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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ  

1. Знаменні дати і події 2017 року. Культура і мистецтво / М-во культури України, 

Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 

підгот. І. Бахмарова ; відп. за вип. В. Іващенко. — Київ, 2016. — 128 с. — 

Інв. № 4070.  
Інформаційний центр з питань культури та мистецтва продовжує випуск календаря «Знаменні 

дати і події. Культура і мистецтво», де подаються біографічні та історичні довідки про діячів 

культури, мистецтва та культурно-мистецькі установи на 2017 рік.  

 
2. Культура в умовах державного курсу на децентралізацію [Текст] : (оглядова 

довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопубл. документами за 2014—

2016 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та 

мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2016. — 23 с. — (ДЗК ; вип. 1/4). — 

Бібліогр.: с. 20 —23. — Інв. № 4071. 
Аналіз сучасного стану реформування галузі культури в Україні.  
 

3. Культура Тернопільщини: 2015 рік : (сторінками періодичних видань) [Текст] : 

анот. бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, відділ інформації уклад. 

С. І. Воробель ; комп. верстка В. Раківський ; кер. проекту В. І. Вітенко. — 

Тернопіль, 2016. — 152 с. — Інв. № 4072.  
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. Покажчик 

розрахований на спеціалістів галузі, викладачів та студентів навчальних закладів культури, 

громадськість.  

 

4. Культура Тернопільщини (сторінками періодики) : інформ. бюлетень. I кв. 

2015 р. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка , відділ інформації ; уклад. О. Проців. — 

Тернопіль, 2015. — 30 с. — Інв. номер : 4090. 
 

5. Культура Тернопільщини (сторінками періодики) : інформ. бюлетень. II кв. 

2015 р. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка , відділ інформації ; уклад. О. Проців. — 

Тернопіль, 2015. — 32 с. — Інв. номер : 4091 

 

6. Культура Тернопільщини (Сторінками періодики): Інформаційний бюлетень. ІII 

квартал 2015 р. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка , відділ інформації ; уклад. 

О. Гапочка. — Тернопіль, 2015. — 38 с. — Інв. номер : 4093. 

 

7. Культура Тернопільщини: (сторінками центральних та обласних періодичних 

видань): І кв. 2016 р. [Текст] : інформ. бюлетень / Терноп. обл. універс. наук. б-

ка, відділ інформації ; підгот. О. В. Біляшевич, ред. Г. Й. Жовтко. — Тернопіль, 

2016. — 55 с. — Інв. номер : 4081. 
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8. Лауреати міжнародних і вітчизняних премій у галузі культури та мистецтва 2015 

року [Текст] / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та 

мистецтва ; уклад. О. М. Ісаченко. — Київ, 2016. — 62 с. — Інв. № 4073.  
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 відповідно до того, як їх подано 

у першоджерелах.  

 
9. Міжрегіональне культурне партнерство в контексті забезпечення інтеграції 

Донецької та Луганської областей в єдиний культурномистецький простір 

України [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопубл. 

документами за 2015 — 2016 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2016. — 

23 с. — (ДЗК ; вип. 5/4). — Бібліогр.: с. 21 —23. — Інв. № 4074.  
Огляд матеріалів Інтернету й неопублікованих документів щодо про сучасний стан закладів 

культури на окупованих територіях, налагодження співпраці та розробки державної стратегії 

підтримки театрів, музеїв, бібліотек, гуртків дитячої творчості тощо на визволених територіях 

Донецької та Луганської областей України.  

 

10. Митці України — лауреати конкурсів 2015 року [Текст] / Нац. парлам. б-ка 

України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; уклад.: О. М. Ісаченко 

; відп. за вип. В. Іващенко. — Київ, 2016. — 91 с. — Інв. № 4075.  
Видання інформує про майстрів різних жанрів мистецтв, які стали лауреатами міжнародних 

та вітчизняних (всеукраїнського значення, регіональних, обласних, міських) конкурсів у 2015 

році. При підготовці видання використано матеріали преси та Інтернету.  
 

11. Переформатування системи управління в галузі культури та європейський 

досвід інноваційного розвитку [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, 

Інтернету та неопубл. документами за 2015 — 2016 рр.) / Нац. парлам. б-ка 

України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 

Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2016. — 15, [1] с. — (ДЗК ; вип. 2/5). — Бібліогр.: 

с. 15—[16]. — Інв. № 4076.  
Огляд публікацій преси, Інтернету та неопублікованих документів з питань формування 

організаційних засад інноваційної діяльності в галузі культури, забезпечення зростання 

конкурентоздатності українського культурного продукту та активізації діалогу з 

Європейським Союзом (ЄС), у тому числі в рамках програми «Креативна Європа».  
 

12. Працівники культури і мистецтва України, іноземні громадяни, удостоєні 
державних нагород, почесних звань України [Текст]: у IІ півріччі 2015 року / М-

во культури України, Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань 

культури та мистецтва ; уклад.: О. М. Ісаченко ; відп. за вип. В. Іващенко. — 

Київ, 2016. — 39 с. — Інв. № 4077.  
Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів культури та мистецтва України, 

іноземних громадян, які у ІI півріччі 2015 року були удостоєні державних нагород України, а 

також отримали відзнаки зарубіжних країн. При підготовці довідника використано доступні 

на момент укладання видання тексти указів Президента України, опубліковані в пресі та 

представлені в Інтернеті. Прізвища, імена осіб, назви закладів вказано у відповідності з тим, 

як їх подано у першоджерелах.  
 

13. Працівники культури і мистецтва України, іноземні громадяни, удостоєні 
державних нагород, почесних звань України [Текст]: у І півріччі 2016 року/ М-во 

культури України, Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури 
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та мистецтва ; уклад.: О. М. Ісаченко ; відп. за вип. В. Іващенко. — Київ, 2016. — 

39 с. — Інв. № 4078.  
Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів культури та мистецтва України, 

іноземних громадян, які у І півріччі 2016 року були удостоєні державних нагород України, а 

також отримали відзнаки зарубіжних країн. При підготовці довідника використано доступні 

на момент укладання видання тексти указів Президента України, опубліковані в пресі та 

представлені в Інтернеті. Прізвища, імена осіб вказано у відповідності з тим, як їх подано у 

першоджерелах.  

 

14. Про спільні культурні проекти з Європейським союзом на прикладі 
соціокультурної трансформації громадського простору [Текст] : (оглядова 

довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими документами за 

2015—2016 рр.) / Нац. парлам. бка України, Інформ. центр з питань культури та 

мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2016. — 14, [1] с. — (ДЗК ; вип. 

6/4). — Бібліогр.: с. 13—[15]. — Інв. № 4079. 

 
15. Синтез мистецтв як одна з тенденцій сучасного культурномистецького процесу в 

Україні [Текст] : оглядова довідка за матеріалами преси, неопублікованими 

документами та Інтернету 2015 р. / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — Київ, 2016. — 19 с. — 

(ДЗК ; вип. 11/4). — Бібліогр.: с. 18—19. — Інв. № 4080.  
Огляд фестивальних подій 2015 року в Україні.  

 

16. Установи та заклади культури обласного підпорядкування та м. Тернополя 

[Текст] : довідник: (станом на 01.01.2016 р. / Упр. культури Терноп. 

облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка, відділ інформації ; уклад. 

С. Воробель ; комп. верстка: В. Раківський ; кер. проекту: В. І. Вітенко. — 

Тернопіль, 2016. — 27 с. — Інв. № 4082.  
Довідник містить інформацію про адреси, телефонні номери, факси, веб-адреси, електронну 

пошту установ і закладів культури обласного підпорядкування та м. Тернополя.  

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА  

17. Інновації у новій парадигмі діяльності бібліотек [Текст] : (оглядова довідка за 

матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими документами за 2014–2016 

рр.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва 

; підгот. Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2016. — 7, [1] с. — (ДЗК ; вип. 10/4). — 

Бібліогр.: с. 7—[8]. — Інв. № 4083.  
Огляд публікацій преси, Інтернету та неопублікованих документів з питань інноваційного 

розвитку бібліотек України в контексті Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 

2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України».  

 

18. Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 1 (21) / Терноп. обл. 

універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. Л. М. Козачок ; ред. 

О. М. Раскіна. — Тернопіль, 2016. — 19 с. — Інв. № 4084.  
Черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Крізь призму соціології» містить 

соціологічного опитування «Традиції та інновації в роботі бібліотек: «за» і «проти», 

проведеного серед працівників структурних підрозділів Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки та Чортківської центральної бібліотеки.  
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19. Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. бюлетень. Вип. 2 (22) / Терноп. 

обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; підгот. Л. М. Козачок ; ред. 

 Раскіна. — Тернопіль, 2015. — 14 с. — Зміст: Соціологічне дослідження «Краща 

книга року, бліц-опитування «Чому я читаю саме цього автора?!» серед 

відвідувачів відділу міського абонементу ТОУНБ ; Цікаво знати: Що читають 

українці та скільки читають?. — Інв. № : 4081. 
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20. Професійне досьє бібліотекаря[Текст] : інформ.-метод. бюл. № 1—2 (56—57) / 

Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; ред. 

О. М. Раскіна. — Тернопіль, 2016. — 24 с. — Із змісту: Щодо організації надання 

бібліотечних послуг в умовах об’єднаних територіальних громад : звернення : 

затвердж. на засіданні президії ТОВ УБА 8 квіт. 2016 р. — С. 3—6 ; Сучасні 
технології популяризації читання серед бібліотекарів: форми роботи: (За 

матеріалами методичних рекомендацій «Бібліотекар як учасник процесу 

читання та його популяризатор», підготовлених М. Талалаєвською). — С. 7—13 ; 

Що почитати. Рецензії. Новинки : (за матеріалами інтернет-видання «Друг 
читача»). — С. 13—19 ; Бібліотечний калейдоскоп. — С. 20—23. — Інв. № 4085. 

 
21. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 3—4 (58—59) / 

Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; ред. 

О. М. Раскіна. — Тернопіль, 2016. — 32 с.— Із змісту: Воробель, С. Сучасні 
тенденції використання інтернет-маркетингових технологій у роботі бібліотеки / 

С. Воробель. — С. 3—10; Що почитати? Рецензії. Новинки / за матеріалами 

видання «Друг читача». — С. 11— 26 ; Бібліотечний калейдоскоп. — С. 27—

31. — Інв. № 4086. 

 
22. Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2015 [Текст] : аналіт.-стат. огляд / 

Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; ред. 

О. М. Раскіна. — Тернопіль, 2016. — 58 с. — Інв. № 4087.  
Щорічний аналітично-статистичний огляд «Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 
2015» підготовлено на основі статистичних та інформаційних звітів централізованих 

бібліотечних систем, що дає можливість отримати відомості про стан, проблеми та 

перспективи розвитку книгозбірень області.  

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО  

23. Виставочна художня панорама 2015 року [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. — Київ, 2016. — 35, [1] с. — (ДЗК ; вип. 2/4). — Бібліогр.: с. 32—

[36]. — Інв. № 4088.  
Огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях, присвячених про вагомі, цікаві та 

визначні художні виставки, організовані в Україні впродовж 2015 року.  

 

24. Вітчизняні та світові виміри українського арт-ринку [Текст] : оглядова довідка 

за матеріалами преси, неопублікованими документами та Інтернету 2015 р. / Нац. 

парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. І. 
Ю. Бурнашов. — Київ, 2016. — 16 с. — (ДЗК ; вип. 3/4). — Бібліогр.: с. 15—16. — 

Інв. № 4089.  
Огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях та неопублікованих документів, 

присвячених особливостям формування арт-ринку в Україні.  
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МУЗЕЙНА СПРАВА  

25. Про деякі аспекти запровадження нових моделей управління в музейній галузі 
України [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та 

неопублікованими документами за 2013–2015 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, 

Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — 

Київ, 2016. — 19, [1]. с. — (ДЗК ; вип. 11/5). — Бібліогр.: с. 18— [20]. — Інв. № 

4092.  

ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 

26. Актуалізація національної культурної спадщини 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.) / Нац. парлам. б-ка України, 

Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — 

Київ, 2016. — 23, [1]. с. — (ДЗК ; вип. 12/5). — Бібліогр.: с. 19—[24]. — Інв. 

№ 4094.  

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО  

27. Документальна драма на сцені театрів України [Текст] : (оглядова довідка за 

матеріалами преси, неопублікованими документами та Інтернету 2014—2015 рр.) 

/ Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 

підгот. І. Ю. Бурнашов. — Київ, 2016. — 11 [1] с. — (ДЗК ; вип. 12/4). — Бібліогр.: 

с. 11—[1]. — Інв. № 4095.  
Аналіз сучасного драматургійного жанру в Україні, вектори розвитку документальної драми 

на сценах вітчизняних театрів. 
 

28. Нові форми вітчизняного театру як відповідь на виклики сьогодення [Текст] : 

(оглядова довідка за матеріалами преси, неопублікованими документами та 

Інтернету 2015—2016 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань 

культури та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — Київ, 2016. — 19 с. — (ДЗК ; 

вип. 5/5). — Бібліогр.: с. 17—19. — Інв. № 4096.  
 

29. Сучасний вітчизняний театр як один із чинників євроінтеграційних процесів в 

Україні: світовий вимір [Текст] : (оглядова довідка за неопубл. документами, 

матеріалами преси та Інтернету 2015—2016 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, 

Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — Київ, 

2016. — 11, [1] с. — (ДЗК ; вип. 7/4). — Бібліогр.: с. 11—[12]. — Інв. № 4097. 
Огляд українських культурних проектів і гастрольних постановок вітчизняних театрів.  
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30. Український театр в умовах сучасних соціальних та естетичних викликів 

[Текст] : (оглядова довідка за неопубл. документами, матеріалами преси та 

Інтернету 2015 — 2016 рр.) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань 

культури та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — Київ, 2016. — 35 с. — (ДЗК ; 

вип. 9/4). — Бібліогр.: с. 30—35. — Інв. № 4098.  

 

31. Нові надходження неопублікованих документів до Тернопільської ОУНБ: 2015 

рік [Текст] : інформ. бюлетень/ Терноп. обл. універс. наук. б-ка , відділ 

інформації ; уклад. С. Воробель. — Тернопіль, 2016. — 6 с. — Інв. № 4099. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала С. І. Воробель 

 

Відповідальний за випуск В. І. Вітенко 
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33. Підготувала     С. І. Воробель 

34. Відповідальний за випуск                    В. І. Вітенко 


