
 1 

Тернопільська обласна  

універсальна наукова бібліотека 

Науково-методичний відділ 
 
 

 

 

 

Професійне досьє  

бібліотекаря 
 

 

 

 

Інформаційно -методичний  

бюлетень  № 1 (40) 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль  

 2012 



 2

УДК 021 (477.84) 

ББК 78. 342 (4 Укр.Те) 

П 84 

Підготувала:  С. Т. Єрошенкова,  

        завідувачка науково-методичного відділу ТОУНБ 

Редактор:   Г. Й. Жовтко 

Комп’ютерний   С. Т. Єрошенкова, завідувачка  

набір:      науково-методичного відділу ТОУНБ 

Комп’ютерна    В. І. Раківський, завідувач відділу автоматизації  

верстка:    та механізації бібліотечних процесів  ТОУНБ 

Відповідальний 

за випуск:   В. І. Вітенко, директор ТОУНБ 

 

П 84 Професійне досьє бібліотекаря : інформ.-метод. 

бюл. № 1 (40) / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, 

наук.-метод. від. ; підгот. С. Т. Єрошенкова ; ред. 

Г. Й. Жовтко. – Т. : [б. в.], 2012. – 30 с. 

 

Пропонуємо вашій увазі черговий номер бюлетеня «Професійне 

досьє бібліотекаря». Маємо надію, що його матеріали допоможуть 

в організації діяльності та управління ЦБС. 

Ваші зауваження та пропозиції щодо подальших випусків 

даного видання просимо надсилати на адресу: науково-методичний 

відділ, Тернопільська ОУНБ, бульвар Шевченка, 15, м. Тернопіль, 

46001; e-mail: admin@library.te.ua; тел.: 52-40-71. 

УДК 021 (477.84) 

ББК 78. 342 (4 Укр.Те) 

 

©Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, 2012 



 3 

  ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ  

Основним нормативно-правовим актом є Закон України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», а всі інші акти є підзаконними 

й приймаються відповідно до закону. У випадку виникнення 

розбіжностей з іншими нормативно-правовими актами, потрібно 

користуватися, у першу чергу, законом. 

 
Запитання 

Чи мають право бібліотеки надавати такі платні послуги: 

1) видача книг на «нічний абонемент»; 

2) надання послуг з оформлення реєстраційно-облікових докумен-

тів (квитків, формулярів), якщо реєстраційно-облікові докумен-

ти не електронні; 

3) чи мають право бібліотеки, відповідно до ст. 20 Закону України 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу», визначати види та 
розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами 

бібліотеки, а також видавати за плату документи, придбані за 

кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки; 

4) чи мають право бібліотеки надавати платні послуги за поперед-

нім порядком, затвердженим Міністерством культури, Міні-

стерством фінансів та Міністерством економіки до затверджен-

ня нового вищеназваного порядку. 
 

Відповідь 
1. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про бібліотеки і бібліо-

течну справу», бібліотеки в порядку, передбаченому їх 

положеннями (статутами), мають право самостійно 
встановлювати напрями та форми своєї діяльності. Так, 

бібліотека може визначити додаткові форми обслуговування та 

види послуг, які можуть бути платними, тобто потрібно 

прописати в правилах користування бібліотекою пункт про 

«нічний абонемент» та видати положення про «нічний 

абонемент». 

2. Бібліотеки, відповідно до ст. 20 Закону України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу», мають право встановити 
розмір плати за надання послуг з оформлення реєстраційно-

облікових документів (квитків, формулярів), про що повинно 

бути зазначено у відповідному положенні. 
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3.  Відповідно до ст. 20 Закону України «Про бібліотеки і бібліо-

течну справу», бібліотеки мають право визначати види та 

розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами 

бібліотек, у тому числі пені за порушення термінів 

користування документами. 

 Також, відповідно до ст. 22 Закону України «Про бібліотеки 

і бібліотечну справу», користувачі бібліотеки мають право 

безоплатно отримувати в тимчасове користування документи 

з фонду бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, 
одержані від господарської діяльності бібліотеки. 

4. Поки Міністерство фінансів та Міністерство економіки України 

не затвердили ціни на перелік платних послуг, бібліотеки 

користуються попереднім ціновим порядком надання платних 

послуг. 

 

Агентство «ІН КОНСАЛТИНГ» 
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 ІННОВАЦІЇ   

Вчимося користуватися Скайпом 
Іноді в кожного з нас виникають ситуації, 

у яких потрібно поспілкуватися зі своїм близьки-

ми, котрі живуть в іншому місті чи в іншій кра-

їні. І не просто зателефонувати чи поспілкуватися 

віртуально, листуючись електронною поштою, 

а побачити рідне обличчя й почути голос.  

Сьогодні це – не фантастика. Ми дійсно можемо розмовляти 

з людиною й бачити її, використовуючи можливості мережі 

Інтернет. Для цього лише потрібно мати веб-камеру, навушники, 
мікрофон і програму Skype на комп’ютері.  

� Що таке Skype? 

Skype (Скайп) – це безкоштовне про-

грамне забезпечення, що дозволяє здійснювати 

шифрований голосовий зв’язок через Інтернет 

між комп’ютерами (VoIP), а також платні 

послуги для дзвінків на мобільні й стаціонарні 

телефони. 

Skype дозволяє своїм користувачам:  

1. Вести індивідуальне листування, обмінюватися повідомленнями 
в режимі реального часу. 

2. Телефонувати абонентам будь-якої країни. Дзвінки між кори-

стувачами Skype є безкоштовними, на мобільний чи стаціонар-

ний телефон (послуга SkypeOut) – платними. Ціни на тарифи 

залежать від того, до якої держави здійснюється дзвінок.  

3. Приймати дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів 

(служба SkypeIn). Для цього потрібно придбати телефонний 

номер, який використовуватиметься як будь-який звичайний 
стаціонарний телефон, з тією лише різницею, що замість 

телефонного апарата слугуватиме комп’ютер. Можна купити до 

10 таких телефонних номерів. 

4. Використовувати автовідповідач (служба Skype VoiceMail). Ця 

послуга також є платною. 
Увага! Для того, щоб користуватися послугами SkypeOut, SkypeIn тa 

Skype VoiceMail, потрібно поповнювати кредит так само, як для будь-

якого оператора мобільного зв’язку. Оплату можна здійснювати через саму 

програму Skype, за допомогою банківських карток, електронної системи 
PayPal чи просто банківським переказом.  

� 
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5. Проводити відеоконференції та наради за участю трьох і більше 

осіб. 

6. Пересилати файли, вести записник, одержувати новини, 

здійснювати пошук інформації, не виходячи з програми, за 

допомогою панелі інструментів Google (панель інструментів 

настроюється при установці програми). 

���� Як встановити Skype на свій комп’ютер? 

Щоб розпочати користуватися Skype, потрібно 

встановити програму на комп’ютер. Для цього, 

перш за все, треба скачати програму для вашої 
платформи з офіційного сайта виробника за адре-

сою: http://www.skype.com. Розробники Skype по-

дбали про більшість користувачів; програма працює на всіх найбільш 

поширених платформах: Windows, Linux, Mac OS X, Pocket PC.  

Потім потрібно запустити файл установки skypesetup.exe, 

обрати мову, ознайомитися з Правилами користування Skype та 

Положенням про конфіденційність Skype (рис. 1). 

 
Рис. 1. Встановлення Skype 
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Перебуваючи в тому ж вікні, натисніть кнопку «Настроювання» 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Встановлення Skype 

Тут можна подивитися директорію, у яку буде встановлюватися 

програма, та обрати, чи завантажуватиметься Skype при кожному 

запуску комп’ютера (тобто виконувати автозавантаження чи ні). 

Для цього потрібно поставити позначку біля напису «Запускати 
Skype при старті ПК» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Настройки Skype 

Натиснувши кнопку «Я згоден – встановлюємо» (рис. 3), 

вибираємо, чи вводити в дію додаток Skype Click to Call. Після його 

встановлення на більшості сайтів телефонні номери будуть виділені 

кнопками голубого чи сірого кольорів. Натиснувши кнопку, можна 
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перейти від перегляду веб-сторінки до дзвінка за вказаним 

номером. Дзвінки на номери з голубими кнопками безкоштовні, із 

сірими – платні. Для встановлення додатка потрібно поставити 

позначку біля напису «Встановити Skype Click to Call» (рис. 4). 

 
Рис. 4. Встановлення Skype Click to Call 

Після натискання кнопки «Продовжити» (рис. 4) відбувається 

встановлення програми (рис. 5).  

 
Рис. 5. Встановлення програми 

Після завершення цієї дії на екрані з’явиться вікно з про-

позицією реєстрації (рис. 6), а на робочому столі – значок Skype. 
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Рис. 5. Завершення встановлення програми, пропозиція реєстрації 

Щоб розпочати роботу в Skype, потрібно натиснути кнопку 

«Зареєструватися» і перейти на офіційний сайт програми для 

реєстрації нового користувача.  

���� Як зареєструвати нового користувача? 

Реєстрація нового користувача Skype здійс-

нюється при активному інтернет-з’єднанні. Для 

цього потрібно заповнити поля запропонованої 

форми: 

• увести ім’я та прізвище; 

• вказати власну справжню електронну адресу;  
Увага! Якщо електронної скриньки немає, її потрібно створити на будь-

якому поштовому сервері (gmail.com, ukr.net, mail.ru, rambler.ru тощо). 

• за бажанням, вказати дату народження та стать; 

• надати інформацію про місце перебування (країна, місто); 

• обрати мову; 

• увести логін (ім’я, під яким будете заходити на сайт) та пароль; 
Увага! Логін та пароль доцільно відразу записати у свій блокнот, щоб при 

потребі його завжди можна було знайти.  

• виконати перевірку на основі графічного коду, увівши у відпо-
відне поле символи, представлені на малюнку;  

• ознайомитися з умовами надання послуг. 
Після заповнення всіх полів натиснути кнопку «Я згоден (-на) – 

далі» (рис. 6). 

� 

� 
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Рис. 6. Реєстрація в Skype 

Якщо усі поля заповнено правильно, Ви перейдете на наступну 

сторінку, де буде запропоновано внести кошти на власний рахунок. 
Це робити необов’язково. Тому обираємо пункт «Дякую, не 

потрібно. Я хочу запустити Skype вже» і натискаємо кнопку 

«Продовжити» (рис. 7). 

 
Рис. 7. Завершення реєстрації в Skype 

Реєстрацію завершено. Далі можна запускати програму й почи-
нати працювати. 

���� Перший запуск та налаштування Skype 

Запускатимемо програму, двічі клацнувши лівою квавішею 

миші на значок Skype, який знаходиться на робочому столі, або 

здійснивши команду «Пуск – Усі програми – Skype». 

У вікні, що з’явилося, потрібно ввести логін та пароль 

і натиснути кнопку «Увійти» (рис. 8). 
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Рис. 8. Запуск Skype 

Після цього відкриється вікно Skype (рис. 9). Програма готова 

до роботи. 
Увага! Перед початком роботи з програмою треба перевірити, чи 

установлені мікрофон, веб-камера та навушники.  

 
Рис. 9. Вікно Skype 

Для якісної роботи необхідно налаштувати аудіо- та 

відеопараметри комп’ютера: чутливість мікрофона, гучність 

динаміків, зображення з веб-камери. Для цього потрібно зайти 

в розділ меню «Інструменти» й обрати пункт «Налаштування» 

(рис 10). 

� 
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Рис. 10. Налаштування параметрів комп’ютера 

У вікні, що відкрилося, у підрозділі «Налаштування звуку» 

обрати інструменти для аудіовходу, аудіовиходу, дзвінка 
й натиснути кнопку «Зберегти» (рис. 11). 

Аналогічно в підрозділі «Настроювання відео» здійснюється 

налаштування веб-камери й перевіряється її функціонування. 

 
Рис. 11. Налаштування звуку 

���� Додавання контактів 

Щоб додати абонента в список контактів, потрібно 

зайти в розділ меню «Контакти» та обрати пункт 

«Додати контакт». У вікні, що відкрилося, ввести 

адресу електронної пошти, номер телефона, ім’я та 
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прізвище чи skype-ім’я особи, яку хочете знайти. Якщо такий 

абонент існує, кнопка «Додати» стане активною. Після її натискання 

абонент додасться до Вашого списку (рис. 12).  

 
Рис. 12. Додавання контактів 

Якщо Ви знайшли людину, яку шукали, не закриваючи вікна, 

можна їй одразу зателефонувати. Для цього потрібно клацнути 

правою клавішею миші на skype-імені знайденої особи, обрати 

пункт «Зателефонувати» і чекати відповіді.  
Увага! У список контактів можна додавати не тільки користувачів Skype, 

але й номери мобільних і стаціонарних телефонів. Проте дзвінки на такі 

номери є платними. 

���� Здійснення дзвінків, обмін даними 

Для здійснення дзвінка абонентові з вашого списку контактів 
слід у списку доступних абонентів у лівій частині вікна знайти 

потрібну людину. Потім необхідно вибрати абонента, клацнувши на 

його skype-імені один раз лівою клавішею миші. 
Увага! Навпроти кожного абонента зі списку відображається один із таких 

значків: . Значок означає, що в даний момент абонент 

доступний у Skype і готовий прийняти дзвінок, тому йому можна 

безкоштовно зателефонувати. Значок  означає, що в даний момент 
абонент доступний у Skype, але відійшов від комп’ютера, а отже, не може 

прийняти дзвінок. Такому абонентові можна залишити повідомлення. 

Значок означає, що в даний момент абонент доступний у Skype, але 

просить його не турбувати. Якщо навпроти імені абонента відображається 

один із цих значків , то це означає, що у Вашу записну книжку 
внесено лише номер стаціонарного чи мобільного телефону, отже, розмова 

буде платною.  

� 

� 
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Після того, як Ви обрали абонента, з яким бажаєте зв’язатися, 

у головному вікні програми буде виведено його особисті дані 

(рис. 13). 

 
Рис. 13. Здійснення дзвінків 

Далі потрібно натиснути зелену кнопку «Зателефонувати». 

Якщо все обладнання для зв’язку підключено й коректно працює, у 
динаміках/навушниках буде чути гудки. Якщо такий звук 

відсутній або абонент, що викликається, Вас не чує, натисніть  

значок якості зв’язку у верхній частині вікна дзвінка (рис. 14).  

 
Рис. 14. Здійснення дзвінків 

Після завершення розмови по Skype, слід натиснути червону 

кнопку «Покласти слухавку» (рис. 15). 
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Рис. 15. Завершення розмови 

Окрім того, у Skype є ще декілька корисних функцій: 

вимикання звуку – при натисканні цього значка  відключається 

мікрофон, і Ваш співрозмовник не чутиме, що Ви говорите; 

утримання виклику – при натисканні цього значка  відбувається 

переведення дзвінка в режим очікування; відеозв’язок – за 

наявності підключеної веб-камери тощо; відправлення текстових 

повідомлень, обмін даними та ін. 

Листуватися в Skype можна за допомогою віконечка внизу 

вікна. Щоб відправити повідомлення, потрібно натисну кнопку 
блакитного кольору поруч із віконечком або клавішу ENTER на 

клавіатурі (рис. 16). Відправлені та отримані повідомлення 

з’являтимуться вгорі. 

 
Рис. 16. Обмін повідомленнями 

Із цього ж віконечка можна відправляти sms-повідомлення на 

мобільний телефон. Для цього потрібно поставити позначку біля 

напису «SMS». Ця послуга є платною. 
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Натиснувши кнопку , можна відправити абоненту файл зі 

свого комп’ютера: листівку, програму, текстовий документ, 

фотографію тощо (рис 17).  

 
Рис. 17. Обмін файлами 

Файл прикріплюється так само, як до листа електронної пошти 
(рис. 18). 

 
Рис. 18. Обмін файлами 

Для того, щоб зателефонувати на мобільний чи стаціонарний 
телефон, потрібно зайти у вкладку «Зателефонувати», обрати 

країну, ввести номер телефону (без коду країни) і натиснути зелену 

клавішу (рис. 19). Ця послуга також є платною. 
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Рис. 19. Дзвінки на стаціонарні та мобільні телефони 

���� Прийом дзвінків 

Skype дозволяє не тільки телефонувати, але й приймати дзвінки 

як в середині самої програми, так і зі стаціонарних та мобільних 

телефонів.  

Під час отримання вхідного дзвінка чути звуковий сигнал та 

у вікні програми з’являється відповідне повідомлення (рис. 20). 

Для того, щоб прийняти вхідний дзвінок, потрібно натиснути 

кнопку «Відповісти». 

 
Рис. 20. Приймання вхідних дзвінків 

Крім того, Skype дає можливість приймати дзвінки, перебува-

ючи поза мережею Інтернет, шляхом переадресації їх на номер 

мобільного телефону. Але ця послуга також є платною. 

Як бачите, використовувати Skype не складніше, чим звичай-

ний телефон. З його допомогою Ви зможете завжди бути на зв’язку 
зі своїми колегами, друзями, рідними. 

Бажаю Вам вдалого спілкування!  

Олена Проців,  

завідувачка відділу інформації 

Тернопільської ОУНБ 
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  ГОРТАЮЧИ ЖУРНАЛИ    
 

ОНОВЛЕНИЙ «КУР’ЄР КРИВБАСУ» 
Популярне видання, єдине в Україні, що виходить на 

чотирьохстах сторінках і подає тексти найвідоміших, рейтингових 

авторів, відтепер друкується в Києві, змінивши формат 

і наблизившись до європейських та світових стандартів. 

У першому числі (січень – лютий 2011 року) читайте: 

– роман Дмитра Дроздовського «Хамелеон», яким молодий 
письменник дебютував у цьому жанрі; 

– новий роман відомої польської письменниці Ольги Токарчук 

«Веди свій плуг понад кістками мертвих» (у перекладі Божени 

Антоняк);  

– перший переклад українською мовою роману класика 

австрійської літератури Роберта Музіля «Людина без 

властивостей» (з німецької переклав Олекса Логвиненко); 

– переклади творів французького поета Сен-Жон Перса (у версії 
Володимира Брюггена) та сербських авторів (в інтерпретації 

Івана Лучука). 

Також читайте тексти Теодозії Зарівної, Анатолія Дімарова, 

Андрія Підпалого, Петра Мідянки, Людмили Дядченко, Ярослава 

Голобородька, Світлани Кириченко, Василя Кожелянка, Василя 

Габора, Степана Сапеляка. 

Як і давніше, часопис повертає в українську літературу тексти, 

що становлять її золотий фонд: В’ячеслав Брюховецький подає 

невідомі мемуарні матеріали Віктора Петрова, Марко Роберт Стех 
публікує повість Ігоря Костецького «Мертвих більше нема». 

У рубриці «Нові автори нового століття» Олег Коцарев 

знайомить із поезією Олени Рибки. 
 

«ДОНБАС», 
№ 4, 2010 

У розділі прози – повість Леоніда Астахова «Я здесь живу», 

оповідання-бувальщина Івана Мельниченка «Болеро» Равеля» та 

оповідання Віктора Сухорукова «Тебенихин проснулся». Тут же 

вміщено розділ «Перепляс» з автобіографічної книжки відомого 

педагога Віктора Шаталова «Вопреки». Шанувальникам фантастики 

адресовано оповідання Віталія Забірка «У начала начал» (із циклу 

«Мисливство та риболовля»), а в «Щоденнику» опубліковано 
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спогади народного артиста України Віталія Аверченка «Полюбил 

девчонку я...» (запис від 1962 року). 

Поетичні добірки: Віталія Павловського – «Відгомін війни» 

(сповідь ветерана), Володимира Родіонова – «Достучитесь в обитель 

мою», Василя Василенка – «Щоб тайну творчості пізнати». 

У традиційній «Вітальні» – автори з Горлівського літератур-

ного об’єднання «Забой». Опубліковано твори відомих літераторів 

і початківців (серед них – Павло Безпощадний, Борис Котов, Борис 

Бєлаш, Леонід Талалай, Наталя Бугір, Василь Ткаченко, Микола 
Новіков, Валерія Матюща, Іван Нечипорук, Олена Міщенко, Іван 

Волосюк, Наталя Ковальська, Сергій Фесенко). 

Рубрика «Рецензії, анотації» містить публікацію Юрія Доценка 

«Там, де плине Top-ріка» про нове тлумачення «Слова о полку 

Ігоревім» (книжка-дослідження Владлена Маркіна). 

«Вернісаж» «Донбасу» пропонує розповідь Миколи Капусти про 

традиційну виставку художників «Донецьк і донеччани – 2010» та 

роботи переможців і призерів конкурсу, серед яких – Г. Жуков, 
М. Агабекян, Л. Джарти, В. Шендель, Ю. Зорко, О. Поляков. 

«Дон Хіхот» (сатира та гумор) подає оповідання Анатолія 

Рудофілова «Новый год настает» (із книжки «Соблюдайте, 

граждане!»). 
 

«КИЇВ», 
№ 11–12, 2010 

Завершено публікацію серії матеріалів Семена Глузмана «Мій 

вибір». На вшанування пам’яті К. Д. Ушинського – матеріал 

В. Терлецького «Чи достойні ми великої спадщини». 

Поетичні добірки: Анатолія Кичинського («Пам’ять іде...»), 

Дмитра Чередниченка («Сподіваний ранок»), Ярослави Павличко 

(«...Із таємних письмен»). 
Проза: низка оповідань Юрія Мушкетика, Івана Ільєнка, 

Геннадія Щипківського. Продовжено публікацію третьої книги 

Володимира Білінського «Країна Моксель – Московія». У рубриці 

«Слово без кордонів» – п’єса болгарського письменника Панчо 

Панчева «Казка про чотирьох близнюків» у перекладі Віктора 

Баранова. 

«Критика»: Віктор Баранов робить спробу намалювати 

«творчий портрет Євгена Дударя («Ім’я, що проказує саме за себе»), 

Микола Сом пише про свого побратима Анатоля Перепадю («Уроки 



 20

Перепаді»), Петро Засенко оглядає творчість Дмитра Чередниченка 

(«З когорти шістдесятників»), Валентина Давиденко ділиться 

враженнями від XXXIX «Варшавської поетичної осені» («Польоти 

варшавського джазу»). 

З матеріалів на мистецькі теми – розвідки Ігоря Чамети про 

художницю Ніну Котек (подано репродукції з її олійних полотен) та 

Оксани Ламонової про «живописні казки» художниць Маріанни 

Острогляд та Оксани Шапкаріної («Крізь чарівне скло»). 

Наприкінці номера вміщено зміст «Києва» за 2010 рік. На 
2–4 сторінках обкладинки – кольорові репродукції з робіт Андрія 

Антонюка, Маріанни Острогляд та Олександра Андреєва. 
 

«КИЇВ», 
№ 1, 2011 

Поетичні добірки: Дмитра Павличка («Потоп»), Дмитра 

Кременя («Мир золотим оливам»), Люцини Хворост («Осердя 

пісні – біль»). 

У рубриці «Публіцистика» про рік минулий і рік нинішній у 

житті України, її столиці й часопису «Київ» розмірковує головний 

редактор журналу Віктор Баранов («Рік на віку»). Юрій Фурман 

пише про тривожну ситуацію з лісовим масивом у Голосієвому 

(«Голосієвська трагедія»). 
Проза: розділи з роману-есе Олександра Балабка «Олександр 

Вертинський, нащадок Гоголя. Шляхами артиста»; Богдан Жолдак 

виступає у своєрідному жанрі апокрифів («Апокрифами Києва. 

Авторський путівник»); опубліковано оповідання Р. Л. Стівенсона 

«Давня пісня» в перекладі Олександра Мокровольського. Продов-

жено публікацію третьої книги Володимира Білінського «Країна 

Моксель – Московія». 

У розділах «Критика» та «Мистецтво» – стаття Михайла 
Слабошпицького «З мрії про хату, повну книжок... Кілька уваг до 

літературної біографії Григорія Гусейнова»; рецензія Петра 

Осадчука на віршовану книжку Валерія Ясиновського «Нотатник» 

(«Праведний вогонь сатири»); роздуми Лесі Корж про феномен 

горщика в гончарному мистецтві («Міра справжності – горщик»); 

розповідь Валентини Давиденко про арт-ярмарок сучасного 

мистецтва в «Мистецькому арсеналі» та виставку «Від школи до 

храму» Миколи Стороженка («Мистецьке Євангеліє від Миколи 

Стороженка»). 
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Номер проілюстровано кольоровими та чорно-білими репродук-

ціями з полотен Андрія Коваленка, Івана Михайлова, Олексія Возія-

нова, Оксани Возіянової, Тетяни Кашкарової, Андрія Краснощокова 

(Коваленка), Лесі Ортинської, Ганни Фурс, Наталії Мелесь, 

Володимира Сярова, Ольги Литвин-Горбаченко, Олеся Солов’я. 
 

«КИЇВ», 

№ 4–5, 2011 
Номер відкриває гостропубліцистичний виступ Анатолія Крима 

«Бенкет шакалів», що засуджує «мишачу істерію «протестуваль-
ників» проти роману Василя Шкляра «Чорний Ворон». Російсько-

українським стосункам і самоідентифікації росіян в Україні 

присвячено статтю Павла Казаріна «Я вчуся розуміти». 

Увазі читачів запропоновано добірки поезій Івана Драча 

(«Чорне сонце безжальне»), Івана Гайворона («Горить яса») та 

Станіслава Бондаренка («Біль ділиться на два»). 

Із прози – розділи з нового роману Юрія Щербака «Час 

смертохристів» (публікацію супроводжує інтерв’ю з автором) та 
оповідання сучасного польського письменника Войтека Пестки 

«Балада «Говорить радіо...» в перекладі Олени Катаєвої. 

У рубриці «Критика» Михайло Слабошпицький рецензує 

історичний роман Івана Корсака «Я хочу, щоб була Україна...». 

У розділі «Мистецтво» – розповідь Оксани Ламонової про київську 

художницю Тетяну Фаліну («Запрошення до кавової паузи») та 

стаття Павлини Дунай «Щедрість мистецьких плодів Валерія 

Франчука» (часопис вміщує також кольорові та чорно-білі 

репродукції з полотен цього відомого українського художника, 
лауреата Шевченківської премії). 

 
«УНІВЕРСУМ», 

№ 1–2 (207–208), січень – лютий 2011 року 
Цьогорічне перше число «Універсуму» відкриває редакційне 

слово Олега К. Романчука («Коли створимо політичну українську 

націю?»). 
До уваги читачів – розлоге публіцистичне дослідження 

журналіста й письменника Леоніда Капелюшного («У нашому домі 

йде реставрація імперського режиму за ширмою декларативного 

суверенітету»). 
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Олег Баган у рубриці «Геополітика» осмислює фундаментальну 

розвідку «Україна XXI століття: геополітичні виклики». 

У рубриці «Russian World» побачили світ гостроактуальні 

статті російських авторів – Олексія Широпаєва («Про два різні 

народи») і Андрія Колеснікова («Російська відповідь»). 

Доктор Василь-Ярослав Новицький з Австрії аналізує наслідки 

оприлюднення секретів політиків і дипломатів інтернет-

платформою WikiLeaks («Секс як зброя в політичних іграх»). 

Віктор Галенко полемізує з доктором історичних наук 
Станіславом Кульчицьким у статті «Голодомор – це і український 

Голокост...». 

Читачам «Універсуму» запропоновано есеї студентів-журна-

лістів ЛНУ імені І. Франка на тему Голодомору. 

У рубриці «Хто є хто» журнал продовжує друкувати есеї 

Віталія Карпенка про українських президентів, яких він знав 

особисто («Віктор Ющенко: плюси і мінуси»). 
 

«СЛОВО і ЧАС», 

№ 2, 2011 
Номер відкриває рубрика «Ad fontes!», яка містить статтю 

Юрія Барабаша про те, «...Чому Гоголь писав російською». 

У рубриці «Дати» Сергій Романов порівнює життєвий і творчий 
шлях Лесі Українки і Антона Чехова. Лариса Мірошниченко 

аналізує невідомий текст Лесі Українки «Еолова арфа». Роман 

Піхманець висвітлює художні параметри концепту забобону 

у творчій свідомості Леся Мартовича. 

У рубриці «XX століття» Володимир Панченко з’ясовує 

формування у класичній українській літературі естетичних 

настанов, суголосних доктринальним засадам соціалістичного 

реалізму. Оксана Когут досліджує способи міфологізації 
урбаністичного часопростору в сюжетах сучасної української 

драматургії. 

Ірина Забіяка дебютує розвідкою про поетизм як феномен 

чеського літературного авангарду 1920-х років. Леся Павленко 

аналізує образ дому в поезії В. Кордуна. 

У рубриці «Літопис подій» – стенограма обговорення книжок 

Тамари Гундорової «Кітч і література. Травестії» та «ПроЯвлення 

Слова». 
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Михайло Наєнко рецензує монографію Л. Кравченко «Художня 

модальність поетичного універсуму Р.-М. Рільке», Назар Федо-

рак – монографію М. Трофимука «Поетика епохи Мазепи», Ігор 

Павлюк – монографію В. Яручика «Українська поезія, творена 

в Польщі після Другої світової війни», Олександр Боронь – 

електронну конкорданцію повного зібрання творів Г. Сковороди. 
 

«СЛОВО I ЧАС», 
№ 3, 2011 

Номер відкриває рубрика «Питання шевченкознавства». 

Роксолана Зорівчак аналізує шевченкіану Віри Річ. Сулима Віра 

досліджує морфологію «Снів» Тараса Шевченка в контексті 

біблійних оніричних пророцтв. Леонід Ушкалов розглядає працю 

К. Лібельта «Естетика» як дзеркало філософії Шевченка. 
У рубриці «XX століття» Микола Кодак висвітлює риси 

поетики драми М. Куліша «Патетична соната». Григорій Штонь 

розмірковує про літературу малоросійську й українську. Літера-

турно-критичні дослідження цього автора аналізує Михайло 

Наєнко, а його прозу – Олександра Леоненко. 

У рубриці «Гендерні студії» Софія Філоненко реконструює 

гендерні моделі готичного детективу в романах Андрія Кокотюхи. 

Ганна Улюра досліджує антиестетику як естетичну норму в російсь-
кій жіночій прозі 1990-х pp. 

У рубриці «Питання теоретичні» Фелікс Штейнбук на прикладі 

творчості Григорія Косинки демонструє тілесно-міметичний метод 

аналізу текстових стратегій модерністського дискурсу. Надія 

Гаврилюк розглядає проблему співвідношення категорій «маси» 

і «особистість» у процесі створення й рецепції поезій. 

Юрій Пелешенко рецензує збірку наукових праць «Studia 

Ingardeniana», присвячену інтерпретації художнього тексту; Василь 
Яременко – книжку К. Матвіюка про українських дисидентів 

«І ми цей шлях пройшли... (спогади, свідчення, оцінки подій)»; 

Олександр Астаф’єв та Олеся Ляшенко – книжки І. Зимомрі 

«Австрійська література: моделі рецепції тексту» й «Мала проза 

Томаса Бернгарда: концепт рецепції та генології»; Ігор Павлюк – 

монографію О. Яручик «Польсько-український міжкультурний 

діалог (на сторінках «Biuletynu  polsko-ukrainskiego» (1932–

1938 pp.)»; Микола Мушинка – книжку І. Калинця «Знане 

і незнане про Антонича»; Андрій Бахтаров – збірник наукових 
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праць «Studia sovietica»; Микола Ільницький – монографію 

Т. Пастуха «Київська школа поетів та її оточення: (модерні 

стильові течії української поезії 1960–90-х років)». 
 

«СЛОВО І ЧАС», 
№ 4, 2011 

У номері представлено праці співробітників кафедри 

української літератури Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. Про роботу цього осередку філології інформує 

Ірина Констанкевич. 

 У рубриці «XX століття» Сергій Романов аналізує драматичну 

поему Лесі Українки «На полі крові» як християнську екзегезу 

й авторський апокриф. Галина Яструбецька інтерпретує «Одер-

жиму» Лесі Українки крізь призму теорії експресіонізму. Людмила 
Златогорська висвітлює форми трагізму у драмі «Камінний 

господар». Ірина Констанкевич розглядає інваріант модернізму як 

національного стилю в культурному ландшафті 20-х років XX сто-

ліття, Майя Хмелюк – щоденникові записи О. Кобилянської як 

авторисунок письменниці. Олена Маланій реконструює національ-

ний часопростір поезій Василя Барки. Віктор Яручик оглядає укра-

їнську поетичну творчість Лемківщини після Другої світової війни. 

У рубриці «Час теперішній» Вікторія Сірук оглядає творчість 
Олега Лишеги. Микола Мартинюк висвітлює рецепцію образу 

Богдана Хмельницького в художній системі Йосипа Струцюка. 

У рубриці «Ad fontes!» Лариса Семенюк аналізує зооморфні 

образи української барокової поезії на матеріалі віршів Данила 

Братковського. Тетяна Данилюк-Терещук розглядає освоєння 

української народної міфології в дослідженнях фольклористики 

першої половини XIX ст. Ольга Яблонська роздумує над поетичною 

творчістю Т. Шевченка у світлі етнопсихології. 
Ігор Набитович рецензує хрестоматію «Японська література».  

У рубриці «Літопис подій» Микола Васьків інформує про Другі 

Інґарденівські читання, Юлія Шутенко й Тетяна Ніколаєва – про 

презентацію першого тому видання «Українські народні думи». 
 

«СЛОВО І ЧАС», 
№ 5, 2011 

Номер відкриває рубрика «XX століття». 

Людмила Тарнашинська досліджує антропологічні колізії 

художньої свідомості українських шістдесятників, їхні жанрово-
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стильові актуалізації та модифікації. Оксана Гальчук розглядає 

рецепцію античних образів і мотивів у поезії М. Бажана. 

У рубриці «Ad fontes!» Тетяна Шевчук реконструює музичну 

топіку псалмів і симфоній Г. Сковороди. Ольга Циганок аналізує 

теорію епітафії в українських поетиках XVII – першої половини 

XVIII сторіч. Петро Білоус переглядає деякі концепції російського 

медієвіста Дмитра Лихачова. Зінаїда Кирилюк висвітлює співпрацю 

О. Пушкіна й О. Сомова в розвитку російської прози. 

Олександр Боронь аналізує ремінісценції з доробку Г. Квітки-
Основ’яненка в повістях Т. Шевченка, а Ольга Меленчук – 

коментарі С. Єфремова до листування й щоденника Кобзаря 

в рубриці «Питання шевченкознавства». 

Рубрику «Час теперішній» представлено статтею Юрія 

Горблянського та Марини Кульчицької, присвяченою роману Ліни 

Костенко «Записки українського самашедшого», що «має естетичну 

спромогу стати видатним явищем української та європейської 

культури». Галина Левченко трактує цей твір як «необароковий 
діаріуш людства». Олена Маланій аналізує збірку Галини 

Яструбецької «Memorioglifica (Різьблення по пам’яті)».  

Також опубліковано статті Михайла Наєнка «Про помежів’я 

літератури й паралітератури» та Лукаша Скупейка «Модерність 

і паралітература: із досвіду І. Франка – дослідника новітньої 

літератури». 

Світлана Лущій рецензує монографію Т. Шестопалової про 

Ю. Лавріненка, Олександр Астаф’єв і Олеся Лященко – моно-
графію С. Гайдук «Бестіарій епохи романтизму: сутність симво-

лічної парадигми», Ігор Набитович – монографію С. Вуйтович про 

драматургію Лесі Українки, Ольга Матвєєва – третій том 

«Щоденника» В. Винниченка. 
 

«БЕРЕЗІЛЬ», 
№ 3–4, 2011 

Березнево-квітневе число відкриває лист-привітання голови 

Національної спілки письменників України, народного депутата 

України Володимира Яворівського з нагоди 55-річчя «Березоля». 

У розділі «Публіцистика» – стаття Миколи Рябчука «Спокуса 

«третього шляху», спогади-роздуми Євгена Сверстюка «Секретне – 

то соромітне?», нотатки Володимира Науменка «Заокеанський ха-

рактерник», присвячені пам’яті відомого мецената, багатолітнього 
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члена редколегії «Березоля» Маріяна Коця, а також лист Свято-

слава Караванського «Про обмін думок і досвіду» – відгук на одну 

з попередніх «березільських» публікацій.  

Прозу представлено закінченням роману «Сни Юлії і Германа» 

Галини Пагутяк та її ж «Кеніґсберзьким щоденником», оповідан-

нями Люцини Хворост («Шукайте свою подорож») та Юлії 

Лісовської («Остерігатися, любити...»). 

До цього числа увійшли також поетичні добірки Анни Малігон 

та Наталі Пасічник. 
У розділі «Драматургія» «Українськими етюдами» дебютує 

в «Березолі» Костянтин Солов’єнко. 

75-літтю Олега Чорногуза присвячено статтю Віталія Абліцова 

«Людина, що сміється крізь сльози». Під рубрикою «Книжка, про 

яку говорять» Зіновій Крутивус рецензує роман «Чорний Ворон» 

(«Залишенець») Василя Шкляра. Василь Медвідь відгукується на 

книжку Броніслава Яницького «Щоб ступити за хмари». 

У розділі «Не до сміху...» – байки з натури «Хто з’їв наш 
сир?» Олега Потурая та «Мудрації» Миколи Возіянова. 
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  БІБЛІОТЕЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП   
 

Борщівський район 

З нагоди державних, календарних і церковних свят спеціалісти 
бібліотек району організовували різноманітні заходи. 

Щирою та теплою була зустріч за круглим столом «На могилах 
їх сіяла квіти весна» у бібліотеці с. Бабинців (завідувач –  
Світлана Танасійчук), приурочена до 69-ї річниці із часу створення 
Української повстанської армії.  

У книгозбірні було оформлено книжкову виставку «Як ви 
умирали, вам дзвони не грали», а також створено папку «Горів, 
палав, страждав за тебе, Україно», присвячену пам’яті Михайла 
Лукія і його побратимів. 

Протягом заходу висвітлювався весь шлях УПА – від її 
створення до сьогодення. Понад п’ятдесят мешканців с. Бабинців 
були членами Української повстанської армії. Їхні сім’ї вивозили 
на Соловки, у Магадан, далекий Сибір. Багато з них залишилися 
там навіки – поховані в тих холодних землях. Чимало людей, 
відбувши каторжні роботи, повернулися додому, не заставши ні 
своєї хати, ні маєтку.  

На зустріч було запрошено родичів загиблих воїнів,  очевидців, 
учасників визвольних змагань – членів Організації українських 
націоналістів, Народного руху України та Союзу українок.  

Спогадами про тогочасні події поділився Іван Солтис, який був 
засуджений на 25 років.  

Упродовж  свята звучали українські пісні та вірші. 
 

Лановецький район 

У своїй роботі бібліотеки Лановецького району значну увагу 
приділяють обслуговуванню осіб з особливими потребами та 
похилого віку. Таким людям нелегко в житті, але вони наповнюють 
його своїм хобі, улюбленими книгами, спілкуванням, зустрічами.  

Напередодні Міжнародного дня інвалідів у центральній 
бібліотеці відбулася творча зустріч «Ти – людина і ти –
неповторна». Розпочала її автор сценарію, працівник читального 
залу Леся Оревчук, яка із захопленням говорила про тих, чиє 
життя стало гідною відповіддю особистості на виклик долі. Серед 
них – Людмила Терещук, Ольга Гаврилюк, Галина Рижевська та 
Петро Волохатий.  



 28

У читальному залі центральної бібліотеки було організовано 
виставку творчих робіт Л. Терещук «Поезія рук невтомних», на 
якій представлено вишивки, картини, виготовлені з використанням 
соломи, шкіри, флористичні композиції. 

У заході взяли участь представники районної та міської рад, 
голова ради районної організації ветеранів О. Боярчук, голова 
районної організації Української спілки ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів) О. Довгалюк, директор централізованої 
бібліотечної системи С. Пчола.  

Гостям було вручено подарунки. 
Прозвучали пісні «Слава Богу за все» у виконанні хору 

церковної громади м. Ланівців, «Зійшло сонце за гору» у виконанні 
дуету Чижевських. Діалог «Мудрець і учень» прочитали студенти 
професійно-технічного училища № 25 Мар’яна Костоглорова та 
Наталія Черешнюк. 

Бібліотекарі беруть активну участь у благодійній акції «Повір 
у себе». Постійно діючими є виставки робіт людей із обмеженими 
функціональними можливостями «Красу відчуваєш серцем», 
«Відкриваємо світ прекрасного фарбами і серцем», «Поезія рук 
невтомних», «Миті життя, відтворені бісером». 

 

м. Тернопіль 

Справжнім святом для тернополян і бібліотечної спільноти 
міста став перший бібліотечний фестиваль «Бібліофест – 2011», 
який відбувся 16 грудня в Українському домі «Перемога» за 
підтримки управління культури і мистецтв міської ради, обласної 
організації Національної спілки письменників України. 

У ньому взяли участь спеціалісти 12 книгозбірень, що входять до 
централізованої бібліотечної системи м. Тернополя. Серед гостей 
фестивалю – шанувальники книг: учителі та школярі міста. Хол 
Українського дому в цей день наповнився дитячим сміхом, піснями, 
віршами, словами подяки. Також відбулося вертепне дійство та було 
вручено солодкі подарунки. 

Усі присутні мали можливість пройти майстер-клас із 
виготовлення витинанок, ялинкових прикрас, різдвяних янголів, 
що організовували фахівці бібліотек. 

Інформація про захід висвітлювалася засобами масової інформації 
та жваво обговорювалася в соціальних і спеціалізованих бібліотечних 
мережах. 
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Чортківський район 

До Дня Перемоги в бібліотеці-філіалі с. Сокиринців відбувся 
вечір-зустріч «Солдатські вдови – журавки сиві». На захід було 
запрошено вдову Ганну Остапишин, яка із невимовним сумом 
розповіла присутнім свою історію життя: як під час війни загинув 
чоловік, як вона ставила на ноги двох діточок. І зараз, через багато 
років, цю жінку не покидає надія, що її коханий живий. На зустріч 
вона принесла листи-трикутнички, які писав чоловік із війни, 
і подарувала бібліотеці. 

Запаливши свічу пам’яті, ведучі згадали всіх односельців, які 
не повернулися з поля бою. А вдовам, ветеранам і учасникам війни, 
які завітали на вечір, висловлено слова подяки та вручено квіти. 

Гості заходу мали можливість ознайомитися з книжковою 
виставкою «Земний уклін тобі, солдате». 

Учасники художньої самодіяльності дарували присутнім пісні 
та вірші.  

 

Шумський район 

Є події та дати, які незалежно від обставин і часу, вікопомні. 
Одна з них – перемога у війні над фашизмом. У пам’яті вдячних 
нащадків назавжди залишаться подвиги патріотів, які не 
шкодували своїх крові та життя під час боротьби з безпощадними 
супротивниками. Ніколи не померкне слава ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, котрі на смерть стояли за міста та села, разом зі 
всією країною зупиняли навалу ворожих сил. А ці люди живуть 
поряд із нами. Це – наші батьки та діди, прадіди. І ми іноді навіть 
не здогадуємося про подвиги, які вони здійснили.  

Бібліотечні працівники поважають і шанують людей, які 
наблизили перемогу. У книгозбірнях системи цю категорію 
користувачів забезпечено максимальною увагою. Майже всіх 
учасників і ветеранів війни волонтери бібліотек обслуговують 
удома. Платна література їм видається безкоштовно. З тими 
фронтовиками, котрі самі відвідують бібліотеку, постійно 
проводяться бесіди-спогади та обговорюються актуальні проблеми 
сьогодення. 

Напередодні Дня Перемоги бібліотечні працівники разом 
із дітьми – читачами книгозбірні – завітали з вітальними 
листівками до ветеранів, які за станом здоров’я не можуть 
відвідати святкові заходи. 
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Спеціалісти центральної бібліотеки підтримують тісні зв’язки з 
представниками районної організації ветеранів України, 
здійснюють пошук колишніх фронтовиків, організовують із ними 
зустрічі. Зокрема,  проведено вечір-зустріч «Перемоги та втрати на 
дорогах війни», на який було запрошено ветерана Великої 
Вітчизняної війни Василя Михайловича Хрищука. Паморозь лягла 
на його скроні, роки поорали зморшками обличчя, але молодою 
залишається душа. Він щиро поділився спогадами про участь 
у визволенні України, розповів, де і як зустрів перемогу. 

Мільйонами людських життів заплачено за успіх у боротьбі із 
супротивником. Безліч сімей не дочекалися з фронту свого 
годувальника й до цього часу оплакують сина, батька, брата… 
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