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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ 

Культура Тернопільщини: 2010 рік (сторінками центральних та обласних 
періодичних видань) [Текст] : анот. бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. 
наук. б-ка, від. інформації ; уклад. О. Проців ; ред. Г. Моліцька. — Т., 2011. — 
120 с. 

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

№ 3372 
 

Лауреати міжнародних і вітчизняних премій у галузі культури та мистецтва 
у 2010 році [Текст] / ДЗ «Нац. парлам. б-ка України», Інформ. Центр з питань 
культури та мистецтва ; складач В. Г. Щербакова. — К., 2011. — 39 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 та 
Інтернету. Прізвища та імена осіб вказано у відповідності з тим, як їх подано у 
першоджерелах. 

№ 3374 
 

Митці України — лауреати конкурсів 2010 року [Текст] / ДЗ «Нац. парлам. 
б-ка України», Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; складач 
В. Г. Щербакова. — К., 2011. — 43 с. 

№ 3381 
Видання інформує про майстрів різних жанрів мистецтв, які стали лауреатами 
міжнародних та вітчизняних (всеукраїнського значення, обласних, міських) 
конкурсів у 2010 році. 

 

Працівники культури і мистецтва України, іноземні громадяни, удостоєні 
державних нагород, почесних звань України у І півріччі 2010 року [Текст] / ДЗ 
«Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 
складач В. Г. Щербакова. — К., 2011. — 19 с. 

Пропоноване довідкове видання включає перелік імен працівників культури 
та мистецтв України, іноземних громадян, які були удостоєні державних 
нагород України згідно із законом України «Про державні нагороди» від 16 
березня 2000 р. № 1549-ІІІ. 

№ 3376 
БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 

Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 1 (13) / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. Л. М. Козачок ; 
ред. Г. Й. Жовтко. — Т., 2011. — 14 с. 

Черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Крізь призму 
соціології» містить короткий огляд експертного опитування «Краща книга 
року», проведеного фахівцями Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки, метою якого було об’єктивно оцінити стан читання, 
визначити реальний попит на твори української, російської та світової 
літератури, сприяти якісному комплектуванню фонду книгозбірні. 

№ 3384 



Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. бюл. Вип 2 (14) / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. Л.  Козачок ; ред. 
Г. Й. Жовтко. — Т., 2011. — 16 с. 

Черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Крізь призму 
соціології» містить результати локального дослідження «Формування та 
використання газетних видань функціональними відділами Тернопільської 
ОУНБ»,  проведеного фахівцями обласної наукової книгозбірні. Розглянуто 
реальний стан комплектування бібліотеки періодичними виданнями (зокрема 
газетами) та їх  відповідність реальним потребам і запитам читачів.  

№ 3382 
 

Охорона здоров’я в Україні [Текст] : вебліогр. покажчик. Вип 11 / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка, від. інформації ; уклад.  О. Я. Проців ; ред.: 
Г. С. Моліцька, О. М. Раскіна. — К., 2011. — 32 с . 

Вебліографічний покажчик пропонує адреси інтернет-сайтів, присвячених 
проблемам охорони здоров’я  в Україні. 

№ 3382 
 

Правила користування Регіональним навчальним центром за програмою 
«Бібліоміст» [Текст]. — Т., 2011. — 4 с. 

№ 3386 
 

Програма «Бібліоміст» крокує Тернопіллям [Текст] : Регіональний 
навчальний центр : [буклет]. — Т., 2011. — 4 с. 

№ 3366 
 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 4 (35) / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; 
ред. О. М. Раскіна. - Т., 2010. — 24 с. — Зміст:  

Проців, О.  Як знайти потрібну інформацію в Інтернеті. — С. 3—9; 
Гортаємо журнали. — С. 10—20. 

№ 3367 
 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 1-2 (36-37) / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; 
ред. О. М. Раскіна. — Т., 2010. — 28  с. — Зміст: 

Біляєва, О. Матеріальна відповідальність працівників бібліотеки. — С. 3—6; 
Проців, О.  Створюємо блог бібліотеки. — С. 7—21; 
Бібліотечний калейдоскоп. — С. 22—25. 

№ 3369 
 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 3 (38) / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; 
ред. О. М. Раскіна. — Т., 2011. — 20 с. — Зміст:  

Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів:  
рішення за результатами слухань у Комітеті, що відбулися 18 травня 2011 
року. — С. 3—7. 

Проців, О.  Віртуальне спілкування та нетикет. — С. 8—15; 
Бібліотечний калейдоскоп. — С. 16—18. 

№ 3385 



Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 4 (39) / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; 
ред. Г. Й. Жовтко. — Т., 2011. — Зміст:  

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 
закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності : 
постанова Кабінету Міністрів України від 12 груд. 2011 р. № 1271. — С. 3—6; 

Чупрова, В. Аналітичний опис документів: загальні вимоги та специфічні 
особливості : (методичні рекомендації).  — С. 7—25; 

Проців, О. Інформаційна діяльність у системі бібліотечного сервісу.  — 
С. 26—34; 

Проців, О. Десять принципів бібліотечного обслуговування : 
(за матеріалами сайта «Бібліотеки і молодь: зарубіжний досвід»).  — С. 35—36. 

№ 3389 
 

Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2010 [Текст] : аналіт.-стат. огляд / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; 
ред. Г. Й. Жовтко. — Т., 2011. — 48 с. 

Щорічний аналітично-статистичний огляд «Публічні бібліотеки 
Тернопільщини: рік 2010» підготовлено на основі статистичних та 
інформаційних звітів централізованих бібліотечних систем, що дає 
можливість отримати найповнішу інформацію про стан, проблеми та 
перспективи розвитку книгозбірень області. Матеріали, викладені в огляді, 
будуть корисними для роботи керівників установ, працівників органів 
місцевої влади та управління. 

№ 3368 
 

Родом і серцем із Волині [Текст] : до 80-річчя від дня народження Бориса 
Харчука : метод.-бібліогр. поради / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-
метод. від. ; підгот. С. П. Юрчик ; ред. О. М. Раскіна. — Т., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—19. 

Методично-бібліографічні поради розраховано на бібліотечних працівників 
ЦБС області. Видання також може бути корисним широкому колу читачів. 

№ 3370 
 

«Я в серці маю те, що не вмирає» [Текст] : до 140-річчя від дня народження 
Лесі Українки : метод.-бібліогр. поради / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-
метод. від. ; підгот. С. П. Юрчик ; ред. О. М. Раскіна. — Т., 2011. — 28 с. — 
Бібліогр.: с. 24—26. 

Методично-бібліографічні рекомендації, розраховані на бібліотечних 
працівників ЦБС області. Видання також може бути корисним широкому колу 
читачів. 

 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
Виставочна художня панорама 2010 року [Текст] : (оглядова довідка за 

матеріалами преси) / ДЗ «Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з питань 
культури та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — К., 2011. — 31 с.  — (ДЗК; 
вип. 3/6). — Бібліогр.: с. 28—31.  

У довідці подається огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях, 
присвячених найбільш вагомим, цікавим та визначним художнім виставкам, 
що відбулись у 2010 році в Україні. 

№ 3378 



МУЗИКА 

Репертуарна політика Національної опери України [Текст] : (оглядова 
довідка за матеріалами преси) / Дз «Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — К., 2011. — 16 с. — 
(ДЗК; вип. 3/6). — Бібліогр.: с. 13—14.  

№ 3373 
Оглядова довідка про особливості сучасного репертуару Національної опери 
України. 

ТЕАТР 
Театральні гастролі на сучасному етапі [Текст] : (оглядова довідка за 

матеріалами преси) / ДЗ «Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з питань 
культури та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — К. , 2011. — 19 с. — (ДЗК; 
вип. 9/6). — Бібліогр.: с. 17—19.  

№ 3380 
У довідці зроблено наголос на вітчизняному законодавстві про гастрольну 
діяльність та здійснено аналіз стану гастрольної діяльності театрів у нашій 
країні. 

 

Український театр у дзеркалі театральних фестивалів 2010—2011 років 
[Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси) / ДЗ «Нац. парлам. б-ка 
України», Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
І. Ю. Бурнашов. — К., 2011. — 28 с. — (ДЗК; вип. 6/5). — Бібліогр.: с. 26—28.  

№ 3379 

КІНОМИСТЕЦТВО 
Проблеми та перспективи розвитку українського кіно на сучасному етапі 

[Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси 2010—2011 років) / підгот. 
І. Ю. Бурнашов. — К., 2011. — 20 с. — (ДЗК ; вип. 11/5). — Бібліогр.: с. 19—20.  

№ 3387 
Про розвиток національної кінематографії, її досягнення, здобутки та 
проблеми, що потребують негайного вирішення. 

 

ІНШЕ 
Громадські об’єднання національних меншин в культурному просторі 

України [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси) / ДЗ «Нац. парлам. 
б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
Т. Л. Шлепакова. — К., 2011. — 27 с. — (ДЗК; вип 9/5). — Бібліогр.: с. 24—28.  

№ 3383 
Про права національних меншин, їх активну участь у культурному житті 
країни та створенні культурних цінностей. 

 

Меценатство в контексті сучасної української культури [Текст] : (оглядова 
довідка за матеріалами преси) / ДЗ «Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — К., 2011. — 15 с. — 
(ДЗК; вип 2/5). — Бібліогр.: с. 13—15.  

№ 3377 
Правові відносини у сфері меценатства, благодійні фонди та роль меценатів 
у розбудові бібліотечної, видавничої, музейної справи, мистецтва, науки тощо. 

 
 



Нематеріальна культурна спадщина України: стан відродження та 
збереження [Текст] : (оглядова довідка) / ДЗ «Нац. парлам. б-ка України», 
Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — 
К., 2011. — 20 с. — (ДЗК; вип. 6/6). — Бібліогр.: с. 19—20.  

№ 3375 
Культурна політика держави щодо вивчення, збереження та пропаганди 
власної культурної спадщини, а також дбайливого ставлення до традицій, 
звичаїв у всіх областях України. Є дані по Тернопільській області. 
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