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2006  рік. 
1. Озима, Я. Куточок книголюба [Текст] / Я. Озима //  

Народне слово. – 2006. – 6 січня. 
Про нові поповнення популярною художньою літературою  українських 

та зарубіжних авторів. 

 

2. У вінок шани поетесі [Текст] // Народне слово. – 2006.  

– 3 березня. 
В читальному залі Збаразької ЦБ відбулись літературні  читання при-

свячені 135-ій річниці від дня народження Лесі Українки  „Була вона 

тим променем Предтечі, що звав народ в досвіток із пітьми”. 

 

3. Огінська, Т.  ...Дитина  з книжкою в  руці  [Текст] /  

Т. Огінська // Народне слово. – 2006. – 7 квітня. 
В бібліотеці Збаразької ЦБС пройшло свято під девізом: „Завжди була і 

буде вічно дитина з книжкою в руці”,  присвячене тижню дитячої  та 

юнацької книги. 

 

4. Філик, І.  День, що в нашій пам’яті назавжди [Текст]/ 

І. Філик  // Народне слово. – 2006. – 28 квітня. 
В парку козацького полковника Бурляя пройшов мітинг-реквієм при-

свячений 20-річчю трагедії на ЧАЕС,  з участю працівників ЦБ. 

 

5. Кульпа, Т.  Людина. Екологія. Література  [Текст] / 

 Т. Кульпа // Народне слово. – 2006. – 26 травня. 
Під такою назвою пройшов семінар-практикум бібліотечних працівни-

ків району. 

 

6. Бороздіна, М. Важлива нарада [Текст] / М. Бороздіна 

// Народне слово. – 2006. – 26 травня. 
Про чергову нараду відділу культури райдержадміністрації з культур-

ного будівництва,  за участю працівників бібліотечних та клубних 

установ району. 

 

7. Філик, І.  П’ятдесят,  ще  зрілість  золота  [Текст] /  

І. Філик // Народне слово. – 2006. – 26 травня. 
З нагоди 50-ти річчя письменника Петра Сороки пройшов вечір з  

участю ювіляра та працівників бібліотек Збаразької ЦБС. 
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           8. Бойко, Є. У Гніздичному вшанували перемогу [Текст] 

/ Є. Бойко // Народне слово. – 2006. – 26 травня. 
У селі вшанували ветеранів з участю завідувачки бібліотеки-філії та 

аматорів художньої самодіяльності сільського будинку культури. 

 

           9. Бороздіна, М. Здобутки і перспективи галузі культури 

[Текст] / М. Бороздіна  // Народне слово. – 2006. – 30 червня. 
Відбулася чергова рада відділу культури і туризму Збаразької  РДА за 

підсумками роботи за перше півріччя 2006 року. 

 

10. Кульпа, Т.  Держава.  Людина.  Право. [Текст] /  

Т. Кульпа // Народне слово. – 2006. – 30 червня. 
Формування правової культури читачів у бібліотеках системи. 

 

           11. Бойко, Є.  Молодь - вишневий  цвіт  села [Текст] /  

Є. Бойко // Народне слово. – 2006. – 21 липня. 
Святкування свята молоді в с. Ч. Раковець. 

 

        12. Лотоцька, Г.  У вінок  пам’яті  землякові  [Текст] / 

 Г. Лотоцька // Народне слово. – 2006. – 15 вересня. 
Проведення  літературного  вечора  до  75- річчя  від  дня  народження 

Бориса Харчука  „Родом і серцем з Волині”  у  Вишнівецькій бібліотеці-

філії для дорослих. 

 

13. Бондар, О.  Платні послуги – джерела поза бюджет- 

ного фінансування бібліотек [Текст] / О. Бондар // Народне 

слово. – 2006. – 4 серпня. 
Проведення платних послуг в бібліотеках Збаразької ЦБС. 

 

14. Кравчук, В.  Жити  у слові [Текст] /  В. Кравчук //  

Народне слово. – 2006. – 8 березня. 

Про письменника - земляка Бориса Харчука. 

 

15. Стахів, Т. „Творчість.  Особистість.  Доля.”  [Текст]  

/ Т. Стахів // Народне слово. – 2006. – 8 вересня. 
Центральна бібліотека вшановує пам’ять Б. Харчука. 
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16. Огінська, Т. Складаємо  крупинку  до  крупинки  

[Текст]: бесіда з заступником директора Збаразької ЦБС по 

роботі з дітьми Тетяною Огінською / провела Галина Галан // 

Народне слово. – 2006. –  8 березня. 
Про  що  турбує  бібліотекарів району,  про завдання  над  якими вони 

працюють,  специфіка бібліотечної роботи. 

 

17. Кульпа, Т.  Горить його  свіча  у  слові [Текст] /  

Т. Кульпа // Народне слово. – 2006. – 15 вересня. 
Заходи про відзначення  75- річчя  від  дня  народження  Б. Харчука у 

бібліотеках-філіях району. 

 

18. Лотоцька, Г.  У  вінок  пам’яті  землякові [Текст] /  

Г. Лотоцька // Народне слово. – 2006. – 15 вересня. 
Пам’ять про Б. Харчука вшановує бібліотека для дорослих смт. Виш-

нівець. 

 

          19. Філик, І.  Літописець Волинського краю:  [Текст] / 

І.Філик // Народне слово. – 2006. – 15 вересня. 
Відзначення ювілею Б. Харчука у рідному селі Лози. 

 

         20. Бондар, О.  Шановні  колеги,  працівники  бібліотек, 

читачі!  [Текст] / О. Бондар // Народне слово. – 2006. –  29 ве-

ресня. 
Привітання директора Збаразької ЦБС з нагоди Всеукраїнського дня 

бібліотек. 

 

21. Кульпа, Т.  „Моя бібліотека” [Текст] / Т. Кульпа //  

Народне слово. – 2006. – 13 жовтня. 
Пройшов обласний огляд-конкурс сільських бібліотек  „Моя  бібліо-

тека”,  підсумок його проведення у Збаразькому районі. 

          

         22. Кульпа, Т.  „Спасибі вам,  що ви  на  світі є,  що сієте 

добро,  як щедрий колос” [Текст] / Т. Кульпа // Народне слово. 

– 2006. – 13 жовтня. 
Святкування з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек пройшло у формі 

конкурсу професійної майстерності. 
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23. Горбач, З. П. Сорока – 50, Б. Харчук – 75, І. Франко  

 - 150 [Текст] / З. Горбач // Народне слово. – 2006. – 10 листопа-

да. 
Святкування ювілеїв письменників у бібліотеці-філії  с. Стриївка. 

 

24. Галан, Г.  А ви писали диктант? [Текст] / Г. Галант  

// Народне слово. – 2006. – 10 листопада. 
Національна радіокомпанія України за підтримки Міністерства освіти і 

науки з нагоди  Дня  української  писемності  і  мови  провела  акцію - 

написати диктант було запропоновано всім громадянам країни, писали 

його і працівники Збаразької бібліотеки... 

 

25. Кульпа, Т.  Не  втрачаємо  надії [Текст]:  бесіда з  

завідувачкою методично-бібліографічного відділу Збаразької 

ЦБС Тамарою Кульпою / провела Галини Галан // Народне 

слово. – 2006. – 10 листопад. 
З  приводу  нагороди  Почесною грамотою  Міністерства  культури  і  

туризму України  та  Центрального комітету профспілки  працівників 

культури України. 

 

26. Сиско, І.  Маємо незалежність,  але вона потребує  

захисту [Текст]/ І. Сиско // Народне слово. – 2006. – 8 грудня. 
Відбулося святкування 15-ї річниці Всеукраїнського референдуму.  У 

залі засідань райдержадміністрації працівниками бібліотеки для дорос-

лих була розгорнута книжкова виставка. 

 

27. Киндьо, Г.  „Україна – моя Батьківщина” [Текст] /  

Г. Киндьо // Народне слово. – 2006. – 8 грудня. 
На  базі  бібліотеки-філії  Романового  села  відбувся  обласний семінар 

сільських  шкільних  бібліотекарів,  завершився  усним  журналом 

„Україна – моя батьківщина”. 

 

28. Кульпа, Т.  „Бібліотека і юний читач: інноваційні  

підходи до обслуговування” [Текст] / Т. Кульпа // Народне 

слово. – 2006. – 8 грудня. 
У центральній  бібліотеці відбувся семінар  бібліотечних  працівників 

району на тему „Бібліотечне обслуговування дітей. Досвід. Проблеми. 

Нові підходи”. 
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29. Філик, І. Серцем до читача [Текст] / І. Філик // На- 

родне слово. – 2006. – 8 грудня. 
Презентація другого випуску альманаху „Рушник”. 

 

2007 рік 

 

   30. Станкевич, О.  Терниста  зоря  Оксани  Лятуринської  

[Текст] / О. Станкевич // Народне слово. – 2007. – 26 січня. 
Відзначення 105-ої річниці від дня народження поетеси. 

 

      31. Бондар, О.  Популяризують  бібліотекарі  [Текст ] /  

О. Бондар // Народне слово. – 2007. – 12 січня. 
Цикл масових різдвяно-новорічних заходів проведених у  бібліотеках 

району. 

 

     32. Кульпа, Т.  „О  мово рідна,  що без тебе  я?” [Текст] /  

Т. Кульпа // Народне слово. – 2007. – 26 січня. 
Проведення  комплексу  заходів  у  бібліотеках  системи  на  підтримку 

„Програми розвитку української мови на 2004-2010 роки”. 

 

     33. Кульпа, Т.  Княгиня  української  духовності [Текст] / 

Т.Кульпа // Народне слово. – 2007. – 2 лютого. 
Відзначення ювілею О. Лятуринської у бібліотеках-філіях району. 

 

      34. Філик, І., Вовчук, Б.  Многая літа на добро,  на щастя,  

на любов [Текст] / І. Філик , Б. Вовчук // Народне слово. – 

2007. – 9 лютого. 
З нагоди 505 – річчя с. Кобилля. Допомогу кореспонденту надавав за-

відувач бібліотекою-філією. 

 

         35. Сиско, І.  І  бідами поділились,  і  до законотворчої 

діяльності долучились [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 

2007. – 23 лютого. 
На прийомі у депутата В. Дерев’яного побувала завідувачка методично-

бібліографічного відділу ЦБС Тамара Кульпа з питань поповнення 

бібліотечного фонду,  передплата бібліотеками періодичних видань,  

комп’ютерне облаштування читальних залів. 



 8 

36. Філик, І. Радилися  працівники  культури [Текст ] /   

І. Філик // Народне слово. – 2007. – 23 лютого. 
Відбулась розширена нарада працівників культури з присутністю зас-

тупника начальника обласного управління культури  М. Розтоцького. 

 

37. Кульпа, Т. Свій слід у рідному письменстві [Текст] /  

Т. Кульпа // Народне слово. – 2007. – 2 березня. 
Відзначення 140-річчя від дня народження Євгенії Бохенскої. 

 

38. Бондар, О.  Є така держава,  є такий народ [Текст] /  

О. Бондар // Народне слово. – 2007. – 9 березня. 
Робота системи в рамках програми  „Розвитку і функціонування україн-

ської мови на період 2004-2008 рр”. 

 

39. Гафткович, О.  „Буде  ще й на нашій  вулиці  свято”  

[Текст]: бесіда із начальником відділу культури РДА Олегом 

Гафтковичем / провів Ігор Філик // Народне слово. – 2007. – 

 23 березня. 
Про вирішення проблем у галузі культури. 

 

40. Кульпа, Т. На пульсі часу [Текст]/ Т. Кульпа // На- 

родне слово. – 2007. – 23 березня. 
Чергова нарада-зустріч працівників Збаразької ЦБС пройшла у формі 

діалогу,  де обговорювались шляхи,  форми і методи вдосконалення 

діяльності сільських книгозбірень. 

 

41. Сиско, І. Канікули – пора читати [Текст]/ І. Сиско //  

Народне слово. – 2007. – 30 березня. 
У Збаразькій ЦДБ пройшло відкриття Тижня дитячої книги  у  якому 

взяли участь юні любителі літератури 3-х класів.  Працівники дитячої 

бібліотеки підготували для них вікторину та цікаві конкурси. 

 

42. Кульпа, Т. „Нам треба твого голосу, Тарасе” [Текст] 

/ Т. Кульпа // Народне слово. – 2007. – 20 квітня. 
Традиційні  щорічні  Шевченківські  дні  представлені у бібліотеках-

філіях району у вигляді літературних вечорів,  годин поезій, віктори-

нами,  поетичними конкурсами. 
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43. Киндьо, Г.  „Спіть,  хлопці-соколи,  сини  України” 

[Текст]/ Г. Киндьо // Народне слово. – 2007. – 25 травня. 
У  селі  Романове Село  відбулося  свято  Героїв з участю завідувачки  

бібліотеки-філії. 

 

44. Кульпа, Т.  „Рідна наша берегиня” [Текст] / Т. Куль- 

па // Народне слово. – 2007. – 25 травня. 
У с. Котюжини відбувся вечір присвячений  Дню Матері,  сценарій до 

якого підготувала завідувачка бібліотеки-філії. 

 

45. Кулик, В.  Вшанували матерів [Текст] / В. Кулик //  

Народне слово. – 2007. – 25 травня. 
В читальному залі Великораковецької сільської бібліотеки-філії відбу-

лося свято Матері  „Т и пісень моїх зоряний світ,  бо без тебе й  мене  б 

не було”. 

 

46. Кульпа, Т.  Бібліотека і формування духовної куль- 

тури користувачів  [Текст] / Т. Кульпа  // Народне слово. – 

2007. – 15 червня. 
Відбувся районний семінар-практикум бібліотечних працівників на 

тему:  „Знання і віра в духовному житті суспільства та роль бібліотек у 

висвітлені цієї проблеми”. 

 

47. Філик, І. Двоюрідна внучка В. Леонтовича - літера- 

турознавець, перекладач  [Текст] / І. Філик // Народне слово. – 

2007. – 15 червня. 
В читальному  залі  районної  бібліотеки  відбулась  зустріч з  відомою 

письменницею з Києва Оленою Леонтович. 

 

48. Кульпа, Т.  Світоч  української  церкви  [Текст ]/ 

 Т. Кульпа // Народне слово. – 2007. – 15 червня. 
Відзначення 130-річчя від дня народження Микити Будки. 

 

49. Горбач, З.  Рятівниця нації  [Текст] / З. Горбач // На- 

родне слово. – 2007. – 22 червня. 
Робота бібліотеки-філії с. Стриївка у напрямку духовного та національ-

ного відродження наших земляків. 
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50. Заблоцька, Н. Три свята – потрійна радість [Текст] /  

Н. Заблоцька // Народне слово. – 2007. – 29 червня. 
У селі відзначили День молоді, річницю конституції України і День се-

ла. Цікаву та змістовну програму підготували мешканцям села завіду-

вачка  бібліотеки-філії  та  завідуючий  клубом  с. Старий  Вишнівець. 

 

51. Філик, І. За досвідом – до Збаража [Текст] / І. Філик 

// Народне слово. – 2007. – 29 червня. 
Засідання колегії обласного управління у справах культури і  туризму 

відбулося на базі району у Збаражі. 

 

52. Горбач, З. Приходь,  повстанцю,  нам  в піснях  і  

віршах [Текст]/ З. Горбач // Народне слово. – 2007. – 13 липня. 
„Годиною пам’яті” відзначили стриївчани столітній ювілей повстансь-

кого генерала Романа Шухевича („Тараса Чупринки”). 

 

53. Кульпа, Т.  Година  взаємних  порад  [Текст] /  

Т. Кульпа // Народне слово. – 2007. – 27 липня. 
Липнева нарада завідувачів сільських бібліотек-філій пройшла у формі 

„години взаємних порад”. 

 

54. Бороздіна, М.  Радилися  працівники  культури  

[Текст] / М. Бороздіна // Народне слово. – 2007. – 17 серпня. 
Відбулась розширена рада відділу культури з питань об’їздів працівник-

ками методичних кабінетів РБК та ЦБС щодо підготовки їх роботи  в 

осінньо-зимовий період,  відзначення 16-ої річниці створення Незалеж-

ності України та  65-ої річниці створення УПА. 

 

55. Кульпа, Т. „Якби я був директором...”,  „Якби я був  

методистом...”  [Текст] / Т. Кульпа  // Народне слово. – 2007. – 

17 серпня. 
Чергова нарада працівників бібліотек-філій пройшла у формі „години 

демократії”. 

 

56. Стахів, Т.  „Знову  ти  до  нас прийшов через  сотню  

літ...” [Текст]/ Т. Стахів // Народне слово. – 2007. – 31 серпня. 
Відзначення 151-ої річниці від дня народження І. Франка у центральній  

бібліотеці. 
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57. Косяк, А.  Зірка його золота в нашім серці не згасне  

ніколи [Текст]/ А. Косяк // Народне слово. – 2007. – 21 вересня. 
Вшанування письменника Бориса Харчука у рідних Лозах, проведення 

в бібліотеці традиційного літературного уроку шани Великого земляка 

з  присутністю  дочки  письменника  Роксолани  Борисівни   з сином 

Любомиром  та  дочкою Софією. 

 

58. Бондар, О. Йдуть до нас за книгою,  за інформацією 

[Текст] / О. Бондар // Народне слово. – 2007. – 28 вересня. 
Про роботу бібліотек системи та самих бібліотекарів з нагоди професій-

ного свята – Всеукраїнського дня бібліотек. 

 

59. Лук’яненко, Л. Петро Григоренко – генерал-право- 

захисник [Текст] / Л. Лук’яненко // Народне слово. – 2007. –  

19 жовтня. 
В центральній районній бібліотеці розгорнута інформаційна поличка,  

присвячена пам’яті  Петра Григоренка під назвою „Генерал-правозахис-

ник”. 

 

           60. Бондар, О.  Держава  на  ймення  ЗУНР  [Текст] / 

О. Бондар // Народне слово. – 2007. – 9 листопада. 
У  Збаражі на могилі січових стрільців відбулася година пам’яті,  де у 

спільній молитві пом’янули Українських січових стрільців та стрільців 

Української Галицької Армії.  З історією створення ЗУНР та тогочасни-

ми подіями  на  Збаражчині  ознайомили  присутніх  Ю. Мерещак та 

директор ЦБС  О. Бондар. 

 

61. „Чуєш,  брате мій...” [Текст] / // Народне  слово. –  

2007. – 16 листопада. 
135  років  від  дня  народження  Богдана  Сільвестровича Лепкого цен-

тральна бібліотека під назвою  „Колисав мою  колиску  вітер  рідного 

Поділля”. 

 

62. Кульпа, Т. „Трибуна бібліотечного досвіду” [Текст] 

/ Т. Кульпа // Народне слово. – 2007. – 16 листопада. 
На  черговій  зустрічі  бібліотекарів  системи  було підбито підсумки 

районного огляду конкурсу бібліотек Збаражчини на краще розкриття 

бібліотечного фонду „Виставкові форми роботи: традиції та новації”. 
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63. Сиско, І.  Книги  про Шухевича – у кожну бібліотеку 

[Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2007. – 23 листопада. 
У читальному залі районної бібліотеки для дорослих відбулось урочис-

те вручення двохтомника „Роман Шухевич у документах радянських 

органів державної безпеки (1940-1950)”  у бібліотеки шкіл,  сільські 

книгозбірні.  На врученні були присутні заступник голови Тернопіль-

ської облради О. Вітвіцький,  голова РДА В. Гульовський,  заступник 

голови РДА О. Бернадин. 

 

          64. Філик, І.  Дзвони пам’яті, дзвони перестороги [Текст] 

/ І. Філик // Народне слово. – 2007. – 30 листопада. 
Відбулось вшанування жертв голодомору вечором пам’яті  і скорботи 

„Над білим янголом скорботи – незгасний духу смолоскип”,  в якому 

приймали участь працівники ЦБ. 

 

65. Філик, І.  Вчаться  методисти  області  [Текст]  

/ І. Філик // Народне слово. – 2007. – 14 грудня. 
На базі методичного відділу Збаразької ЦБС відбулася обласна школа 

методиста  „Сільська бібліотека і громада”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************* 
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