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Шановні колеги! 

Прийміть щирі вітання з Новим 

2014 роком та Різдвом Христовим! 

Бажаємо Вам щастя, міцного 

здоров’я, довгої та світлої долі, 

здійснення найсокровенніших мрій 

і задумів. 

Хай Новий рік увійде до Вашої 

оселі добрим і радісним, принесе 

злагоду та достаток, впевне-

ність у завтрашньому дні. 

Нехай посмішки рідних, святкові 

вітання, полум’я новорічних 

свічок, мерехтіння різдвяної 

зірки та веселий дзвін келихів 

надихають Вас на добро, нові 

плани, звершення та здобутки. 
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 ІННОВАЦІЇ   
 

Бібліографічний опис електронних ресурсів 
Повноправними об’єктами аналітико-синтетичної обробки 

документів у бібліотеках є електронні інформаційні ресурси. Їх 

бібліографічний опис здійснюється відповідно до чинного 

міждержавного стандарту ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів 

з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний 
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання», який уведено в дію 1 липня 2007 року. 

Електронні ресурси – це інформаційні ресурси, які 

створюються, керуються та використовуються за допомогою 

комп’ютера й містять дані та (або) програми, зафіксовані 

в електронній (цифровій) формі на певних носіях, у тому числі й ті, 

що потребують використання периферійного пристрою, приєднаного 

до комп’ютера (наприклад, CD-ROM), або зв’язку з комп’ютерною 

мережею (наприклад, інтернетом).  
Електронні ресурси різноманітні й постійно розвиваються. На 

даний час можна виділити такі їх основні види:  

• електронні аналоги друкованих видань (книг, журналів тощо), 
текстову інформацію в яких подано у формі, котра допускає 

посимвольну обробку;  

• електронні аналоги друкованих видань, елементи яких 
(наприклад, сторінки) подаються як цілісні графічні образи; до 

цього ж виду електронної інформації належать аналоги 

рукописних матеріалів – факсиміле;  

• бази даних, які відповідають вимогам електронної інформації 
(бібліографічні, адресні, статистичні, лінгвістичні та 

повнотекстові бази даних, якщо вони не відтворюють повною 

мірою друковані видання);  

• нові форми публікацій, що не мають друкованих аналогів 

(електронні оголошення, матеріали електронних конференцій та 
інші електронні повідомлення, доступні користувачам через 

телекомунікаційні мережі); 

• електронні публікації аудіо- та відеоінформації; 

• мультимедійні продукти; 

• програмні продукти;  
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• комбіновані програмно-інформаційні продукти, наприклад 

геоінформаційні системи;  

• електронні ігри.  

Під впливом інформаційних технологій увесь час з’являються 
нові види електронних ресурсів, розширюються межі традиційної 

системи видань, формуються різні типи електронних документів 

(мережеві версії друкованих видань, онлайнові газети та часописи, 

додатки до традиційної преси, колекції посилань, огляди, 

дайджести, альманахи тощо). 

Специфіка складання бібліографічного опису електронних 

ресурсів полягає, головним чином, у формуванні елементів, які 

найбільше відповідають за точність їх ідентифікації. Це, передусім, 
загальне специфічне визначення матеріалу, основні характеристики 

в області виду, розміру та обсягу ресурсу, дані про фізичний носій, 

системні вимоги та інші специфічні характеристики.  

Бібліографічний опис електронних ресурсів здійснюється 

відповідно до загальних правил стандартного (базового) опису 

в частині структури, набору областей і елементів, вибору мови та 

графіки, застосуванні правил орфографії, скорочення слів тощо.  

Інформацію для складання бібліографічного опису електронного 
ресурсу беруть із певних елементів вихідних відомостей: про назву, 

відповідальність, перевидання, місце та рік видання, серію – із 

внутрішніх (титульний екран, основне меню, відомості про 

програму, головна сторінка сайта, порталу тощо) або зовнішніх 

(етикетка чи маркування на фізичному носії, технічна 

документація, інший супровідний матеріал або контейнер, коробка, 

конверт та ін.) джерел. Зазначені джерела називають приписаними 

джерелами інформації (див. табл. 1).  
 

Таблиця 1 

Відповідність приписаних джерел інформації  
областям бібліографічного опису 

Область 
бібліографічного 

опису 
Приписане джерело інформації 

Область заголовка й 

відомостей про відпо-
відальність 

Внутрішні джерела, етикетка, марку-

вання на фізичному носії, технічна доку-
ментація, інший супровідний матеріал 

або контейнер 
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Область видання Внутрішні джерела, етикетка, марку-

вання на фізичному носії, технічна доку-

ментація, інший супровідний матеріал 

або контейнер 

Область виду й обсягу 

ресурсу  

Будь-яке джерело 

Область вихідних 

даних 

Внутрішні джерела, етикетка, маркуван-

ня на фізичному носії, технічна докумен-

тація, інший супровідний матеріал або 

контейнер 

Область фізичної 

характеристики 

Будь-яке джерело 

Область серії Внутрішні джерела, етикетка, маркуван-

ня на фізичному носії, технічна доку-

ментація, інший супровідний матеріал 

або контейнер 

Область приміток  Будь-яке джерело   

Область стандартного 
номера 

Будь-яке джерело 

 

Відомості, узяті не з приписаних джерел інформації чи 

сформульовані на основі аналізу вмісту ресурсу, беруть у квадратні 

дужки.  

 
Загальна схема бібліографічного опису електронного ресурсу: 

Основна назва (заголовок електронного документа) [Загальне 
позначення матеріалу] = Паралельна назва : відомості, що 

належать до назви / перші відомості про авторство чи 
відповідальність ; наступні відомості про відповідальність. – 
Відомості про повторність видання / відповідальність за повторне 
видання. – Позначення виду ресурсу (обсяг ресурсу). – Місце 
видання, виробництва й (або) поширення : Назва (ім’я) видавця, 

рік видання. – Кількість фізичних одиниць та специфічне 
позначення матеріалу. – (Основна назва серії чи підсерії ; №, 
т.). – Системні вимоги (для ресурсів локального доступу) або 
режим доступу (для ресурсів віддаленого доступу). – Інформація 
про джерело основної назви. – Мова ресурсу. – Стандартний 

номер = Ключова назва : умови доступності та (або) ціна.   
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У бібліографічних списках можна використовувати бібліо-

графічний опис з усіма обов’язковими та лише частиною 

факультативних елементів. 

Оскільки в бібліографічному описі електронних ресурсів 

необхідно наводити специфічні відомості щодо загального 

визначення матеріалу, визначення виду ресурсу та специфічного 

позначення матеріалу, потрібно звернути увагу на такі аспекти 

типології електронних ресурсів: 

– типи ресурсів (за типом вмісту або типом даних); 
– типи носіїв або характер доступу; 

– види ресурсів (відповідають типології видань). 

Типи ресурсів визначаються типом вмісту, тобто типом 

інформації, яка призначена для сприйняття людиною, або типом 

даних, що характеризується їхніми певними властивостями та 

операціями, котрі виконуються над ними, чи типами знакової 

природи інформації (певна форма знаків, якими фіксується та 

передається інформація в ресурсі). 
До основних типів вмісту належать:  

• електронні дані – інформація у вигляді текстів, числових 
даних, зображень (статичних або динамічних), звуків;  

• електронні програми (програмне забезпечення) – набір 
операторів або підпрограм, які забезпечують виконання певних 

завдань, включаючи обробку даних;  

• комбінація цих видів в одному ресурсі (мультимедіа, відеоігри 
тощо).  

До типів даних відносяться:  

• числові дані – інформацію подано головним чином числами 
у вигляді цифр (статистичні дані, електронні таблиці тощо), 

над якими можна здійснювати математичні операції;  

• текстові дані – інформація надається в основному у вигляді 
текстової інформації (абеткові та числові символи), тобто 

у формі, яка допускає посимвольну обробку;  

• зображення – інформація надається у формі, що дозволяє 
перегляд, але не допускає посимвольної обробки, містить 

графічну інформацію (нерухомі зображення, такі, як малюнки, 
фотографії, креслення тощо), відеодані (рухомі зображення, 

такі, як кіно- та відеоматеріали, анімація та ін.);  

• звукові дані – цифрове відтворення звукової інформації.  
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За типом носіїв або режимом доступу електронні ресурси 

поділяються на:  

• ресурси локального доступу (локальні електронні ресурси) – 

електронні ресурси, вміст яких зафіксовано на окремих 

фізичних носіях (компакт-дисках, дискетах тощо), призначених 

для використання в режимі прямого доступу (локально), тобто 

таких, що вимагають застосування периферійного пристрою, 

безпосередньо приєднаного до комп’ютера, або допоміжного 

обладнання;  

• ресурси віддаленого доступу (віддалені або мережеві ресурси) – 

електронні ресурси, розміщені на жорсткому диску (вінчестері) 

чи інших пристроях для запам’ятовування або представлені 

в інформаційних мережах (зокрема ресурси, розміщені на 

інтернет-серверах) і доступні необмеженій кількості 

користувачів.  

Отже, електронні ресурси можуть опрацьовуватися двома 

шляхами, залежно від характеру доступу (локальний або 

віддалений). Для ресурсів локального доступу мають бути наведені 
дані щодо фізичного носія (диска, касети, картриджа). Для ресурсів 

віддаленого доступу – опис систем доступу (відомості про 

операційні системи, протоколи зв’язку, програмне забезпечення, 

сервери тощо).  

Зважаючи на це, схема бібліографічного опису ресурсів 

локального доступу матиме такий вигляд: 

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : відомості, що 
належать до назви / перші відомості про авторство чи 
відповідальність ; відомості про інших осіб чи установи, які несуть 
інтелектуальну відповідальність. – Відомості про повторність 

видання. – Вид ресурсу. – Місце видання : Назва (ім’я) видавця, 
рік видання. – Кількість фізичних одиниць та специфічне 
позначення матеріалу. – (Основна назва серії чи під серії ; №, 
т.). – Системні вимоги. – Джерело основної назви.   

Наприклад:   

Інтегрована лексикографічна система «Словники України» 

[Електронний ресурс] : Словозміна, транскрипція, фразеологія, 

синонімія, антонімія / В. А. Широков [та ін.] ; НАН України, Укр. 

мовно-інформ. фонд. – Версія 4.1. – Дані і прогр. – [К.] :  Довіра, 

2006. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: 

Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Microsoft Windows XP ; 60 Mb 
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вільного дискового простору ; NET Framework 2.0. – Назва 

з етикетки диска.  

Схема бібліографічного опису ресурсів віддаленого доступу:  

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : відомості, що 
належать до назви / перші відомості про авторство чи 

відповідальність. – Відомості про повторність видання. – Вид 
ресурсу. – Місце видання : Назва (ім’я) видавця, рік видання або 
дата присвоєння авторського права. – (Основна назва серії чи 
підсерії ; №, т.). – Режим доступу. – Джерело основної назви.   

Наприклад:  

Бібліотечному фахівцю [Електронний ресурс] / [відділ наук. 

аналізу та розвитку бібл. справи ДЗ «Національна парламентська 

бібліотека України»]. – Електрон. текст. дані. – [К.] :  НПБ 

України, © 2004–2011. – Режим доступу: http://profy.nplu.org, 

вільний (дата звернення: 26.11.2013). – Назва з екрана. – Мова 

укр.  

Розглянемо детальніше вимоги до окремих елементів 

бібліографічного опису електронних ресурсів.  
1. Опис складається тією мовою, якою подано дані в ресурсі. 

2. Відомості про основну назву беруть із приписаного джерела 

інформації. Якщо в джерелі її не вказано, то як основну назву 

зазначають перші рядки тексту або весь текст, виведений на 

титульний екран. Якщо це неможливо, то назву формулюють 

на основі аналізу електронного ресурсу й беруть у квадратні 

дужки. 

3. Загальне позначення матеріалу наводять одразу після основної 
назви у квадратних дужках без скорочень. 

Наприклад: 

[Електронний ресурс].  

4. Відомості, що належать до назви, містять інформацію, яка 

розкриває та пояснює основну назву. Хоча цей елемент 

є факультативним, його варто зазначати, оскільки він 

важливий для правильної ідентифікації електронного ресурсу.  

5. Відомості про відповідальність містять інформацію про осіб та 

організації, які відповідальні за інтелектуальний або художній 

зміст матеріалу, уміщеного в об’єкті опису. Цю інформацію 
беруть з етикетки фізичного носія ресурсів локального доступу 

або головної сторінки ресурсів віддаленого доступу.  
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Наприклад: 

/ авт. курсу А. Петренко ; програмув. С. М. Бєляєв. 

Зверніть увагу! 

� Якщо відомості про відповідальність належать до одного виду, 

то вони відділяються комами. 

� Декілька різних видів відомостей про відповідальність 

відділяються крапкою з комою. 

6. Позначення виду ресурсу включає узагальнену характеристику 
матеріалів, що вміщуються в ньому. Відомості про вид ресурсу 

беруть із приписаних джерел або формулюють самостійно на 

основі його аналізу та подають без квадратних дужок. Тут 

можна наводити інформацію про конкретний вид електронних 

даних чи програм. 

Наприклад:  

Електрон. текст. дані; Електрон. граф. дані; Електрон. журн.; 

Електрон. ст.; Електрон. кн.; Електрон. пошукова прогр. тощо.  

В одному електронному ресурсі можуть поєднуватися елект-
ронні дані й програми різних видів, наприклад в інтерактивних 

мультимедійних ресурсах. У такому випадку перед позначенням 

другого виду ресурсу ставиться сполучник «та». 

Наприклад: 

Електрон. дані та прогр.  

7. Відомості про обсяг електронного ресурсу наводяться в круглих 

дужках у такому вигляді, у якому вони подані в першоджерелі, 

з додаванням більш детальних характеристик у разі потреби. 

Наприклад:  

. – Електрон. дані (33 файли). 

. – Електрон. дані (120 тис. записів). 

8. Кількість фізичних одиниць та специфічне позначення 
матеріалу наводять лише в описі електронних ресурсів 

локального доступу (на змінному фізичному носії). Кількість 

фізичних одиниць вказують арабськими цифрами перед 

специфічним позначенням матеріалу. Для специфічного 

позначення матеріалу, до якого належить фізичний носій, 

використовують такі терміни: Електронний диск, Електронний 

магнітний диск, Електронний оптичний диск та ін. Конкретний 

вид оптичного диска (CD-R, DVD-R, BD-R тощо) записують 
у круглих дужках після специфічного позначення матеріалу. 
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Наприклад:  

. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). 

Зверніть увагу! 

Якщо один і той самий ресурс доступний на різних фізичних 

носіях і призначений для використання в одній і тій самій системі, 

рекомендується складати окремий опис для кожного фізичного 

носія. 

9. Місцем видання електронного ресурсу вважається юридична 

адреса офіційного видавця або дистриб’ютора електронних 

документів. При складанні опису документів, створених 

в Україні за ліцензійною угодою із зарубіжним власником 
авторських прав, зазначають лише місцезнаходження та назву 

українського видавця. Назви зарубіжної фірми не наводять.  

Наприклад:  

. – К. : Атлантік, 2008. 

Якщо при складанні опису електронного ресурсу не вдалося 

встановити місто, у якому його створено, то у квадратних дужках 

вказується назва області, штату, провінції або країни. 

Наприклад: 

[Україна]. 

Якщо наводиться передбачуване місце видання, то крім цього 

ставиться знак питання. 

Наприклад: 

[Росія?]. 
Якщо в електронному документі не зазначено року видання, то 

замість нього без квадратних дужок наводять дату присвоєння 

авторського права або дату виготовлення. 

Наприклад: 

cop. 2008 або © 2008 (© – знак авторського права); 

виготовлено 2006. 

Якщо жодної з дат встановити не вдалося, то у квадратних 

дужках можна подати приблизну дату видання. 

Наприклад:  

[близько 2010] або [2008?]. 

Позначення «[Б. р.]» не використовується. 

10. Особливу увагу потрібно приділити області приміток. В описі 
електронних ресурсів, на відміну від документів на 

традиційних носіях, ця область дуже важлива, тому що 

примітки доповнюють попередню частину опису й можуть 
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стосуватися будь-якого елемента фізичного оформлення 

електронного ресурсу та (або) його змісту.  

Кожну примітку відокремлюють від наступної крапкою й тире.  

11. При бібліографічному описі електронних ресурсів локального 

доступу першими в області приміток наводять відомості про 

системні вимоги – інформацію про обладнання та (чи) 

програмне забезпечення для локальних електронних ресурсів, 

які мають фізичний носій. Після слів «Систем. вимоги» 

ставлять двокрапку та, відділяючи їх крапкою з комою, 
зазначають такі відомості: тип процесора; обсяг оперативної 

пам’яті; назву операційної системи (Windows, Linux тощо); 

необхідний обсяг вільного простору на жорсткому диску; 

програмне забезпечення; периферійні пристрої; технічні засоби 

та ін. 

Наприклад:  

. – Систем. вимоги: Pentium 1200 МГц ; 20 Mb RAM ; Windows 

2000/NT/XP ; CD-ROM ; звукова плата ; SVGA 800x600 (Hi-Color) ; 

миша.  

12. У примітці про режим доступу (для електронних ресурсів 
віддаленого доступу) після слів «Режим доступу» ставлять 

двокрапку та вказують повну адресу (URL) електронного 

ресурсу, умови доступу до нього (вільний, обмежений або 

платний), дату звернення до документа.  

Зверніть увагу! 

У ГОСТі 7.82–2001 дата звернення до документа обумовлена 

як факультативна позиція. Проте ці відомості дуже важливі, 

скільки інтернет характеризується мінливістю. Документ може 
бути видалений чи перенесений в інше місце й користувачам час від 

часу доводиться стикатися з так званими «мертвими посиланнями».  

Дату звернення можна подавати в дужках після адреси 

електронного ресурсу (зі словами «дата звернення» чи без них) або 

як окрему примітку після інформації про джерело назви. 

Наприклад:  

. – Режим доступу: http://www.library.te.ua, вільний (дата 

звернення: 16.09.2013). 

. – Дата звернення: 10.10.2013. 

13. Оскільки електронний ресурс не має титульного аркуша, то 
в області приміток обов’язково зазначається джерело, з якого 

взято назву. 
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Наприклад:  

. – Назва з екрана. 

. – Назва з етикетки диска. 

. – Назва з контейнера.  

14. В області приміток також вказують інформацію про мову 

ресурсу (рос., англ., фр. і т. д.). 

Наприклад:  

. – Мови укр., рос., англ. 

15. Примітки про бібліографічну історію документа можуть містити 

інформацію про зміст електронного ресурсу віддаленого 

доступу, що часто змінюється, або його періодичність чи режим 

оновлень. Вони можуть вказувати також на зв’язок з іншими 
виданнями цього ресурсу.  

Наприклад:   

. – Корегується щотижня.  

. – Останнє оновлення: 10.10.2013. 

. – Електрон. версія. друк. вид. 

. – Аналог друк. вид. 

16. У примітках також можуть бути наведені дати, що стосуються 

змісту, використання або стану електронних ресурсів. 

Наприклад: 

. – Відомості зібрано протягом травня – червня 2013 р. 

17. Область стандартного номера може включати ISBN, який 

наводять у формі, указаній в електронному ресурсі. 

Наприклад: 

. – ISBN 5-201-09559-3. 

Якщо міжнародний стандартний номер відсутній, то замість 

нього можна навести номер державної реєстрації. 

Наприклад: 

. – № держ. реєстрації 0329900075. 

18. Аналітичний опис електронного ресурсу (статті з інфор-

маційного порталу, електронного журналу, сторінки сайта 

тощо) складається з двох частин, розділених двома скісними 

рисками «//»:   

1) опису частини електронного ресурсу;   
2) опису електронного ресурсу, де розміщено частину 

(ідентифікувального документа).  
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Наприклад: 

Нежурбеда, Г. Г. Роль национальных библиотек в сохранении 
Internet-ресурсов [Электронный ресурс] / Г. Г. Нежурбеда // 

Программа ЮНЕСКО : «Информация для всех» : Всеобщий доступ 

к информации : материалы междунар. конф., г. Санкт-Петербург, 

23–25 июня 2004 г. – Электрон. дан. – СПб., 2004. – 

1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска. 

Ресурси відкритого доступу [Електронний ресурс] // 

Державний заклад «Державна бібліотека України для юнацтва». – 

Електрон. дані. – К., сор. 2002–2013. – Режим доступу: 
http://4uth.gov.ua/resursy/internet-vidannia2.htm, вільний (дата 

звернення: 27.11.2013). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

Зверніть увагу! 

Для того, щоб описати ідентифікувальний документ (для 

електронного ресурсу віддаленого доступу), треба перейти на 

головну сторінку сайта, використавши гіперпосилання «На головну 

(першу) сторінку» тощо.  

 
 

Приклади бібліографічного опису електронних ресурсів 
 

Ресурси локального доступу 

Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире 
науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс] : 

материалы междунар. конф. «Крым – 2004», г. Судак, 5–13 июня 

2004 г. / 11-я междунар. конф. «Библиотеки и ассоциации 

в меняющемся мире: новые технологии и новые формы 

сотрудничества», ГПНТБ России, Ассоциация ЭБНИТ. – Электрон. 

дан. – М. : ГПНТБ России, 2004. – 1 электрон. опт. диск (СD-

ROM). – Загл. с этикетки диска. 

 
Технологии информационного общества и культура [Электронный 

ресурс] : Международные конференции и проекты / Центр ПИК. – 

Электрон. дан. – М., 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

Загл. с этикетки диска. 

* * * 

Торлин, И. Г. Виртуальное обслуживание в детских библиотеках 

Украины [Электронный ресурс] / И. Г. Торлин // Библиотеки 

и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 
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образования и бизнеса : материалы 12-ой Междунар. конф. 

«Крым – 2005». – Электрон. дан. – М., 2005. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). – 3aгл. с этикетки диска.  

 

Ресурси віддаленого доступу 

Державна бібліотека України для юнацтва [Електронний 

ресурс] : [сайт] / Державний заклад «Державна бібліотека України 

для юнацтва». – Електрон. дані. – К., © 2002–2013. – Режим 

доступу: http://www.4uth.gov.ua, вільний (дата звернення: 

27.11.2013). – Заголовок з екрана. – Мови: укр., рос., англ. – 

Останнє поновлення: 27.11.2013.  

 

УкрМАРК [Електронний ресурс] : Національний формат 
представлення бібліографічних даних : (проект) / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, Нац. парлам. б-ка України, Наук. б-ка 

ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка // 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – 

Електрон. дані. – [К.], сор. 2002–2004. – Режим доступу: 

http://archive.nbuv.gov.ua/library/ukrmarc.html, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Дата звернення: 27.12.2013. – Мова укр. 

* * * 
Білавич, Д. Прекрасна жінка в серпанку інтриг [Електронний 

ресурс] : 1900 рік у житті визначної української співачки Соломії 

Крушельницької / Д. Білавич // Поступ : щоденна львів. газета ; 

кер. інтернет-проекту Л. Скочиляс. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: http://postup.brama.com/001010/167_9_1.html, 

вільний (дата звернення: 27.11.2013). – Заголовок з екрана. – 

Мова укр.  

 
Богиня сцени [Електронний ресурс] : До 130-річчя від дня 

народження С. Крушельницької / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; 

упоряд. Г. І. Польова // Тернопільська  обласна універсальна 

наукова бібліотека. – Електрон. текст. дані. – [Т]., сор. 2013. – 

Режим доступу: http://library.te.ua/about/vydannya/rekomendacii/ 

gaddes/, вільний. – Заголовок з екрана. – Дата звернення: 

27.11.2013. – Мова укр. – Аналог друк. вид. (Богиня сцени : До 

130-річчя від дня народження С. Крушельницької / Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. Г. І. Польова. – Т., 

2002. – 32 с.). 
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Загальний електронний каталог книг Тернопільської ОУНБ 

[Електронний ресурс] : [база даних]. – Електрон. дані (127 737 за-

писів) // Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. – 

Т., 2008–2013. – Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=EKKTB&P21D

BN=EKKTB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=, вільний (дата звернен-

ня: 27.11.2013). – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

 

Крушельницкая Соломея Амвросиевна [Электронний ресурс] // 
Oval.Ru : Информационные и финансовые услуги on-line. – 

Электрон. ст. – [Россия], cop. 1999–2012. – Режим доступа: 

http://oval.ru/enc/37584.html, свободный. – Загл. с экрана. – 

Дата обращения: 27.11.2013. – Яз. рус. 

 

Постельжук, О. Новітні види інформаційно-аналітичної 

продукції обласних наукових бібліотек України [Електронний 

ресурс] / О. Постельжук // Національна бібліотека України імені 
В. І. Вернадського. – Електрон. текст. дані. – [К.], сор. 2013. – 

Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ 

bib_visnyk/2013-1/01.pdf, вільний. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 27.11.2013. – Мова укр. – Аналог друк. вид. 

(Бібліотечний вісник. – 2013. – № 1. – С. 3–8.). 
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2001.htm, свободный (дата обращения: 27.11.2011). – Загл. 

с экрана.  
5. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] (ГОСТ 

7.1–2003, IDT). – [Чинний від 2007–07–01]. – К. : 

Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Система стан-

дартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).  

6. Женченко, М. Бібліографічний опис електронних ресурсів: 

загальні вимоги [Текст] / М. Женченко // Вісник Книжкової 

палати. – 2011. – № 4. – С. 15–18. – (Бібліографія). 
7. Мангутова, С. Д. Библиографическое описание сетевых ресурсов 

при оформлении ссылок и списков [Текст] / С. Д. Мангутова // 

Библиография. – 2005. – № 4. – С. 49–55.  

8. Методичні рекомендації щодо складання бібліографічних 

записів у списках літератури до наукових робіт [Текст] : 

У зв’язку із набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006,  ДСТУ 

ГОСТ 7.80:2007 / уклад. М. Женченко ; Київ. нац. ун-т 

ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К. : Жнець, 2010. – 63 с.  
 

Олена Проців,  

завідувачка відділу інформації 

Тернопільської ОУНБ 
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 ЩО ПОЧИТАТИ? РЕЦЕНЗІЇ. НОВИНКИ  

 

Сняданко, Н. Фрау Мюллер не 
налаштована платити більше : роман / 
Н. Сняданко ; передм. А. Любки. – Х. : Клуб 
сімейного дозвілля, 2013. – 304 с. 

Новий роман Наталки Сняданко «Фрау 

Мюллер не налаштована платити більше» 

торкається тем заробітчанства, пошуку себе, 

жіночої дружби та нетрадиційних сексу-

альних стосунків. Головна героїня розповіді 

Христина – молода викладачка музики, яка 

через закриття школи мусить шукати роботу 
в іншій країні. Жінку ніщо не тримає в рід-

ному Львові. У неї немає дітей, чоловіка. І, здається, нічого, окрім 

комплексів із минулого. Єдину «більше ніж» подругу Соломію вона 

кличе із собою за кордон, але тій не відкривають візи. 

Нова сторінка життя Христини починається трагічно: у чужому 

Берліні її збиває машина. Але ця подія виявляється доленосною 

у всіх сенсах – за кермом автомобіля знаходиться Ева, яка 

піклується про жінок-заробітчанок. Між ними зав’язуються 
стосунки, які переростають у роман. А потім Соломії таки 

відкривають візу… 

Усе, що відбувається з нами протягом життя, має значення, усе 

накладається одне на одне й тягнеться за нами. Ми беремо це 

«все», а точніше себе, усюди, куди б не їхали. Для кожного вчинку 

є також конкретний вік. Якщо не встигнути чи поспішити – ми 

перескакуємо чи не добігаємо до потрібного фінішу. Але є вчинки, 

обов’язкові для виконання. Так чи інакше їх доведеться «зробити», 
бо в іншому випадку матимемо комплекс не надто хороших 

наслідків. 

Також дізнаємося всі сумні подробиці з життя заробітчанок. 

Жахливі умови, скупі роботодавці, іноді взагалі місяці без роботи. 

У романі ми зустрічаємо велику кількість жінок. Що веде їх так 

далеко? Невже там можна заробити настільки багато? Невже вдома 

не можна «заощадити» за рахунок тепла близьких і рідної землі? 

Невже не краще бути бідним тут, ніж ніким там? 

Читаючи роман, неначе перебуваємо на сеансі в психолога, 
який, розповідаючи про життя своїх героїв-пацієнтів, намагається 
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пояснити їхні вчинки в теперішньому. За цим дуже цікаво 

спостерігати, але подекуди стає неприємно від того усвідомлення, 

на яку нудоту перетворюється життя під час процесу копання 

в собі. Проте всі ми це переживали. 

Таким непростим, але гарно написаним, є новий роман Наталки 

Сняданко, книжки якої неодноразово потрапляли до списку 

бестселерів у Польщі, а в 2011 році були відзначені премією імені 

Джозефа Конрада. 

 
Кононенко, Є. Ностальгія : повість / 

Є. Кононенко. – Л. : Кальварія, 2013. – 
132 с.  

Ми звикли до детективів із гучними 

назвами та яскравими обкладинками, але 

часом загадка має таїтися десь там, в інших 

вимірах – пастельних тонах та слові 

«ностальгія». Саме так називається повість 

Євгенії Кононенко, у якій легкий сум 

поєднується із цілком послідовними виснов-
ками. Письменниця дотримується звичної 

формули детективу: вбивство – слідство – 

розкриття, але тішить его читача тим, що довіряє розслідування 

аматорові – киянці Ларисі Лавриненко, яка встигає і власні 

побутові проблеми владнати, і нове кохання знайти, і, головне (хоча 

що може бути важливішим, ніж кохання?), з’ясувати, чому 

в 1988 році літнє подружжя – Миколу Андрійовича Шуліку та 

його дружину Таїсію Іванівну – знайшли мертвими в їхньому 
помешканні. Історія, що тягнеться з вісімдесятих до двохтисячних, 

насправді почалася ще раніше – у драматичні сорокові. 

Та цікавість «Ностальгії» полягає не лише в пошуках вбивчої 

правди, але й у тому, як Євгенія Кононенко плете павутиння 

деталей. Мабуть, вона одна з небагатьох письменників, що занурює 

читача в побут, не викликаючи при цьому втому від каструль 

і тарілок. «Це метафора нашого буття», – коментувала Лариса 

безладне звалище книжок, стільців, килимків, одягу та матраців. 
«Це пекло, пекло», – стогнала Майя Гаврилівна. «Нібито ти була 

у пеклі, – презирливо відповідав бабці Ярослав, – ти абсолютно не 

розумієшся на інфернальних структурах». 
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Художня мета Євгенії Кононенко – це Київ та жінка, жінка 

в Києві, а отже, у цілому Всесвіті. На чому добре знається, про те 

пише: заплутані київські провулки, центр, мрійливі пагорби й те, 

що ми звикли вважати минулим. Але воно тут. Сьогодення. 

Недарма в одному з інтерв’ю авторка зауважила, що у великому 

місті безліч невідкритих таємниць, а детектив саме для неї – це 

метафора творчості, її загадок. Тож відкривши «Ностальгію», 

читачі мають змогу мандрувати по інфернальному Києву, у якому 

й досі звучить пронизливий романс: 
І знову теплий вітер віє, 

І сонце світить золоте. 

Це не любов, це ностальгія, 

І знов акація цвіте. 

 

Дереш, Л. Миротворець : повісті та 
оповідання / Л. Дереш. – Л. : Кальварія, 
2013. – 196 с. 

Коли письменник починає шукати Бога, 

то рано чи пізно, але йому доведеться 

відкрити скриньку Пандори. Що із цим 

робити – вирішить читач, який далі 

подорожуватиме туманними стежинами чи 

полишить цей шлях. Саме так може статися 

у випадку з новою збіркою «Миротворець» 

молодого українського письменника, куди 
увійшли повісті «Дивна історія Стефана 

Лянґе», «Миротворець» та оповідання «Святий Христофоре, молися 

за нас». Читаючи нового, як то кажуть, просвітленого Дереша, 

неможливо позбутися відчуття, ніби ти зіткнувся з тим, що 

виходить за межі буденності, але не піднявся вище, застряг десь 

посеред хмар і не знаєш куди себе подіти. 

Метафізичну трійцю творів, що увійшли до збірки 

«Миротворець», об’єднує тема божественного й дивовижна схожість 
на жанр житія. «Дивна історія Стефана Лянґе» – це розповідь про 

те, як студент Віденського університету пише наукову працю, 

у котрій фігурує ім’я маловідомого мовознавця Себастьяна 

Штукенгайзена. За додатковою інформацією студент їде до Львова. 

Але чим більше він дізнається про цього лінгвіста, тим більше 

таємниць доводиться розгадувати. Ким був Штукенгайзен? У чому 
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полягає сенс його давно втраченого твору «Адамове яблуко»? 

Протягом усієї повісті читач разом з автором шукає відповідь на це 

питання, але врешті-решт приходить до містичного висновку: 

«Я гадав, що смерть – це сон, але я відчуваю так, ніби 

пробуджуюсь». 

Щодо «Миротворця», то в цьому оповіданні психологічна 

напруга досягла свого максимуму. Обравши головним героєм фізика 

Роберта Оппенгеймера, автор розкриває сумніви та радощі «батька 

атомної бомби». Оппенгеймер у виконанні Дереша – це науковець, 
який досліджує фізичні явища, але водночас і людина, що 

капітулює перед красою світу. 

Оповідання «Святий Христофоре, молися за нас» зменшує 

всесвітній масштаб до розмірів Синайського півострова, або 

ж серферського помешкання в цій місцевості. Прочитавши пару 

сторінок з описом песиголовців, ми потрапляємо до світу Родіона 

Раскатова, 32-річного серфінгіста з Одеси, який безтурботно мешкає 

на Синаї. Сонце та море дають йому радість і водночас гроші 
(чоловік учить людей ковзанню хвилями). Життя схоже на 

маленький рай. Але винахідливий фатум знаходить, чим 

випробувати Родіона… Об’єктивна існуюча дійсність різко втрачає 

флер безтурботності, перетворюючи існування головного героя на 

пекло рефлексій. Це спіткає кожного, хто ризикне наблизитися до 

тієї Абсолютної Істини, про яку пише у своїх творах Любко Дереш. 

 

Кайку, М. Фізика майбутнього / М. Кайку ; 
пер. з англ. А. Кам’янець. – Л. : Літопис, 
2013. – 432 с. 

«Фізика майбутнього» Мічіо Кайку має 

статус світового бестселера та книги Форуму 

видавців у Львові 2013 року. Та це й не 

дивно, адже основним козирем автора є 

вміння говорити просто про складні речі, 

зокрема точні науки. 
Основна тема твору – розповідь про світ 

через 100 років та опис реальних технологій, 

винаходів сьогодення. Основою для його 

написання стали інтерв’ю з близько 300-ми провідними науковцями 

світу. Книга поділена на розділи: майбутнє комп’ютера, штучного 

інтелекту, медицини, нанотехнологій, енергії, космічних подоро-
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жей, багатства та людства в цілому. До кожного з них додається 

«список літератури», тож якщо розповідь письменника здавати-

меться вам надто «магічною» – можна перечитати «першодже-

рела» та переконатися в правдивості чи неправдивості сказаного. 

Автор розпочинає з пояснення принципів, якими він керувався, 

роблячи «прогноз» на 100 років уперед. Серед них – збірка 

інформації про найважливіші та останні розробки перерахованих 

галузей, «живі» розмови із самими науковцями, перебування 

автора в лабораторіях, наукових центрах, випробовування на собі 
новітніх технологій. Тобто, якщо в розділі про майбутнє 

комп’ютера йдеться про можливість читання думок інших людей, 

то одразу наводиться підтвердження цієї тези якимось експери-

ментом, винаходом тощо. І так протягом книги – усі інновації 

підтверджені конкретними фактами, а не просто вигадані. 

Твір завершується описом одного буденного дня людини 

в 2100 році. У ньому зібрано всі описані технології. Чоловік із 

тілом тридцятилітнього має насправді близько 70-ти років… 
 

Таунсенд, С. Таємний щоденник Адріана 
Моула : роман / С. Таунсенд ; пер. з англ. 

А. Сагана. – Л. : Видавництво Старого Лева, 
2013. – 240 с. 

Нарешті в українському перекладі 

з’явилася книжка, на якій виросло кілька 

поколінь британців. «Таємний щоденник 

Адріана Моула» Сью Таунсенд був бестселером 

у середині 80-х років ХХ століття, проте 
й досі він є улюбленим твором у британських 

підлітків. Написаний у формі щоденника 

чотирнадцятирічного хлопця. Роман динаміч-

ний, відвертий, іронічний. Тут багато 

комічних ситуацій, правдивих «проблем», притаманних і сього-

нішнім одноліткам Моула. Головний персонаж із тієї ж категорії 

героїв-улюбленців, що й Пітер Пен, Том Сойєр, Гарі Поттер чи 

пам’ятний радянським підліткам Тимур. Проте, на відміну від 
згаданих дійових осіб, Адріан, крім усього, ще й інтелектуал, який 

читає «Злочин і кару» Ф. Достоєвського та «Чорного принца» 

А. Мердок. 
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 Головний герой – хлопець досить цікавий і спостережливий, 

водночас він видається занадто хвалькуватим.  С. Таунсенд не 

ідеалізує його, як і епоху, у якій він живе. Адріан Моул гранично 

відвертий у щоденнику. Він переживає ті ж проблеми, що й безліч 

інших хлопців (розлучення батьків, бідність, зустрічі з дівчиною, 

перше прийняття власної сексуальності, дорослішання). Історія 

починається 1 січня 1981 року. Проте, переживши складний рік, 

Адріан не занепадає духом і пише для себе перелік вимог на 

1982 рік. Отже, він усе одно переможець, який із часом зможе сам 
розібратися у своєму житті. 

 
Нечипоренко, В. Завиграшки : вибране / 

В. Нечипоренко. – Л. : Кальварія, 2012. – 
256 с. 

Життя непередбачуване. Кожен із нас 

намагається його планувати, але воно вносить 

свої корективи і, здається, завжди чинить по-

своєму. Та водночас життя прекрасне у своїй 

розмаїтості. Бо розчарування змінюється 
радістю. Бо кожен день – це щось нове та 

надзвичайне, хоч ми нерідко цього не 

помічаємо. 

Письменник, який описує життя у всіх його проявах, поза 

сумнівом, реаліст. Але в книзі «Завиграшки» Валерія Нечипоренка 

йдеться не лише про реалії. Тут є й романтика, і гумор, і сум, 

і творчі експерименти зі словом. Ця збірка чудово характеризує 

шлях самого літератора – шлях творчих пошуків. Хоча Валерій 
Нечипоренко називає себе «колишнім письменником», адже він 

здебільшого працював журналістом, редактором та займав керівні 

посади, рівень мови його творів, їхні сюжети, майстерно виписані 

персонажі свідчать про інше. Це автор, якому вдається передати 

атмосферу життя героїв дуже детально та чітко. І коли читаєш 

кожну з його книг, то поринаєш у неї повністю, насолоджуючись 

кожним рядком. 

Сучасна література подеколи аж надто реальна, оскільки 
письменники нерідко намагаються привернути увагу до своїх творів 

і викличною назвою, і використанням ненормативної лексики 

в діалогах персонажів, і надмірною відвертістю окремих сцен. 

З кожним днем література стає більш епатажною, однак чи є ця 
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тенденція позитивною? І що далі, то більше хочеться перечитувати 

книги авторів, які майстерно володіють словом, іноді змушують 

усміхнутися, а іноді – замислитися та навіть провести паралелі 

з власним життям. 

«Завиграшки» Валерія Нечипоренка – саме така книга. Вона 

складається із семи розділів, кожен із яких об’єднує твори 

приблизно однієї тематики. Автобіографічні оповідання, новели 

з романтично-драматичним настроєм, гумор, замальовки з життя та 

навіть поєднання слова з алгебраїчними формулами – тут є все! 
Після прочитання автобіографічних і гумористичних творів 

у мене склалося враження, що на письменника свого часу вплинула 

творчість відомого творця «усмішок» Остапа Вишні. Насправді це 

чудово, адже в нас дуже мало такої літератури. Добрий гумор – це 

мистецтво, яке не кожному вдається опанувати. І у творах 

українських прозаїків гумор часто перебуває «на грані фолу». 

У Валерія Нечипоренка гумор питомо український, рідний, він 

трохи уїдливий, але загалом незлостивий – саме такий гумор 
притаманний більшості українців, адже ми намагаємося сміятися 

навіть тоді, коли хочеться плакати. І особливо вибуховим є гумор 

у творі «Великі Хитруни», у якому автор зображує різних 

персонажів, які зійшлися на одному весіллі. Та чи такі вони різні? 

Швидше – однакові у своєму намаганні бути «незгірш за інших» 

та водночас хапнути більше, ніж сусід. Також особливо 

атмосферними є маленькі гумористичні замальовки, наприклад 

«Яка робота у сина?», «Сімейний маневр», «Жіноча інтуїція». Усі 
вони надзвичайно життєві, і те, що В. Нечипоренкові вдається 

вкласти в кілька рядків сюжет, гумор і навіть певну мораль, – це 

неабияке досягнення. 

Окремої уваги заслуговують твори з романтичним сюжетом, 

зокрема «Вечірня прогулянка на старому велосипеді». Кохання 

автор зображує по-різному, та в будь-якому випадку тут немає 

надмірної сентиментальності – швидше легкий щем у серці через 

те, що все вийшло не так, як хотілося б. І навіть коли в історії 
немає щасливого кінця – що ж, це життя, а в житті буває по-

всякому…  

Не хочеться оминути й тему Чорнобиля. Вона дуже близька 

письменникові, і це відчувається в кожному рядку, кожному слові. 

Він торкається її у творах «Він хотів стати тролейбусом» та 

«Самосел», розглядаючи під різними кутами. Проте в обох 



 25 

випадках чорнобильська катастрофа має однаковий руйнівний 

вплив на життя персонажів… 

Оригінальні оповідання з «Реалізмів інших реальностей», 

роздуми про насущні питання й оптимістичний погляд на речі 

в розділі «Буде краще», «алгебраїчні» і не тільки експерименти зі 

словом у «Грі в бісер» – усі розділи книги – це немов частинки 

одного цілісного пазла, який поступово складає сам читач. І я 

б радила скласти цей пазл кожному, бо книга того варта! 

Наостанок хочеться процитувати автора – бо коли йдеться про 
життя, влучніше просто не скажеш: «Я прожив життя завиграшки. 

Напевно, це і є щастя: робити тільки те, що подобається; 

працювати важко, але з азартом; дружити лише з тими, кого 

поважаєш; говорити в очі те, що й позаочі; кидати справу, якщо 

набридла, і братися за нову. 

Життя – це гра: захоплююча, яскрава і трохи кумедна. Тож 

і живімо завиграшки. Щоб було про що згадати...» (Валерій 

Нечипоренко). 
 

Матіос, М. Черевички Божої Матері : 
вирвана сторінка з буковинської саги / 
М. Матіос. – Л. : Піраміда, 2013. – 208 с. 

«Черевички Божої Матері» – новий 

фрагмент із величезної епічно-міфологічної 

буковинської саги Марії Матіос. Твір 

інтертекстуально пов’язаний із повістю 

«Москалиця», проте ідейно суголосний усім 

творам письменниці. Авторка утверджує 
в українській літературі власну художню 

модель. Якщо в європейській традицій 

Вальтер Скотт вважається творцем своєрідної 

романної моделі (у якій історична лінія 

переплітається з лінією «love story»), то українська літераторка 

пропонує свій спосіб художньої репрезентації минулого. У її творах 

обов’язково присутні «дивні герої», які є свідками страшних 

історичних катастроф, що пережила Західна Україна під час Другої 
світової війни. І наслідки цих трагедій мають значення для 

розуміння сучасної України як держави, що розплачується за 

минулі гріхи. «Дивність» часом межує з божевіллям, або ж у такий 

спосіб маркується особливий міфологічний спосіб мислення 
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персонажів, які не поривають зі світом природи, володіють магією. 

Проте за будь-яку незвичайну силу доводиться розплачуватися. 

І головна героїня повісті «Черевички Божої Матері» – Іванка 

Борсук – хвороблива дитина індиго, яка страждає на «чорну 

хворобу» (епілепсію). Батьки дівчинки зверталися до знахарки, 

вдалися до обряду «продажу дитини», проте Іванка так і не 

позбулася недуги. Лише москалиця Северина (яку в селі вважали 

відьмою) на якийсь час відвернула від неї хворобу, коли посадила 

на мурашник. 
Головна героїня хоче знайти в лісі силу Божої Матері. Усі 

шукають квітку папороті, а вона квітку, яка називається 

черевичками. 

Історія дівчинки розповідається на тлі складних історичних 

процесів, що відбуваються на теренах Західної України. Була 

румунська влада, польська, а тепер от прийшли «красні комісари» 

і пообіцяли, що всі будуть рівні, що в селі організують колгоспи… 

Але обіцянки завершуються репресіями для селян, яких насиль-
ницьки змушують залишити домівки. Радянська влада вважає їх 

неблагонадійними елементами, куркулями, націоналістами. 

Нова повість М. Матіос написана як притча про добро і зло, 

любов і страх, «своїх» і «чужих». Людина в цьому «українському 

Макондо» – на роздоріжжі, вона більше не знає, у що можна 

вірити, кому можна довіряти. Істина про Добро і Зло, здатність 

розрізнити їх вислизає з людських рук. 

Історія буковинських земель – це епос про метафізичне 
безґрунтянство. Історія тут працює проти людини, вона хоче 

зробити її заручником. Художній простір повісті, по суті, 

апокаліптичний (і апофеоз настає з приходом совєтів, а згодом 

і нацистів). Як вижити людській душі в умовах пекла – основне 

екзистенційне питання, яке порушує перед читачем повість 

«Черевички Божої Матері». 

 

(За матеріалами інтернет-видання «Друг читача»). 
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  БІБЛІОТЕЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП   
 

м. Тернопіль 

21–23 травня 2012 року в Тернополі пройшов літературний 

фестиваль «Дивокрай», організований міською радою, Центром 
досліджень літератури для дітей та юнацтва, обласною організацією 

Національної спілки письменників України, бібліотеками 

Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи. 

Упродовж чотирьох днів відбувалися «вуличні читання», 

читацькі конференції, круглі столи за участю видавців, мандрівки 

«літературним кораблем» і «літературним тролейбусом». У книго-

збірнях міста проходили зустрічі з письменниками, авторські 

читання, літературні ігри, години мистецтва, майстер-класи. 

У центральній бібліотеці для дітей м. Тернополя відбулася 
презентація рукописної книги-велетня «Казки із Дивокраю», 

гостями якої були автор мистецького літературно-просвітницького 

проекту для дітей «Срібна читацька книга» київська письменниця 

Євгенія Пірог, літератори Сергій Гридін (м. Здолбунів), Олександр 

Гаврош (м. Ужгород). 

Видання створено Іриною Мацко, автором проекту, та учнями 

1–2 класів, їхніми учителями й працівниками центральної 

бібліотеки для дітей. До книги увійшли твори п’ятьох місцевих 
авторів: Богдана Мельничука, Ірини Мацко, Галини Шулим, Віри 

Паронової, Володимира Кравчука. Тексти написали та ілюстрації до 

них намалювали діти.  

Основним завданням цього проекту було залучення школярів 

молодших класів до процесу творення книги. 

 

Лановецький район 

Значна увага в книгозбірнях Лановецької ЦБС приділяється 

профорієнтаційній роботі. 

Постійними партнерами центральної бібліотеки є районна 
служба зайнятості, центр соціальних служб для молоді. 

Цікаво та змістовно пройшов у книгозбірні день спеціаліста 

«Перукарське мистецтво: майстерність та вишуканість», на який 

завітали педагоги та учні перукарської спеціальності Лановецького 

професійно-технічного училища. 

Про особливості фаху розповіла майстер перукарні «Чародійка» 

Надія Ткачук. Ведуча заходу, бібліограф центральної бібліотеки 
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Лариса Демчук ознайомила з історією виникнення перукарського 

мистецтва, розказала про те, яку роль відіграють зачіски в житті 

людини. Педагоги та учні спільно провели майстер-клас 

і продемонстрували мультимедійну презентацію. 

 

Козівський район 

Увага до людей з особливими потребами, похилого віку – 

ознака цивілізованого суспільства. Тому значне місце в роботі 

бібліотек Козівської ЦБС займає обслуговування саме цих категорій 

громадян. Дуже часто такі особи творчі. Вони прагнуть уваги, 
хочуть бути почутими, мати можливість представляти свої 

здобутки. Головне для них – спілкування, і саме його може надати 

книгозбірня. Для людей похилого віку бібліотека є насущною 

потребою, а її відвідування, вибір книги, обговорення прочитаного 

стає своєрідним ритуалом. 

Дана категорія користувачів має право на безкоштовні доступ 

до мережі інтернет та виготовлення ксерокопій. Бібліотечні 

працівники пропонують свою допомогу в обслуговуванні вдома, 

замовленні книг і наданні довідок телефоном, складанні добірок 
літератури, запрошують відвідати масові заходи та взяти в них 

участь. 

До Міжнародного дня інвалідів та людей похилого віку 

фахівці центральної бібліотеки та управління праці та соціального 

захисту населення провели годину моральної гідності «Поклонімося 

старості, поважаймо її». 
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