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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ 

Культура Тернопільщини: 2009 рік (сторінками центральних та обласних 
періодичних видань) [Текст] : анот. бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. 
наук. б-ка, від. інформації ; уклад. О. Я. Проців ; ред. : Г. С. Моліцька. — Т. , 
2010. — 120 с. — 50 прим.  

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. 

№ 3151  
 

Лауреати міжнародних і вітчизняних премій України у галузі культури та 
мистецтва у 2008 році [Текст] / ДЗ «Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва ; складач В. Г. Щербакова. — К., 2009. — 32 с. 

Видання інформує про лауреатів міжнародних та вітчизняних премій України 
у галузі культури та мистецтва. При підготовці видання використано 
матеріали преси. Імена осіб, відзначених преміями, вказано у відповідності з 
тим, як їх подано у першоджерелах. 

№ 3163  
 

Митці України — лауреати конкурсів 2008 року [Текст] / ДЗ «Нац. парлам. 
б-ка України», Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; складач 
В. Г. Щербакова. — К., 2009. — 32 с.  

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

№ 3164  
 

Працівники культури і мистецтва України, іноземні громадяни, удостоєні 
державних нагород, почесних звань України у І півріччі 2009 року [Текст] / ДЗ 
«Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 
складач В. Г. Щербакова. — К., 2009. — 60 с.  

Видання включає перелік імен працівників культури та мистецтва україни, 
іноземних громадян, які у І півріччі 2009 року були удостоєні державних 
нагород України. 

№ 3162  
 

Разом у розмаїтті [Текст] : культурно-мистецькі заходи і діяльність 
національних товариств у рамках проголошення 2008 року Роком 
міжкультурного діалогу в Україні : (оглядова довідка за матеріалами преси та 
неопублікованих документів) / ДЗ «Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з 
питань культури та мистецтв ; підгот. Т. Шлепакова. — К., 2009. — 28 с. — 
(ДЗК ; вип.7/5 ).  

№ 3154 
 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 
 

Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. бюлетень. / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; уклад. Л. М. Козачок ; ред. 



Г. Й. Жовтко, О. М. Раскіна. — Т., 2010. — № 1 (11). — 20 с. — 35 прим. — 
Із змісту:  

Ковалькова, Т. П. «Краща книга року» : (за результатами соціологічного 
дослідження міського абонементу ОУНБ) —  С. 4—8; 

Войтухів, М. С. Аналіз анкетування «Краща художня книга року» в 
Борщівській централній бібліотеці —  С. 9—10; 

Лестюк, Н.  Анкетування «Краща книга року» в Бучацькій центральній 
бібліотеці —  С. 11—12; 

Мисюрак, Л. Т.  Аналіз анкетування «Краща художня книга року» в 
Монастириській центральній бібліотеці —  С. 13; 

Цвікла, Г. М. Аналіз анкетування «Краща художня книга року» в 
Підволочиській централній бібліотеці —  С. 14—15; 

Висновок. — С. 16; 
Книжкова полиця соціолога. — С. 17; 
Цікаво знати. — С. 18. 

Черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Крізь призму 
соціології» містить огляд щорічного дослідження «Краща книга року»,  
проведеного на базі  міського абонементу Тернопільської обласної 
універсальної наукової бібліотеки та центральних бібліотек Борщівської, 
Бучацької, Монастириської Підволочиської ЦБС. 

№ 3250. 
 

Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. бюлетень / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. Л. М. Козачок ; ред. 
О. М. Раскіна. — Т., 2010. — № 2 (12). — 20 с. — 35 прим. — Із змісту:  

Даний випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Крізь призму соціології» містить 
огляд щорічного дослідження «Краща книга року», проведеного на базі  центральних бібліотек 
Теребовлянської, Лановецької та Тернопільськоъх міської ЦБС. 

№ 3251. 
 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюлетень / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; ред. О. 
М. Раскіна. — Т., 2010. — № 1(32). — 24 с. — Із змісту:  

Розколупа, Н. І. Посадові та робочі інструкції як документи, що визначають 
трудову функцію працівників —  С. 3—5; 

Ковалькова, Т. П. Надання послуг людям з обмеженими фізичними 
можливостями в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці —  
С. 6—8; 

Гортаємо журнали. —  С. 9—14; 
Ковалькова, Т. П. Новинки сучасної художньої літератури —  С. 15—19; 
Бібліотечний калейдоскоп. —  С. 20—22; 
Зверніть увагу! —  С. 22. 

Матеріали на допомогу в організації діяльності та управління ЦБС. 
№ 3156 

 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюлюлетень / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; 



ред. Г. Й. Жовтко. — Т., 2010. — № 2—3(34—35). — 23  с. — 35 прим. — Із 
змісту:  

Офіційні документи. —  С. 3. 
Проців,  О. Я. Web 2.0. Що це? —  С. 4—9; 
Гортаємо журнали. —  С. 10—16; 
Бібліотечний калейдоскоп. —  С. 17—19; 
Друневич, М.  Список знаменних і пам’ятних дат на 2011 рік — С. 20—22. 

Черговий номер бюлетеня «Професійне досьє бібліотекаря» містить 
матеріали, що допоможуть в огранізації діяльності та управлінні ЦБС. 

№ 3158 
 

Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2009 [Текст] : аналіт.-стат. огляд / 
Терноп. обл.а універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; 
ред. О. М. Раскіна. — Т., 2010. — 36 с. — 30 прим.  
 

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

№ 3155 
 

Славні уродженці Тернопільщини [Текст] : метод.-бібліогр. поради / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. Л. М. Козачек ; ред. 
О. М. Раскіна. — Т., 2010. — 35 с. — Із змісту:  

Від подільського містечка до вершин науки  : (до 165-річчя від дня 
народження Івана Пулюя [Івана Пулюй]. —  С. 5—9 : фотогр. 

Просвітницький сподвижник Галичини : (до 125-річчя від дня народження 
[Степана Балея]). —  С. 10—14 : фотогр. 

Повернення із забуття  : (125-річчя від дня народженя [Володимира 
Кучера]). —  С. 15—17 : фотогр. 

Корифей природничої науки : (135-річчя від дня народження [Миколи 
Мельника]). —  С. 18—20 : фотогр. 

Козачок, Л. М. Методично-бібліографічні поради ; бібліогр.  
Н. Ф. Луговська. —  С. 21—26; 

Луговська, Н. Ф. Список рекомендованої літератури  —  С. 27—34. 
 

Методично-бібліографічні рекомендації з нагоди відзначення ювілейних дат 
славних уродженців Тернопілля, зокрема Івана Пулюя, Степана Балея, 
Володимира Кучера, Миколи Мельника. 

№ 3157 
 

Цінні і рідкісні видання у фонді Тернопільської обласної унаверсальної 
наукової бібліотеки [Текст] : бібліогр. список / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, 
від. зберігання основного фонду ; уклад. О. П. Демкович ; ред. Г. Й. Жовтко. — 
Т., 2009. — 36 с.  

№ 3059 
 

 



МУЗЕЙНА СПРАВА 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей = The Ternopil Muzeum of local 
lore [Текст] : [буклет] / текст і дизайн Я. Гайдукевич, М. Бучик, Л. Тодоренко. — 
Т.: «Тернопіль Онлайн», [?]. — 6 с. : кол. іл.  

№ 3159 
 

Тернопільський обласний художній музей [Текст] : (буклет) / авт.-упоряд.  І. 
Дуда ; фотогр. В. Хацаюк. — Т.: Астон, 2001. — 8 с. : іл.  

№ 3160 
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

Виставочна художня панорама 2008 року [Текст] : (оглядова довідка за 
матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури 
та мистецтва. — К., 2009. — 31 с. — (ДЗК ; вип. 3/5).  
 

 У довідці подається огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях, 
присвячених найбільш вагомим, цікавим та визначним художнім виставкам, 
що відбулись у 2008 році в Україні. 

№ 3161 
ІНШЕ 

Арт-рейтинг та арт-ринок в Україні [Текст] : (оглядова довідка за 
матеріалами преси) / ДЗ «Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з питань 
культури та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — К., 2009. — 19 с. — (ДЗК ; 
вип. 7/6).  

№ 3153 
 

Мистецка критика в Україні на початку ХХІ століття [Текст] : (оглядова 
довідка за матеріалами преси) / Нац. парлам. бка України, Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва ; підгот. І.Ю. Бурнашев. — К., 2009. — 11 с. — 
(ДЗК ; вип. 3/6). — Бібліогр.: с. 10—11.  
 

№ 3152 
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