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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ 

 
 

Знаменні дати і події 2016 року [Текст] : Культура і мистецтво / М-во 
культури України, Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань 
культури та мистецтва ; підгот. І. Бахмарова. — Київ, 2015. — 112 с. —  № 
3977. 
У календарі «Знаменні дати і події 2016 року: Культура і мистецтво» подано 
бібліографічні й історичні довідки про діячів культури, мистецтва та 
культурно-мистецькі установи на 2016 рік. 

 
Культура Тернопільщини: 2014 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.  Й. 
Жовтко. — Тернопіль, 2015. — 136 с. — Інв. № 3972. 
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. 
 
Про культурне співробітництво України із зарубіжними країнами у червні 
2015 року [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та 
неопублікованими документами) / М-во культури України, Нац. парлам. б-
ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
Ю. Я. Шевердіна. — Київ, 2015. — 16 с. — (ДЗК ; вип. 7/3). — Інв. № 3970. 
Видання інформує про культурно-мистецькі заходи, які відбулися в Україні та 
за кордоном у червні 2015 року. 
 
Про культурне співробітництво України із зарубіжними країнами у липні 
2015 року [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та 
неопублікованими документами) / М-во культури України, Нац. парлам. б-
ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
Ю. Я. Шевердіна. — Київ, 2015. — 12 с. — (ДЗК ; вип. 7/3). — Інв. № 3971 
Видання інформує про культурно-мистецькі заходи, які відбулися в Україні та 
за кордоном у липні 2015 року. 
 
Про культурне співробітництво України із зарубіжними країнами у серпні 
2015 року [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та 
неопублікованими документами) / М-во культури України, Нац. парлам. б-
ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
Ю. Я. Шевердіна. — Київ, 2015. — 12 с. — (ДЗК ; вип. 9/3). — Інв. № 3978. 
Видання інформує про культурно-мистецькі заходи, які відбулися в Україні та 
за кордоном у серпні 2015 року. 
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Про культурне співробітництво України із зарубіжними країнами у серпні 
2015 року [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та 
неопублікованими документами) / М-во культури України, Нац. парлам. б-
ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
Ю. Я. Шевердіна. — Київ, 2015. — 16 с. — (ДЗК ; вип. 10/3). — Інв. № 3979. 
Видання інформує про культурно-мистецькі заходи, які відбулися в Україні та 
за кордоном у вересні 2015 року. 
 

*** 
 

[Добірка статей] [Текст] / [Нац. парлам. б-ка України], [Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва] ; підгот. В. В. Пижевська. — [Київ], 2015. — 
[11] с. — Інв. № 3964. — Зміст:  

Степанов, В. Ю. Інформаційний маркетинг у сфері культури [Текст] / 
В. Ю. Степанов. — С. [1—5]; 
Яковець, І. О. Музейна експозиція як специфічна інформаційно-художня 
структура [Текст]  / І. О. Яковець. — С. [5—9]; 
Лоїк, Л. Г. Графіті. Вид мистецтва чи хуліганство? [Текст]  / Л. Г. Лоїк. — 
С. [10—11]. 

 
[Стаття] [Текст] / [Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань 
культури та мистецтва]. — [Київ], 2015. — [4] с. — Інв. № 3962. — Зміст:  

Матвеічева, Ю. О. Міжкультурний діалог: особливості його реалізації в Україні 
/ Ю. О. Матвеічева // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої 
культури : зб. наук. праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів 
культури і мистецтв, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2013. — 
Вип. 30. — С. 198—204. 

 
[Стаття] [Текст] / [Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань 
культури та мистецтва]. — [Київ], 2015. — [5] с. — Інв. № 3963. — Зміст:  

Цимбалюк, Н. М. Дозвілля як фактор соціалізації сільської молоді / Н. М. 
Цимбалюк // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої 
культури : зб. наук. праць / М-во культури і туризму України, Нац. акад. 
керівних кадрів культури і мистецтв, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 
2013. — Вип. 30. — С. 170—178. 
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БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 
 

Героїко-патріотичне виховання в бібліотеках [Текст] : метод.-бібліогр. 
рекомендації / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 
В. І. Врублевська ; ред. О. М. Раскіна ; — Тернопіль, 2015. — 23 с. — Інв. № 
3975. 
У виданні розкрито складний процес героїко-патріотичного виховання в 
бібліотеці, яке здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір 
яких залежить від змісту й завдань виховної роботи, вікових особливостей 
користувачів. 
 
Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. бюл.  №  1 (21) / Терноп. 
обл. універс. наук. б-ка,  наук.-метод. від. ; підгот. Л. М. Козачок ; ред. Г. Й. 
Жовтко. — Тернопіль, 2015. — 14 с. — Інв. № 3974.  
Дане видання містить аналітичну довідку за результатами опитування слухачів 
циклу вебінарів «Бібліотека і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і 
виборців реалізації конституційних прав» у Тернопільській ОУНБ. 

 
Промоція літератури та читання: сучасний досвід України [Текст] : 
(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими 
докуменатами за 2014—2015 рр.)  / М-во культури України, Нац. парлам. б-
ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. Т. Л. 
Шлепакова. — Київ, 2015. — 20, [1] с. — (ДЗК ; вип. 7/5). — Бібліогр.: с. 11—
[12]. — Інв. № 3966. 
Аналіз сучасного вітчизняного досвіду бібліотек, видаваців, неурядових 
організацій щодо популяризації літератури та читання, огляд матеріалів Першого 
конгресу «Промоція літератури в Україні» (21—22. 02. 2015, м. Київ). 
 
Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 1—2 (52—
53) / підгот. С. Т. Єрошенкова ; ред. О. М. Раскіна ; Терноп. обл. універс. 
наук. б-ка, наук.-метод. від. — Тернопіль, 2015. — 55 с. — Інв. № 3973. — Із 
змісту: Проців, О. Я. Сервіс «Prezi», або Створюємо презентації «у хмарах» 
/ О. Я. Проців. — С. 3—26; Проців, О. Я. Бібліотеки Миколаївщини: 
модельний формат розвитку : професійний навчальний візит до бібліотек 
Миколаївської області / О. Я. Проців. — С. 27—38 ; Що почитати. Рецензії. 
Новинки. — С. 39—51 ; Цікаво знати. — С. 52—53.  
 
Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2014 [Текст] : аналіт.-стат. огляд / 
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. 
Єрошенкова ; ред. О. М. Раскіна. — Тернопіль, 2015. — 53 с. : табл. — Інв. 
№ 3976.  
Щорічний аналітично-статистичний огляд «Публічні бібліотеки Тернопільщини: 
рік 2014» підготовлено на основі статистичних та інформаційних звітів 
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централізованих бібліотечних систем, що дає можливість отримати відомості про 
стан, проблеми та перспективи розвитку книгозбірень області.  
 

 
МИСТЕЦТВО 

 
Вектори сучасного оперного та балетного мистецтва України: регіональний 
вимір [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та 
неопублікованими документами за 2014—2015рр.) / М-во культури 
України, Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та 
мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — Київ, 2015. — 11, [1] с. — (ДЗК ; вип. 
7/4). — Бібліогр.: с. 11—[12]. — Інв. № 3965. 
Аналіз сучасного стану оперного та балетного мистецтва в Україні. 

 
Документальна драма на сцені театрів України [Текст] : (оглядова довідка 
за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими докуменатами за 
2014—2015 рр.)  / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України, 
Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — 
Київ, 2015. — 11, [1] с. — (ДЗК ; вип. 12/4). — Бібліогр.: С. 11—[12]. — Інв. № 
3967. 
Аналіз сучасного драматургійного жанру в Україні, вектори розвитку 
документальної драми на сценах вітчизняних театрів. 

 
 

МУЗЕЙНА СПРАВА 
 

Актуалізація національної культурної спрадщини як частини 
загальноєвропейського надбання та сучасний стан пам’яткоохоронної 
справи в Україні [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, 
Інтернету та неопублікованими документами за 2014—2015 рр.) / М-во 
культури України, Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань 
культури та мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2015. — 24 с. — 
(ДЗК ; вип. 6/6). — Бібліогр.: с. 21—24. — Інв. № 3969.  
 
Інформація про збереження національної культурної спрадщини як частини 
загальноєвропейського надбання та сучасний стан пам’яткоохоронної справи в 
Україні. 
 
 
Модернізація музейної галузі України як відповідь на виклики часу [Текст] 
: (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими 
докуменатами за 2014—2015рр.) / М-во культури України, Нац. парлам. б-
ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 
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Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2015. — 20 с. — (ДЗК ; вип. 12/5). — Бібліогр.: с 
18—20. — Інв. № 3968.  
Огляд преси, мережі інтернет і неопублікованих документів щодо модернізації 
музейної галузі в Україні. 

 
 
 
 
 
 
 

№ 3980 
 

 
 
 
 
 
Підготувала                                           С. І. Воробель 

Редактор                                                О. М. Раскіна 

Відповідальний за випуск                    В. І. Вітенко 


