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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ 

Закон України про культуру як засіб формування сучасного культурно-
мистецького середовища [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси) / ДЗ 
«Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 
підгот. Т. Л. Шлепакова. — К., 2012. — 15 с. — (ДЗК; вип. 2/5). — Бібліогр.: 
с. 15. 

№ 3495 
 

Знаменні дати і події 2013 року [Текст] : культура і мистецтво / Нац. парлам. 
б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
М. М. Оніпко. — К., 2012. — 143 с. 

У календарі «Знамені дати і події 2013 року. Культура і мистецтво» подані 
бібліографічні й історичні довідки про діячів культури, мистецтва та 
культурно-мистецькі установи на 2013 рік. 

№ 3498 
 

Культура Тернопільщини: 2011 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., 2012. — 
128 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. 

№ 3398 
 

Лауреати міжнародних і вітчизняних премій у галузі культури та мистецтва 
2011 року [Текст] / ДЗ «Нац. парлам. б-ка України», Інформ. Центр з питань 
культури та мистецтва ; складач В. Г. Щербакова. — К., 2012. — 43 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 відбулося  
нагородження. При підготовці видання використано матеріали преси 
й Інтернету. Прізвища та імена осіб вказано у відповідності з тим, як їх подано 
у першоджерелах. 

№ 3492 
 

Митці України — лауреати конкурсів 2011 року [Текст] / ДЗ «Нац. парлам. 
б-ка України», Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; складач 
В. Г. Щербакова. — К., 2012. — 63 с. 

Видання інформує про майстрів різних жанрів мистецтв, які стали лауреатами 
міжнародних та вітчизняних (всеукраїнського значення, обласних, міських) 
конкурсів у 2011 році. 

№ 3491 
 

План роботи управління культури облдержадміністрації на 2012 рік 
[Текст] / Терноп. облдержадмін., упр. культури. — Т., 2011. — 36 с. 

№ 3393 
 



Працівники культури і мистецтва України, іноземні громадяни, удостоєні 
державних нагород, почесних звань України у ІІ півріччі 2011 року [Текст] / ДЗ 
«Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 
складач В. Г. Щербакова. — К., 2011. — 38 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. 

№ 3394 
 

Українська культура в сучасному міжнародному просторі [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. — (ДЗК; вип. 12/5). — 28 с.  

№ 3397 
БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 

Високе небо Богдана Лепкого [Текст] : метод.-бібліогр. поради / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; ред. 
О. М. Раскіна. — Т., 2012. — 20 с. — (До 140-річчя від дня народження Богдана 
Лепкого). — Бібліогр.: с.19—20. 

Методично-бібліографічні поради розраховано на бібліотечних працівників 
ЦБС області.  

№ 3484 
 

Вчимося користуватися Скайпом [Текст] : метод. поради / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка, Регіональний навчальний центр за програмою «Бібліоміст» ; 
підгот. О. Проців. — Т., 2012. — 16 с. — (Комунікаційні сервіси Інтернету).  

Видання містить поради та рекомендації щодо використання Скайпу — 
програми для здійснення шифрованого голосового зв'язку через Інтернет між 
комп'ютерами та дзвінків на мобільні й стаціонарні телефони. 

№ 3401 
 

Духовні святині Збаражчини [Текст] : інформ.-бібліогр. нарис / Збаразька 
ЦБС, метод.-бібліогр. відділ ; уклад. Н. Сенчишин. — Збараж., 2008. — 94 с. — 
(Серія: «Духовні основи мого народу»). 

Видання містить інформацію про храми та інші пам’ятки духовної історії 
в Збаразькому районі Тернопільської області. 

№ 3391 
 

Живий вогонь любові до театру  [Текст] : метод.-бібліогр. поради / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. С. П. Юрчик ; ред. О. М. Рас-
кіна. — Т., 2012. — 20 с. — (До 125-річчя від дня народження Леся Курбаса). 

Рекомендації розраховано на бібліотечних працівників  ЦБС області. 
№ 3391 

 

Інноваційні послуги публічних бібліотек [Текст] : метод. поради / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. Л. М. Козачок ; ред. 
Г. Й. Жовтко. — Т., 2012. — 22 с. 

Запропоновано методичні поради, які будуть корисними для бібліотечних 
працівників та інших зацікавлених осіб. 

№ 3490 
 



Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 1 (15) / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. Л. М. Козачок ; 
ред. Г. Й. Жовтко. — Т., 2012. — 22 с. — Зміст: 

Козачок, Л.  Краща книга року. — С. 3—9; 
Це цікаво. — С. 10—13; 
Міжнародний літературний конкурс романів, п'єс, кіносценаріїв, пісенної 

лірики та творів для дітей «Коронація слова». — С. 14—20; 
Книжкова полиця соціолога. — С. 20. 

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 та світової літератури, 
сприяти якісному комплектуванню фонду книгозбірні. 

№ 3485 
 

Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. бюл. Вип 2 (16) / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. С. П. Юрчик ; ред. 
Г. Й. Жовтко. — Т., 2012. — 18 с. — Зміст: 

Локальне дослідження «Вивчення читацького попиту на літературу, видану 
за кошти видавничої ради». — С. 3—4; 

Ковалькова, Т. Відділ міського абонементу Тернопільської ОУНБ. — 
С. 4—7; 

Ленчишин, А. Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської 
ОУНБ. — С. 8—10; 

Стахів, Т. Збаразька центральна бібліотека. — С. 11—13; 
Лестюк, Н. Бучацька центральна бібліотека. — С. 14 
Підволочиська центральна бібліотека. — С. 15 

Черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Крізь призму 
соціології» містить короткий огляд локального дослідження «Вивчення 
читацького попиту на літературу, видану за кошти видавничої ради»,  
проведеного фахівцями Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки на базі структурних підрозділів (відділів міського абонементу 
й краєзнавчої літератури та бібліографії) ОУНБ та центральних книгозбірень 
Бучача, Збаража, Підволочиська.   

№ 3489 
 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 1 (40) / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; 
ред. Г. Я. Жовтко. — Т., 2012. — 32 с. — Зміст:  

Юридична консультація. — С. 3—4; 
Проців, О. Вчимося користуватися Скайпом / О. Проців. — С. 5—17; 
Гортаючи журнали. — С. 18—26; 
Бібліотечний калейдоскоп. — С. 27—30. 

№ 3395 
 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 2—3 (41—
42) / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. 
С. Т. Єрошенкова ; ред. О. М. Раскіна. — Т., 2012. — 32 с. — Зміст: 



Проців, О. Створення статті до Вікіпедії. — С. 4—26; 
Чи знаєте ви, що... : [цікаві факти про Вікіпедію]. — С. 27; 
Бібліотечний калейдоскоп. — С. 28—30. 

№ 3487 
 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 4 (43) / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; 
ред. О. М. Раскіна. — Т., 2012. — 18 с. — Зміст:  

Проців, О. Як вставити мультимедійну презентацію в блог. — С. 4—8; 
Що почитати. Рецензії. Новинки. — С. 9—15; 
Бібліотечний калейдоскоп. — С. 15—17. 

№ 3488 
 

Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2011 [Текст] : аналіт.-стат. огляд / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; 
ред. Г. Й. Жовтко. — Т., 2012. — 44 с. 

Щорічний аналітично-статистичний огляд «Публічні бібліотеки 
Тернопільщини: рік 2011» підготовлено на основі статистичних та 
інформаційних звітів централізованих бібліотечних систем, що дає 
можливість отримати найповнішу інформацію про стан, проблеми та 
перспективи розвитку книгозбірень області.  

№ 3486 
 

Створюємо блог бібліотеки [Текст] : метод. поради / Терноп. обл. універс. 
наук. б-ка, Регіональний навчальний центр за програмою «Бібліоміст» ; підгот. 
О. Проців. — Т., 2012. — 24 с. — (Веб 2.0 для бібліотек).  

Видання містить поради та рекомендації щодо створення бібліотечних блогів. 
№ 3399 

 

Українська повстанська армія: слід в історії [Текст] : метод.-бібліогр. 
поради / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. 
С. П. Юрчик ; ред. Г. Й. Жовтко. — Т., 2012. — 23 с. — (До 70-річчя із часу 
створення Української повстанської армії).  

Рекомендації розраховано на бібліотечних працівників  ЦБС області. 
№ 3484 

 

Як знайти потрібну інформацію в Інтернеті [Текст] : метод. поради / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка, Регіональний навчальний центр за програмою 
«Бібліоміст» ; підгот. О. Проців. — Т., 2012. — 12 с. — (Основи роботи 
в Інтернеті).  

Видання містить рекомендації та поради щодо пошуку інформації в мережі 
Інтернет. 

№ 3400 
 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
Виставочна художня панорама 2011 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., 2012. — 32 с. — (ДЗК; 
вип. 2/6). — Бібліогр.: с. 29—32.  

Огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях, присвячених найбільш 
вагомим, цікавим та визначним художнім виставкам, що відбулись у 2011 році 
в Україні. 

№ 3494 



МУЗЕЙНА СПРАВА 

Реставрація та відтворення видатних комплексів пам'яток історії та 
культури в Україні на сучасному єтапі [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами 
преси) / ДЗ «Нац. парлам. б-ка України», Інформ. центр з питань культури та 
мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — К., 2012. — 16 с. — — (ДЗК; вип. 3/6). — 
Бібліогр.: с. 15—16.  

№ 3496 
ТЕАТР 

Проблеми та здобутки сучасного українського театру  [Текст] : (оглядова 
довідка за матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр 
з питань культури та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — К., 2012. — 28 с. — 
(ДЗК ; вип. 12/5). — Бібліогр.: с. 25—28.  

Аналіз сучасного стану вітчизняних театрів, їх здобутків і проблем. 
№ 3493 

 

КІНОМИСТЕЦТВО 
Кінофестивалі в Україні та питання розвитку вітчизняного кіно [Текст] : 

(оглядова довідка за матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка України, інформ. 
центр з питань культури та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — К., 2011. — 
24 с. — (ДЗК ; вип. 12/7). — Бібліогр.: с. 21—23.  

Огляд українських кінофестивалів та аналіз розвитку національної 
кінематографії, її досягнень, здобутків та проблем, що потребують негайного 
вирішення. 

№ 3392 
 

ІНШЕ 
Арт-бізнес в Україні 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., 2012. — 16 с. — (ДЗК; 
вип. 3/5). — Бібліогр.: с. 15—16.  

№ 3497 
 

Соціокультурна реабілітація інвалідів [Текст] : (оглядова довідка) / ДЗ «Нац. 
парлам. б-ка України», Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
Т. Л. Шлепакова. — К., 2011. — 24 с.— (ДЗК; вип. 12/6).— Бібліогр.: с. 23—24.  

№ 3396 
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