обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; уклад. С. Єрошенкова. — Т., 2008. — 30 с. — 
30 пр.— Зміст: 

Бєляєва, О. М. Оплата праці бібліотекарів. — С. 4—7; 
Проців, О. Про хід реалізації програми «Створення регіональних інформаційних 

порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек» у Тернопільській ОУНБ. — 
С. 8—13; 

Боднарець Н. В. ББК: нові сторінки. — С. 14—20; 
Крючиніна Л. Є. У ногу з часом, але на крок попереду (з досвіду роботи платного 

абонемента Теребовлянської ЦБ). — С. 21—23; 
Розрахунок робочого часу на 2009 рік. — С. 24—25; 
Основні заходи та видавнича діяльнісь Тернопільської ОУНБ на 2009 рік. — С.26—28. 

№3037 
Публічні бібліотеки Збаражчини: рік 2006 [Текст] : аналіт.-стат. огляд діяльності / 

Збаразька ЦБС, метод.-бібліогр. відділ ; підгот. Т. Кульпа. — Збараж , 2007. — 28 с. — 
У дод.: цифрові показники діяльності бібліотек системи у 2005—2006 роках. — С. 15—28. 

Щорічник містить аналітичну інформацію, статистичні дані, які  характеризують діяльність 
Збаразької ЦБС за 2006 рік. 



№ 3002 
 

Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2007 [Текст] : аналіт.-стат. огляд / Обл. 
універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; уклад. О. Ліскова. — Т., 2008. — 28 с. — 30 пр. — 
У дод.: цифрові показники: 2007 рік. – С. 23—27. 

№ 3036 
Чорна пляма в історії України [Текст] : бібліогр. список / Терноп. обл. універс. наук. 

б-ка ; уклад.: Н. Маскова, В. Чупрова, Л. Оленич. — К., 2008. — 31 с.  
Вшануванню  пам’яті співвітчизників, які стали жертвами голодомору та його наслідків, 
присвячене дане видання. У ньому зібрано документи, публіцистичні та художні твори. Список 
адресований історикам, учителям, бібліотечним працівникам, студентам, учням. 

№ 3023 
 

МУЗЕЙНА СПРАВА 

Народний меморіальний музей-садиба Іванни Блажкевич в Денисові [Текст] : 
[буклет] / уклад. І. Рутило. — 6 с.; фотогр. 

№3012 
 

Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в’язнів / ред.-упоряд. 
П. Бубній ; світлини В. Балюх ; авт. тексту : І. Олещук, Я. Павуляк, О. Савка. — Т., 2005. 
— 24 с. — 1000 пр. 

№ 3003 
 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

Виставочна художня панорама 2007 року [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами 
преси) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
І. Ю. Бурнашов. — К., 2008. — 28 с. — (ДЗК ; вип. 2/3). — Бібліогр.: с. 25—28. —120 пр. 

№ 3019 
Культурно-мистецький процес в Україні у дзеркалі музичних фестивалів та 

конкурсів 2007 року [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка 
України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — К., 
2008. — 23 с. — (ДЗК ; вип. 6/5). — Бібліогр.: с. 21—23. — 120 пр. 

№3028 
 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

Народному аматорському хору «Червона калина» Козівського РБК — 10. 1995—
2005 [Текст] : [буклет] / Козівський районний відділ культури. — Козова, 2005. — 6 с.; 
фотогр ; прогр. вклад. 

№3011 
 

Pозвиток аматорського мистецтва на Збаражчині [Текст] : [огляд діяльності] / Збаразька 
райдержадміністрація, відділ культури і туризму ; Збаразький РБК ; підгот. М. Г. Бороздіна. — 
Збараж, 2007. — 12 с. 

№3004 
 

Українська опера на сучасному етапі [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси) / 
Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
І. Ю. Бурнашов. — К. , 2008. — 16 с. — (ДЗК ; вип. 11/5). — Бібліогр.: с. 15—16 (29 назв). —
120 пр. 

№3034 
 

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 

Український театр на сучасному етапі [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами 
преси) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
І. Ю. Бурнашов. — К. , 2008. — 20 с. — (ДЗК ; вип. 9/5). — Бібліогр.: с. 19—20 (2 назви). 
— 120 пр. 

№3035 
 
 
 



КЛУБНА СПРАВА 

Про підсумки проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу сільських клубних закладів у 
2007 році [Текст] : (інформ. довідка) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань 
культури та мистецтва ; підгот.: Н. В. Жмака, В. Я. Полисаєва. — К. , 2008. — 8 с. — (ДЗК ; вип. 
3/5). —120 пр. 

№ 3020 
КІНО 

Проблеми дублювання зарубіжних фільмів українською мовою [Текст] : (оглядова 
довідка за матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань 
культури та мистецтва ; підгот. І.Ю. Бурнашов. — К., 2008. — 12 с. — (ДЗК ; вип. 3/6). — 
Бібліогр.: с. 11—12. —90 пр. 

№ 3018  
 

ІНШЕ 

[Бишкам 550] село Бишки Козівський район (бувший Бережанський) Тернопільська 
область. Україна [Текст] : [буклет]. — Бишки, 2000. — 6 с.; фотогр. 

№ 3016 
 

Вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні [Текст] : метод. 
матеріали / Міністерство культури і туризму України, Державна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Центр 
українознавства філософського факультету ; упоряд.: В. Піскун, І. Пасько. — К. : 
ДАКККіМ, 2007. — 24 с. — 500 пр. . 

Методичні сценарні матеріали на допомогу проведення тематичних вечорів, присвячених 
вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 років в Україні. 

№3033 
 

До 120-річчя від дня народження Іванни Блажкевич [Текст] : [буклет] / Козівська 
райдержадміністрація ; Козівська районна рада ; Козівський районний відділ культури і 
туризму. —Денисів, 2007. — 6 с. 

№3013 
 

Козівська школа мистецтв [Текст] : [буклет] / Козівський районний відділ культури 
та туризму. — Козова : [б.в.], 2006. — 6 с. —Зміст:  

Школа естетичного виховання. — С. 2—4; 
Програма концерту-звіту, присвяченого 40-річчю Козівської школи мистецтв. — 

С. 5—6. 
№3010 

 

Конюхи — село стрілецької і повстанської слави [Текст] : [буклет] / Козівська 
райдержадміністрація ; Козівська районна рада ; Управління культури Терноп. 
облдержадміністрації ; Конюхівська сільська рада. — Конюхи, 2007. — 6 с. : фотогр. — У 
дод. : програма 1-го районного фестивалю стрілецької і повстанської пісні «На хвилях 
Корси». 

№3014 
 

Столітнє село Яструбово [Текст] : [буклет] / Міністерство культури і туризму . — 
6 с. : фотогр. 

№3015 
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