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Ініціативи Президента України Петра Порошенка (електронне урядування) 
[Текст] : (огляд матеріалів ЗМІ за 1—30 грудня 2014 р.) / Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Фонд Президентів України. — К., 2014. — 37 с. — 
Інв. № 3758. — передрук за погодженням. 

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ 
Знаменні дати і події 2015 року [Текст] : Культура і мистецтво / Нац. 

парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
І. Бахмарова. — К., 2014. — 136 с. — Інв. № 3759. 

У календарі «Знаменні дати і події 2015 року: Культура і мистецтво» подано 
бібліографічні й історичні довідки про діячів культури, мистецтва та культурно-
мистецькі установи на 2015 рік. 

 

Культура Тернопільщини: 2013 рік [Текст] : (сторінками центральних та 
обласних періодичних видань) : анот. бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. 
наук. б-ка, від. інформації ; уклад. О. Проців ; ред. Г. Моліцька. — Т., 2014. — 
128 с. — Інв. № 3645. 

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 
2013 року [Текст] / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури 
та мистецтва ; складач В. Г. Щербакова. — К., 2014. — 50 с. — Інв. № 3761. 

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.  

 

Митці України — лауреати конкурсів 2013 року [Текст] / Нац. парлам. б-ка 
України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; складач 
В. Г. Щербакова. — К., 2014. — 52 с. — Інв. № 3757. 

Видання інформує про майстрів різних жанрів мистецтв, які стали лауреатами 
міжнародних та вітчизняних (всеукраїнського значення, регіональних, обласних, 
міських) конкурсів у 2013 році. 

 

Працівники культури і мистецтва України, іноземні громадяни, удостоєні 
державних нагород, почесних звань України у ІІ півріччі 2013 року [Текст] / 
Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 
складач В. Г. Щербакова. — К., 2014. — 30 с. — Інв. № 3650. 

Довідкове видання включає перелік імен працівників культури та мистецтва України, 
іноземних громадян, які удостоєні державних нагород України. 

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 
Бібліотека для родини [Текст] : метод.-бібліогр. рекомендації / Терноп. обл. 

універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. В. Гапочка ; ред. Г. Й. Жовтко. — 
Т., 2014. — 15 с. — (До Міжнародного року сім’ ї). —Інв. № 3649.   

У виданні аналізуються особливості роботи бібліотек з організації сімейного 
читання, містяться рекомендації щодо створення комплексних програм сімейного 
читання тощо. 

 



Відлуння афганських гір [Текст] : метод.-бібліогр. поради / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. О. В. Гапочка ; ред. О. М. Раскіна. — 
Т., 2014. — 14 с. — (З нагоди 25-ї річниці виведення радянських військ 
з Афганістану). — Інв. № 3647. 

Видання містить поради щодо проведення заходів із вшанування громадян, які 
виконували військовий обов’язок на території Республіки Афганістан та сценарій 
вечора пам’яті «Ми не маємо права забути цю війну…».  

 

Інформація для переселенців з Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, 
Донецької та Луганської областей України [Текст] : [буклет] / Терноп. обл. універс. 
наук. б-ка, від. Інформації. — Т., 2014. — 1 арк., склад. у 3 с. — Інв. № 3760.  

 

Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 1 (19) / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. Л. М. Козачок ; ред. Г. Й. Жовтко. — 
Т., 2014. — 16 с. — Інв. № 3654. — Зміст: 

[Результати локального дослідження «Сторінками літературно-художніх 
журналів», проведеного відділом міського абонементу Тернопільської ОУНБ] — 
С. 3—14; 
 

Можливості Web 2.0 для популяризації бібліотечних фондів, або Створюємо 
буктрелери [Текст] : поради бібліотекарям / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, 
Регіон. навч. центр за програмою «Бібліоміст» ; підгот. О. Я. Проців. — Т., 
2014. — 23 с. — (Веб 2.0 для бібліотек). — Інв. № 3765.  

Видання містить поради та рекомендації щодо створення буктрейлерів — коротких 
відеороликів, що створюють візуальний образ книги, кліпів за її змістом. 

 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 1 (48) / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; уклад. С. Т. Єрошенкова ; ред. 
О. М. Раскіна. — Т., 2014. — 24 с. — Інв. № 3646. — Зміст:  

Проців, О. Сучасні підходи до популяризації книги та читання за 
допомогою мережі інтернет, або Створюємо бібліотечні подкасти / О. Проців. — 
С. 3—12. — (Інновації); 

Поради зі створення прес-релізу. — С. 13—16 — (Майстер-клас); 
Що почитати. Рецензії. Новинки / за матеріалами інтернет-видання «Друг 

читача». — С. 17—21 ; 
Бібліотечний калейдоскоп. — С. 22—24. 

 
 

Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 2—3 (49—
50) / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; 
ред. О. М. Раскіна. — Т., 2014. — 22 с. — Інв. № 3653. — Зміст: 

Проців, О. Буккросинг, або Перетворимо світ на бібліотеку / О. Проців. — 
С. 3—14. — (Інновації) ; 

Що почитати? Рецензії. Новинки / за матеріалами інтернет-видання «Друг 
читача». — С. 15—20; 

Бібліотечний калейдоскоп. — С. 22. 
 



Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2013 [Текст] : аналіт.-стат. огляд / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; 
ред. Г. Й. Жовтко. — Т., 2014. — 51 с. — Інв. № 3648.  

Щорічний аналітично-статистичний огляд «Публічні бібліотеки Тернопільщини: 
рік 2013» підготовлено на основі статистичних та інформаційних звітів 
централізованих бібліотечних систем, що дає можливість отримати відомості про 
стан, проблеми та перспективи розвитку книгозбірень області.  

 

Сучасні підходи до популяризації книги та читання за допомогою мережі 
інтернет, або Створюємо бібліотечні подкасти [Текст] : поради бібліотекарям / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Регіон. навч. центр за програмою «Бібліоміст» ; 
підгот. О. Я. Проців. — Т., 2014. — 16 с. — (Веб 2.0 для бібліотек). — Інв. 
№ 3747.  

Видання містить поради та рекомендації щодо створення й використання 
бібліотечних подкастів — цифрових медіа файлів, які розповсюджуються за 
допомогою Інтернету для відтворення на портативних медіа-програвачах чи 
персональних комп’ютерах. 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека [Текст] : [буклет] / — 
Т., [20_ _]. — 1 арк., склад. у 3 с. — Інв. № 3652.  

 

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО 
Розвиток ремісничої діяльності в галузі народних художніх промислів як 

важливий фактор культурного та соціально-економічного зростання України 
[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., 2014. — 19, [1] с. — 
(ДЗК ; вип. 12/6). — Бібліогр.: с. 19—[20]. — Інв. № 3756.  

Огляд публікацій у вітчизняній пресі, мережі Інтернет, неопублікованих видань 
про ремісництво, народні промисли та ужиткове мистецтво в Україні, особливості 
розвитку ремісництва як специфічної форми діяльності майстрів у галузі 
народних художніх промислів, зокрема в історичному та соціально-економічному 
аспектах, сучасний стан ремісництва та народних промислів в  Україні тощо. 

 

Ясковець, О. В. Традиції українського писанкарства: етнорелігійна 
специфіка [Текст] : (за матеріалами Корецького району Вінничини) / 
О. В. Ясковець // Актуальні питання культурології : Альманах наукового 
товариства «Афіна» кафедри культурології / за ред. проф. В. Г. Виткалова. — 
Рівне: РДГУ, 2011. — Вип. 11. — С. 99—102. — Передрук статті. — Інв. № 3751. 

 

МУЗЕЙНА СПРАВА 
Рудика, Н. М. Критерії оцінки нерухомих пам’яток культури [Текст] / 

Н. М. Рудика // Праці Центру пам’ятикознавства НАН України і УТОПІК. — 
2010. — Вип. 17. — С. 99—105. — Передрук статті. — Інв. № 3753. 

 

МУЗИКА 
Місанчук, І. Естрадне вокальне мистецтво Волині (1991—2011): напрями 

розвитку та постаті [Текст] / І. Місанчук // Актуальні питання культурології : 
Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології / за ред. проф. 
В. Г. Виткалова. — Рівне: РДГУ, 2011. — Вип. 11. — С. 70—73. — Передрук 
статті. — Інв. № 3762. 



 

Музично-тематичні цикли, присвячені видатним композиторам України та 
світу, на вітчизняних концертно-театральних майданчиках [Текст] : (оглядова 
довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими документами) / 
Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 
підгот. І. Ю. Бурнашов. — К., 2014. — 16, [1] с. — (ДЗК ; вип. 7/5). — Бібліогр.: 
с. 14—[16]. — Інв. № 3745.  

Огляд публікацій у вітчизняній пресі, мережі Інтернет, неопублікованих видань 
про широкомасштабні музичні події, приурочені до ювілейних дат видатних 
композиторів та музикантів, які відбувались у 2014 р. 

 

Сучасне українське музичне мистецтво в контексті євроінтеграційних 
процесів [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та 
неопублікованими документами 2013—2014 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, 
Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — К., 
2014. — 19, [1] с. — (ДЗК ; вип. 12/5). — Бібліогр.: с. 17—19. — Інв. № 3744.  

Огляд публікацій у вітчизняній пресі, мережі Інтернет, неопублікованих видань 
про музичні акції й проекти, спрямовані на підтримку євроінтеграції, 
пропагування євроінтеграційних ідей, сприяння зближенню українців 
з європейською спільнотою, які відбувалися в нашій країні у 2013—2014 рр. 

 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
Виставочна художня панорама 2013 року [Текст] : (оглядова довідка за 

матеріалами преси) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури 
та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — К., 2014. — 27 с. — (ДЗК ; вип. 2/6). — 
Бібліогр.: с. 24—27. — Інв. № 3764.  

Огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях, присвячених найбільш 
вагомим, цікавим та визначним художнім виставкам, що відбулися у 2013 році 
в Україні. 

 

Вітчизняне образотворче мистецтво — один з чинників створення 
позитивного іміджу України у світі [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами 
преси, неопублікованими документами та Інтернету) / Нац. парлам. б-ка 
України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
І. Ю. Бурнашов. — К., 2014. — 15, [1] с. — (ДЗК ; вип. 3/5). — Бібліогр.: с. 14—
15. — Інв. № 3742.  

Огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях та неопублікованих 
документів, присвячених особливостям розвитку національного образотворчого 
мистецтва та його ролі у створенні позитивного іміджу нашої держави у світі. 

 

ТЕАТР 
Виткалов, В. С. Сучасна театральна Рівненщина: вектори творчості [Текст] / 

В. С. Виткалов  // Актуальні питання культурології : Альманах наукового 
товариства «Афіна» кафедри культурології / за ред. проф. В. Г. Виткалова. — 
Рівне: РДГУ, 2011. — Вип. 11. — С. 60—63. — Передрук статті. — Інв. № 3763. 

 

Між класикою та сучасністю: вектори театрального репертуару [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., 2014. — 15, [1] с. — (ДЗК ; вип. 12/5). — 
Бібліогр.: с. 13—15. — Інв. № 3743. 

Огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях та неопублікованих 
документів про сучасну репертуарну політику українських театрів та 
особливості її формування. 

 

Ніколаєнко, В. І. Ключові питання режисерської діяльності в сучасному 
театральному мистецтві [Текст] / В. І. Ніколаєко // Актуальні проблеми історії, теорії 
та практики художньої культури: зб. наук. пр. / Міністерство культури і туризму 
України ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київський 
національний університет ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. В. Г. Чернець. — К.: 
Міленіум, 2012. — Вип. 28. — С. 281—286. — Реферат статті. — Інв. № 3754. 

 

Степанець, Л. І. Дитячий аматорський театр як інститут соціалізації творчої 
особистості [Текст] / Л. І. Степанець // Актуальні питання культурології : 
Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології / за ред. проф. 
В. Г. Виткалова. — Рівне : РДГУ, 2011. — Вип. 11. — С. 142—147. — Передрук 
статті. — Інв. № 3763. 

 

Твори Тараса Шевченка на театральній сцені [Текст] : (оглядова довідка за 
матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими документами 2013—
2014 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та 
мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — К., 2014. — 23, [1] с. — (ДЗК ; вип. 
11/5). — Бібліогр.: с. 21—23. — Інв. № 3748. 

Огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях та неопублікованих 
документів про постановки творів Т. Г. Шевченка в українських театрах 
в рамках святкування 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря. 

 

ІНШЕ 
[Добірка рефератів статей з наукових збірників] [Текст] / Нац. парлам. б-ка 

України, відділ НАУІ ; підгот. В. В. Пижевська. — [К.], 2014. — 13 с. — 
Інв. № 3755. — Зміст:  

Гавеля, О. М. Проблема історичної спадкоємності у збереженні та 
трансляції культурних цінностей / О. М. Гавеля. — С. 1—6; 

Вінічук, І. М. Особливості функціонування соціально-культурних стандартів 
в умовах формування інформаційно-комунікативної сфери сучасного суспільства / 
І. М. Віннічук. — С. 6—9; 

Сьомкін, В. В. Проблеми виставок та ярмарків в Україні у культурному та 
соціально-економічному контекстах / В. В. Сьомкін. — С. 9—13. 

 

Меценатство як важливе джерело недержавної підтримки культури 
в Україні [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та 
неопублікованими документами 2013—2014 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, 
Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — 
К., 2014. — 21, [1] с. — (ДЗК ; вип. 6/5). — Бібліогр.: с. 27—31. — Інв. № 3750. 

Огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях та неопублікованих 
документів про традиції меценатства в Україні, розвиток меценатства 
й благодійництва в сучасних умовах, його вплив на розвиток культури 
й мистецтва, державну підтримку благодійного руху. 

 



Мобілізація творчого потенціалу патріотично налаштованих діячів 
культури та мистецтва в умовах антитерористичної операції [Текст] : (оглядова 
довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими документами 
2014 р.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та 
мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — К., 2014. — 23, [1] с. — (ДЗК ; 
вип. 11/6). — Бібліогр.: с. 22—[24]. — Інв. № 3746. 

Огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях та неопублікованих 
документів про благодійні акції на підтримку української армії, фронтові 
концерти, тематичні арт-проекти, пошук нових тематичних форм, співзвучних 
часу, що формують «мобілізаційну модель» сучасної культури. 

 

Рік дитячої творчості як віддзеркалення сучасної політики України щодо 
реалізації творчого потенціалу обдарованих дітей та учнівської молоді [Текст] : 
(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими 
документами 2013—2014 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань 
культури та мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — К., 2014. — 23, [1] с. — (ДЗК ; 
вип. 21/5). — Бібліогр.: с. 21—23. — Інв. № 3651. 

Огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях та неопублікованих 
документів, присвячених питанням державної політики щодо реалізації 
творчого потенціалу дітей та молоді, особливостям роботи державних та 
комунальних позашкільних навчальних закладів, де діти мають змогу 
розвивати свої таланти. 

 

Роль діаспори в реалізації зовнішньої політики держави та єднання 
закордонного українства навколо Шевченкового генія [Текст] : (оглядова довідка 
за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими документами 2013—
2014 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та 
мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — К., 2014. — 27, [1] с. — (ДЗК ; вип. 9/6). — 
Бібліогр.: с. 24—27. — Інв. № 3749. 

Огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях та неопублікованих 
документів про внесок української діаспори у посилення міжнародних 
позицій України та участь українців усього світу в підготовці та відзначенні 
ювілею Великого Кобзаря. 
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