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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ 
Знаменні дати і події 2014 року [Текст] : Культура і мистецтво / Нац. 

парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
М. Оніпко. — К., 2013. — 163 с. — Інв. № 3641. 

У календарі «Знаменні дати і події 2014 року: Культура і мистецтво» подано 
бібліографічні й історичні довідки про діячів культури, мистецтва та культурно-
мистецькі установи на 2014 рік. 

  
 

Культура Тернопільщини: 2012 рік [Текст] : (сторінками центральних та 
обласних періодичних видань) : анот. бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. 
наук. б-ка, від. інформації ; уклад. О. Я. Проців ; ред. Г. С. Моліцька. — Т., 
2013. — 126 с. — Інв. № 3618. 

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

 
 

Лауреати міжнародних і вітчизняних премій у галузі культури та мистецтва 
2012 року [Текст] / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури 
та мистецтва ; складач В. Г. Щербакова. — К., 2013. — 46 с. — Інв. № 3626. 

Видання інформує про лауреатів міжнародних і вітчизняних (всеукраїнського 
значення, регіональних, обласних, міських) премій у галузі культури та 
мистецтва, категорію надання (рід діяльності), за яку відбулося нагородження. 
При підготовці посібника використано матеріали преси й інтернету. Прізвища та 
імена осіб вказано відповідно до того, як їх подано в першоджерелах. 

 
 

Окремі аспекти співробітництва держави із закордонним українством 
[Текст] : оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованих 
документів (2011—2013 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — К., 2013. — 23 с. — 
(ДЗК ; вип. 3/6). — Бібілогр.: с. 21—23. — Інв. № 3628. 

 
 

Працівники культури і мистецтва України, іноземні громадяни, удостоєні 
державних нагород, почесних звань України у ІІ півріччі 2012 року [Текст] / 
Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 
складач В. Г. Щербакова. — К., 2013. — 32 с. — Інв. № 3627. 

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

 
 

Працівники культури і мистецтва України, іноземні громадяни, удостоєні 
державних нагород, почесних звань України у І півріччі 2013 року [Текст] / 
Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 
складач В. Г. Щербакова. — К., 2013. — 27 с. — Інв. № 3636. 

Довідкове видання містить перелік імен працівників культури та мистецтва України, 
іноземних громадян, які удостоєні державних нагород України згідно із Законом 
України «Про державні нагороди» від 16 березня 2000 р. № 1549-ІІІ. 

 

 
 
 



БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 
Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 1 (17) / Терноп. обл. 

універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. Л. М. Козачок ; ред. Г. Й. Жовтко. — 
Т., 2013. — 19 с. — Інв. № 3644. — Зміст: 

Козачок, Л.  Краща книга року / Л. Козачок. — С. 3—10 ; 
Це цікаво. — С. 11—12 ; 
10 найдорожчих книг світу. — С. 13—15 ; 
Цікаві факти з історії бібліотек. — С. 16—17. 

Даний випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Крізь призму соціології» 
містить короткий огляд експертного опитування «Краща книга року», проведеного 
фахівцями Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Розглянуто 
реальний стан комплектування фонду книгозбірні кращими виданнями року та їх 
відповідність до реальних потреб і запитів користувачів. 

 

Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. бюл. Вип 2 (18) / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. Л. М. Козачок ; ред. Г. Й. Жовтко. — 
Т., 2013. — 19 с. — Інв. № 3635. — Зміст: 

Козачок, Л. М. Соціологічне дослідження «Задоволення читацьких потреб 
на релігієзнавчу літературу» / Л. М. Козачок. — С. 3—10 ; 

«Краща книга року» : (матеріали соціологічних досліджень, проведених 
Тернопільською районною центральною та Бучацькою центральною 
бібліотеками). — С. 11—14 ; 

Енциклопедія корисного. — С. 15 ; 
Канадська новелістка Еліс Мунро  стала лауреатом Нобелівської премії в 

галузі літератури. — С. 16 ;  
Цікаво знати, що… — С. 17—19. 

Бюлетень містить результати експрес-опитування «Задоволення читацьких потреб на 
релігієзнавчу літературу», проведеного структурними підрозділами Тернопільської 
ОУНБ — відділами читального залу та міського абонементу. Також подано 
матеріали соціологічних досліджень «Краща книга року», здійснених 
Тернопільською районною центральною та Бучацькою центральною бібліотеками   

 
 

Масовий захід як засіб рекламної діяльності бібліотеки [Текст] : метод.-
бібліогр. поради / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
О. В. Гапочка ; ред. О. М. Раскіна. — Т., 2013. — 15 с. — Інв. № 3634.   

Методичні поради розраховано на бібліотечних працівників ЦБС області, а також на 
широке коло користувачів.  

 

Природа та людина: єдність і протиріччя [Текст] : метод.-бібліогр. 
рекомендації / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
О. В. Гапочка ; ред. Г. Й. Жовтко. — Т., 2013. — 34 с. — (2013 рік — Рік 
фізичного здоров’я та екології в Україні). — Інв. № 3625. 

У виданні здійснено короткий аналіз екологічної ситуації у світі, Україні, 
Тернопільській області. Містяться матеріали екологічного спрямування, які можна 
застосовувати в роботі, зокрема інформація про екологічні громадські організації 
Тернопілля, екологічний календар та сценарій вечора-реквієму до річниці 
чорнобильської трагедії. Методичні поради будуть корисними бібліотечним 
працівникам, викладачам, широкому колу читачів.  

 



Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 1 (44) / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; уклад. С. Т. Єрошенкова ; ред. 
Г. Й. Жовтко. — Т., 2013. — 24 с. — Інв. № 3624. — Зміст:  

Проців, О. Вчимося користуватися електронною поштою / О. Проців. — 
С. 3—13. — (Інновації) ; 

Що почитати? Рецензії. Новинки / за матеріалами видання «Друг 
читача». — С. 14—22 ; 

Бібліотечний калейдоскоп. — С. 23—24. 
 

 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 2/3 
(45/46) / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
С. Т. Єрошенкова ; ред. О. М. Раскіна. — Т., 2013. — 24 с. — Інв. № 3643. — 
Зміст: 

Проців, О. Можливості Wеb 2.0 для популяризації бібліотечних фондів, або 
Створюємо бук трейлери / О. Проців. — С. 3—9. — (Інновації) ; 

Що почитати? Рецензії. Новинки / за матеріалами інтернет-видання «Друг 
читача». — С. 10—19; 

Бібліотечний калейдоскоп. — С. 20—21. 
 

 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 4 (47) / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; 
ред. Г. Й. Жовтко. — Т., 2013. — 27, [1] с. — Інв. № 3633. — Зміст:  

Проців, О. Бібліографічний опис електронних ресурсів / О. Проців. — С. 4—
17. — (Інновації) ; 

Що почитати? Рецензії. Новинки / за матеріалами інтернет-видання «Друг 
читача». — С. 18—26 ; 

Бібліотечний калейдоскоп. — С. 27—[28]. 
 

 

Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2012 [Текст] : аналіт.-стат. огляд / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; 
ред. О. М. Раскіна. — Т., 2013. — 47 с. — Інв. № 3621.  

Щорічний аналітично-статистичний огляд «Публічні бібліотеки Тернопільщини: 
рік 2012» підготовлено на основі статистичних та інформаційних звітів 
централізованих бібліотечних систем, що дає можливість отримати відомості про 
стан, проблеми та перспективи розвитку книгозбірень області.  

 
 

Створення статті до Вікіпедії [Текст] : метод. поради / Терноп. обл. універс. 
наук. б-ка, Регіон. навч. центр за програмою «Бібліоміст» ; підгот. О. Я. Проців ; 
ред. О. М. Раскіна. — Т., 2013. — 23 с. — (Веб 2.0 для бібліотек). — Інв. № 3623.  

Видання містить поради та рекомендації для тих, хто хоче створити статтю для 
«Вікіпедії» — онлайнової енциклопедії . 

 
 

Така непроста дорога… [Текст] : метод.-бібліогр. поради / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. В. Гапочка ; ред. О. М. Раскіна. — 
Т., 2013. — 20 с. — (До 135-річчя від дня народження Олександра Олеся). — Інв. 
№ 3642.  

Видання розраховано на бібліотечних працівників ЦБС області, а також на широке 
коло користувачів. 

 



Як вставити мультимедійну презентацію в блог [Текст] : метод. поради / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Регіон. навч. центр за програмою «Бібліоміст» ; 
підгот. О. Я. Проців. — Т., 2013. — 10 с. — (Веб 2.0 для бібліотек). — Інв. № 
3622.  

Видання містить рекомендації та поради для тих, хто працює над створенням 
блогів. 

 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
Виставочна художня панорама 2011 року [Текст] : (оглядова довідка за 

матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури 
та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — К., 2013. — 35, [1] с. — (ДЗК ; вип. 
2/5). — Бібліогр.: с. 33—[36]. — Інв. № 3630.  

Огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях, присвячених найбільш 
вагомим, цікавим та визначним художнім виставкам, що відбулисz у 2012 році в 
Україні. 

 

Сучасне образотворче мистецтво та арт-ринок в Україні [Текст] : (оглядова 
довідка за матеріалами преси та неопублікованими матеріалами 2012—
2013 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та 
мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — К., 2013. — 19, [1] с. — (ДЗК ; вип. 
3/5). — Бібліогр.: с. 19—[20]. — Інв. № 3629.  

Огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях та неопублікованих 
документів, присвячених особливостям формування арт-ринку в Україні. 

 

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО 
Сучасні форми підтримки народних художніх промислів в Україні [Текст] : 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованих 
документів 2011—2013 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань 
культури та мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — К., 2013. — 27, [1] с. — 
(ДЗК ; вип. 10/5). — Бібліогр.: с. 25—[28]. — Інв. № 3637.  

Огляд публікацій у вітчизняній пресі, мережі інтернет, неопублікованих виданнях, 
присвячених сучасним формам підтримки традиційного народного мистецтва в 
Україні. 

 

МУЗЕЙНА СПРАВА 
Велеснівський етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка 

[Текст] : [буклет] / видано за сприяння упр. культури Терноп. облдержадмін. — 
Т. : ПП Балюх В. О., [20_ _]. — 1 арк., склад у 3 с. — Інв. № 3619.  

 
 

Деякі проблеми охорони археологічної спадщини в Україні [Текст] : 
оглядова довідка за матеріалами преси (2011—2012 рр.) / Нац. парлам. б-ка 
України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
Т. Л. Шлепакова. — К., 2013. — 19 с. — (ДЗК ; вип. 1/5). — Бібліогр.: с. 17—
19. — Інв. № 3631.  

 
 

Роль митних та правоохоронних органів у справі запобігання незаконному 
переміщенню культурних цінностей через державний кордон України [Текст] : 
оглядова довідка за матеріалами преси (2011—2012 рр.) / Нац. парлам. б-ка 
України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
Т. Л. Шлепакова. — К., 2012. — 15, [1] с. — (ДЗК ; вип. 12/6). — Бібліогр.: 
с. 15—[16]. — Інв. № 3632. 

 



[Добірка статей] [Текст] / [Нац. парлам. б-ка України], відділ НАУІ ; 
підгот. В. В. Пижевська. — [К.], 2013. — [16] с. — Інв. № 3640. — Зміст:  

Созанський, Й. Й. Національні традиції в симфонічній музиці композиторів 
української діаспори ХХ століття / Й. Й. Созанський. — С. [1—4]; 

Стебельська, О. С. Концертне життя Тернопільщини другої половини 
ХХ — початку ХХІ століття / О. С. Стебельська. — С. [4—8]; 

Крипчук, М. В. Проблеми створення масового театралізованого видовища 
(принципи художнього оформлення) / М. В. Крипчук. — С. [8—11]; 

Кукуруза, Н. В. Інсценізації національної класики на сценах українських 
театрів у контексті сучасної масової культури / Н. В. Кукурудза. — С. [11—16]. 

 

Оперне мистецтво України. Сучасні виклики [Текст] : (оглядова довідка за 
матеріалами преси та неопублікованими документами) / Нац. парлам. б-ка 
України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
І. Ю. Бурнашов. — К., 2013. — 23, [1] с. — (ДЗК ; вип. 11/5). — Бібліогр.: с. 
21—[24]. — Інв. № 3639. 
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