
1 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 

УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ інформації 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ  

НЕОПУБЛІКОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ 

ДО ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ 
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ: 

2017 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль 

2018 

  



2 

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ 

1. Визначні персоналії як інструмент деокупації інформаційно-культурного 

простору України і світу [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, 

Інтернету та неопублікованими документами за 2016—2017 рр.) / Нац. б-ка 

України ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 

підгот.  Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2017. — 22 с. — (ДЗК ; вип. 4/5). — 

Бібліогр.: с. 19—22. — Інв. № 4114. 
Аналіз культурних коренів і ціннісних орієнтирів, що будують зсередини націю і державу, та важливість 

усвідомлення в цьому процесі ролі визначних постатей вітчизняної історії та культури. 

 

2. Діячі культури й мистецтва Тернопільщини, удостоєні державних нагород, 

почесних звань. Лауреати премій [Текст] / Тернопільська ОУНБ, відділ 

інформ., С. І. Воробель. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Інв. № 4111. 
Інформаційний бюлетень «Діячі культури й мистецтва Тернопільщини, удостоєні державних 

нагород, почесних звань. Лауреати премій» включає перелік імен діячів культури та 

мистецтва Тернопільської області, які у 2016 році були удостоєні державних нагород 

України, отримали відзнаки зарубіжних країн, стали лауреатами премій, конкурсів і 

фестивалів. При підготовці видання використано доступні на час укладання тексти указів 

Президента України, видання відділу Інформаційного центру з питань культури та мистецтва 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, публікації на сторінках 

центральних, місцевих періодичних видань, інтернеті. 

 

3. До питання громадянської позиції митців в умовах геополітичного 

протистояння та військової агресії [Текст] : (оглядова довідка за 

матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими документами за 2015—

2017 рр.) / Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань 

культури та мистецтва ; підгот.  Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2017. — 20 с. — 

(ДЗК ; вип. 10/4). — Бібліогр.: с. 17—20. — Інв. № 4116. 
Про дискурс громадянської позиції відомих діячів культури та мистецтва в умовах військового протистояння. 

 

4. Культура нового поління та інноваційний поступ України [Текст] : 

оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими 

документами за 2016 — 2017 рр.) / Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, 

Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот.  

Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2017. — 15 с. — (ДЗК ; вип. 3/6). — Бібліогр.: 

с. 13—15. — Інв. № 4117. 
Вплив інформаційних технологій на розвиток суспільства, багатовимірність традиційної культури та її 

проявів у кіберпросторі. 
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5. Культура Тернопільщини: 2016 рік: (сторінками періодичних видань) 

[Текст] : анот. бібліогр. покажч. / Упр. культури Терноп. облдержадмін., 

Терноп. обл. універс. наук. б-ка, відділ інформації уклад. О. В. Денчик , ред. 

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

Тернопіль, 2017. — 222 с. — Інв. № 4100. 
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. 

 

6. Культура Тернопільщини (сторінками центральних та обласних 

періодичних видань) [Текст] : нформ. бюлетень. ІV кв. 2015 р. / Терноп. 

обл. універс. наук. б-ка, відділ інформації ; підгот. О. Гапочка ; ред. 

Г. Жовтко. — Тернопіль, 2016. — 48 с. — Інв. № 4102. 

 

7. Культура Тернопільщини (сторінками центральних та обласних 

періодичних видань) [Текст] : нформ. бюлетень, ІІ кв. 2016 р. / Терноп. обл. 

універс. наук. б-ка, відділ інформації ; підгот. О. Біляшевич ; ред. 

Г. Жовтко. — Тернопіль, 2016. — 48 с. — Інв. № 4103. 

 

8. Культура Тернопільщини (сторінками центральних та обласних 

періодичних видань) [Текст] : нформ. бюлетень, ІІІ кв. 2016 р. / Терноп. 

обл. універс. наук. б-ка, відділ інформації  ; підгот. О. Воробель ; ред. 

Г. Жовтко. — Тернопіль, 2016. — 53 с. — Інв. № 4104. 

 

9. Культура Тернопільщини (сторінками центральних та обласних 

періодичних видань) [Текст] : нформ. бюлетень, ІV кв. 2016 р. / Терноп. 

обл. універс. наук. б-ка, відділ інформації ; підгот. О. Біляшевич ; ред. 

С. Воробель. — Тернопіль, 2017. — 64 с. — Інв. № 4105. 

 

10. Культура Тернопільщини (сторінками центральних та обласних 

періодичних видань) [Текст] : нформ. бюлетень, І кв. 2016 р. / Терноп. обл. 

універс. наук. б-ка , відділ інформації ; підгот. О. Біляшевич ; ред. 

Г. Жовтко. — Тернопіль, 2016. — 55 с. — Інв. № 4106. 

 

11. Культура Тернопільщини (сторінками центральних та обласних 

періодичних видань) [Текст] : інформ. бюлетень, І кв. 2017 р. / Терноп. обл. 

універс. наук. б-ка, відділ інформації ; підгот. С. І. Воробель. — Тернопіль, 

2017. — 51 с. — Інв. № 4107. 

 

12. Культура Тернопільщини (сторінками центральних та обласних 

періодичних видань) : інформ. бюлетень, ІІ кв. 2017 р. / Терноп. обл. 

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

інформації ; підгот. С. І. Воробель. — Тернопіль, 2017. — 40 с. — Інв. 

№ 4108. 
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13. Культура Тернопільщини (сторінками центральних та обласних 

періодичних видань) : інформ. бюлетень, ІІІ кв. 2017 р. / Терноп. обл. 

універс. наук. б-ка, відділ інформації ; підгот.  О. О. Денчик ; ред. С. 

І. Воробель. — Тернопіль, 2017. — 44 с. — Інв. № 4109. 

 

14. Культура Тернопільщини (сторінками центральних та обласних 

періодичних видань) [Текст] : інформ. бюлетень, ІV кв. 2017 р. / Терноп. 

обл. універс. наук. б-ка, відділ інформації  ; підгот. О. О. Денчик ; ред. 

С. І. Воробель. — Тернопіль, 2018. — 24 с. — Інв. номер : 4110. 
 

15. Культурні підсумки 2016 року: неофіційний погляд [Текст] : (оглядова 

довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопубл. документами за 2015 — 

2017 рр.) / Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань 

культури та мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2017. — 23 с. — 

(ДЗК ; вип. 1/4). — Бібліогр.: с. 21—23. — Інв. № 4128. 
Короткий аналіз подій культурного життя країни у 2016 році за матеріалами преси, Інтернету 

та неопублікованими документами. 

 

16. Культурно-мистецькі аспекти патріотичного виховання в епоху 

глобалізації: український ракурс [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами 

преси, Інтернету та неопублікованими документами за 2015 — 2017 рр.) / 

Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та 

мистецтва ; підгот. М. Б. Лелик. — Київ, 2017. — 19, [1] с. — (ДЗК ; вип. 

4/4). — Бібліогр.: с. 13—[15]. — Інв. № 4123. 
Огляд нових підходів й нових шляхів до виховання патріотизму як почуття і як базової якості 

особистості, враховуючи суспільні трансформації останніх років, що призвели до розвитку патріотизму 

й громадянської свідомості  серед молоді. 

 

17. Пам’ятні дати 2018 року в галузі культури та мистецтва [Текст] : робочі 
матеріали / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, 

Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — Київ, 2017. — 30 с. — 

Інв. № 4130. 
Інформаційний центр з питань культури та мистецтва продовжує випуск матеріалів календаря 

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

культури, мистецтва та культурно-мистецькі установи на 2018 рік.  

 

18. Ревіталізація міст зони поствійськових конфліктів засобами культурних 

практик [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та 

неопубл. документами за 2016 — 2017 рр.) / Нац. б-ка України 

ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 

Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2016. — 17 с. — (ДЗК ; вип. 9/4). — Бібліогр.: 

с. 16 —17. — Інв. № 4127. 
Огляд матеріалів Інтернету й неопублікованих документів щодо сучасного стану розвитку 

урбаністичної культури світу та досвід урьаністичних трансформацій, в яких культурні ініціативи 

зіграли визначальну роль. 
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19. Українська національна ідентичність як вадливий фактор сучасного 

культуротворчого процесу [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами 

преси, Інтернету та неопубл. документами) / Нац. б-ка України 

ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 

Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2017. — 14 с. — (ДЗК ; вип. 6/5). — Бібліогр.: 

с. 13—14. — Інв. №  4129. 
Аналіз сучасного стану формування національної ідентичної як визначальний чинник цивілізаційного поступу 

держави. 
 

20. Формування бренда держави як базовий елемент культурної дипломатії 
України [Текст] : оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та 

неопублікованими документами за 2016 — 2017 рр.) / Нац. б-ка України 

ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот.  

Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2017. — 16 с. — (ДЗК ; вип. 7/5). — Бібліогр.: с. 
14—16. — Інв. № 4120. 
Огляд матеріалів, присвячених розвитку культурної дипломатії та фактори розвитку її ефективності. 

БІБЛІОТЕЧНА ТА КНИЖКОВА СПРАВА 

21. Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 1 (25) / Терноп. обл. 

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

О. М. Раскіна. — Тернопіль, 2017. — 11 с. — Інв. № 4131. 
Черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Крізь призму соціології» містить результати 

соціологічного опитування «Краща книга року», яке проводили працівники відділу міського 

абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. 

 

22. Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 2 (26) / Терноп. 

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

Г. І. Польова. — Тернопіль : [б. в.], 2017. — 19 с. — Інв. № 4132. 
Черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Крізь призму соціології» містить матеріали 

Всеукраїнського соціологічного дослідження «Патріотичний настрій молоді». проведеного 

Тернопільською обласною бібліотекою для молоді та ЦБС Тернопільського району. 

 

23. Літературна децентралізація: фестивалі та проекти малих міст і сіл України 

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

неопублікованими документами за 2016—2017 рр.) / Нац. б-ка України 

ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 

М. Б. Лелик. — Київ, 2017. — 12, [1] с. — (ДЗК ; вип. 11/4). — Бібліогр.: 

с. 11—[12]. — Інв. № 4121. 
Огляд тем, пов’язаних із літературою як чинником позитивних суспільних змін, як от: літературних подій 

(зустрічей, фестивалів, книжкових ярмарків тощо), а також креативних проектів зі створення локального 

культурного простору, що ілюструють появу більших можливостей показати громаді, як книжка, мистецтво, 

навіть персональний досвід певних авторів змінюють і активізують міський простір, виводять його на новий 

міжнародний рівень.  
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24. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-метод. бюл. № 1/2 (60/61) / 

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

; ред.  Г. Й. Жовтко. — Тернопіль : [б. в.], 2017. — 27 с. — Інв. № 4134. 
На сторінках чергового номера бюлетеня «Професійне досьє бібліотекаря» подано технологію 

організації, планування, обліку та звітності роботи нестаціонарних форм,  рецензії та новинки 

книжкової продукції, бібліотечний калейдоскоп.  

 

25. Професійне досьє бібліотекаря : інформ.-метод. бюл. № 3/4 (62/63) / Терноп. 

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

Й. Жовтко. — Тернопіль. : [б. в.], 2017. — 19 с. — Інв. № 4133. 
 На сторінках чергового номера бюлетеня «Професійне досьє бібліотекаря» подано перелік платних 

послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, онлайн-сервіси в 

роботі бібліотек і  новинки книжкової продукції. 
 

 

26. Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2016 [Текст] : аналіт.-стат. огляд / 

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

; ред. О. М. Раскіна. — Тернопіль, 2017. — 48 с. — Інв. № 4101.  
Щорічний аналітично-статистичний огляд «Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2016» 

підготовлено на основі статистичних та інформаційних звітів централізованих бібліотечних систем, 

що дає можливість отримати відомості про стан, проблеми та перспективи розвитку книгозбірень 

області.  
 

 

27. Український інститут книги: аванси й сподівання [Текст] : (оглядова 

довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими документами 

за 2016—2017 рр.) / Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва ; підгот. М. Б. Лелик. — Київ, 2017. — 12, 

[1] с. — (ДЗК ; вип. 8/4). — Бібліогр.: с. 11—[12]. — Інв. № 4118. 
Огляд публікацій преси, Інтернету та неопублікованих документів з питань становлення Українського 

інституту книги, як інституції об’єднання й розвитку книжкового й літературного середовищ, 

майданчика постійної комунікації учасників книжково-літературної сфери суспільства. 

 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

 

28. Виставочна художня панорама 2016 року [Текст] : (оглядова довідка за 

матеріалами преси, неопублікованими документами та Інтернету) / Нац. б-

ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 

підгот. І. Ю. Бурнашов. — Київ, 2017. — 32, [1] с. — (ДЗК ; вип. 3/4). — 

Бібліогр.: с. 29—[32]. — Інв. № 4115. 
Огляд публікацій у вітчизняних періодичних виданнях, присвячених про вагомі, цікаві та визначні 

художні виставки, організовані в Україні впродовж 2016 року. 

 

29. Мистецькі резиденції як засіб налагодження культурного діалогу [Текст] : 

(оглядова довідка за матеріалами преси, неопублікованими документами 

та Інтернету 2015—2016 рр.) / Нац. б-ка України ім. Я. мудрого, Інформ. 

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

2017. — 16 с. — (ДЗК ; вип. 11/5).  — Бібліогр.: с. 15—16. — Інв. № 4124. 
Про культурні, мистецькі, художні або арт-резиденції, як актуальну форму творчої активності, 

спрямовану на сприяння гостинності, добросусідству й толерантності, попередження розгортання 
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міжнаціональних і міждержавних конфліктів, що мають місце у багатокультурному об’єднанні з різним 

рівнем економічного розвитку. 

МУЗЕЙНА СПРАВА 

30. Від галерей до аукціонів: сучасні художники у просторі сучасного арт-

ринку [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та 

неопублікованими документами за 2015—2016 рр.) / Нац. б-ка України ім. 

Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот.  І. Ю. 

Бурнашов. — Київ, 2017. — 7, [1].  с. — (ДЗК ; вип. 4/6). — Бібліогр.: с. 6— 

[7]. — Інв. № 4112. 
 Про сучасний вітчизняний арт-ринок та його складові елементи відіграють важливу роль у 

формуванні українського арт-простору. 
 

 

ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 

 

31. Культурні цінності в умовах ведення бойових дій та на тимчасово 

окупованих територіях: міжнародний досвід й Україна [Текст] : (оглядова 

довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими 

документами за 2015–2016 рр.) / Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. 

центр з питань культури та мистецтва ; підгот.  М. Б. Лелик. — Київ, 

2017. — 15, [1].  с. — (ДЗК ; вип.  3/5). — Бібліогр.: с. 13—[15]. — Інв. 

№ 4122. 
 

Збереження культурних цінностей є невід’ємною частиною життя будь-якої країни. Нині на державному обліку 

нашої держави перебуває 152 тис. пам'яток культурно-історичної спадщини, з яких 56 тис. – пам'ятки історії, 7 

тис. – пам'ятки монументального мистецтва, близько 15 тис. – пам'ятки містобудування та архітектури. 

 

32. Охорона та збереження археологічних цінностей як ресурс розвитку й 

зміцнення української ідентичності [Текст] : (оглядова довідка за 

матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими документами за 2015–

2016 рр.) / Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань 

культури та мистецтва ; підгот.  М. Б. Лелик. — Київ, 2017. — 12, [1].  с. — 

(ДЗК ; вип.  2/4). — Бібліогр.: с. 10—[12]. — Інв. № 4113. 
 

Сьогодні існує нагальна потреба на законодавчому рівні припинити розквіт незаконних пошуків і 

вивезення з України цінних скарбів минувшини та проблема незаконної забудови в межах буферних 

зон.  
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МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

 

33. Музичний  андеграунд  та  музична  індустрія в  сучасній  Україні [Текст] : 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими 

документами за 2015–2016 рр.) / Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. 

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

2017. — 12, [1].  с. — (ДЗК ; вип.  11/4). — Бібліогр.: с. 11—[12]. — 

Інв. № 4126. 
 

Аналіз сучасного стану андеграундної вітчизняної, як альтернативної культури, яка суперечить усталеним 

філософським, етичним, естетичним кодам соціуму й скеровується на самовираження 

 

34. Українська  академічна  музика: деякі  аспекти  творчості  сучасних  

композиторів  [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету 

та неопублікованими документами за 2015–2016 рр.) / Нац. б-ка України 

ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот.  

І. Ю. Бурнашов. — Київ, 2017. — 12, [1].  с. — (ДЗК ; вип.  12/4). — 

Бібліогр.: с. 11—[12]. — Інв. № 4119. 
 

Огляд творчості сучасних українських композиторів. 

 

35. Шляхи  популяризаціїї української  академічної  музики: класика  і  
сучасність [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та 

неопублікованими документами за 2015–2016 рр.) / Нац. б-ка України 

ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; підгот.  І. 
Ю. Бурнашов. — Київ, 2017. — 12, [1].  с. — (ДЗК ; вип.  12/6). — Бібліогр.: 

с. 11—[12]. — Інв. № 4125. 
 

Нові нестандартні підходи в  популяризації як класичної, так і сучасної академічної музики в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала     С. І. Воробель 

Відповідальний за випуск                    В. І. Вітенко 


