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Звіт про роботу Тернопільської ОУНБ за 2006 рік 

 

Діяльність бібліотеки в 2006 році було спрямовано на:  

- розробку та реалізацію завдань обласної «Програми поповнення бібліотечних фондів 
області на період до 2010 року»; 

- реалізацію завдань обласної «рограми охорони та збереження нематеріальної 
культурної спадщини на 2005-2008 роки» та міжрегіонального проекту «Консорціум 
«Історична Волинь»; 

- розширення доступу до електронних баз даних; 
- поповнення електронної бібліотеки повнотекстових краєзнавчих видань; 
- подальшу комп’ютеризацію бібліотеки; 
- підвищення якості роботи сільських бібліотек; 
- запровадження спеціалізованого бібліотечного програмного забезпечення «ІРБІС» у 

процеси бібліотечної роботи. 
 

Усіма відділами бібліотеки за звітний рік було обслужено 21586 користувачів, яким 

видано 431960 примірників документів. Відвідування становить 120127. Послугами 

Інтернет-центру скористалися 733 користувачі. Відвідування сайту бібліотеки становить 

62000. 

На 1.01.2007 року бібліотечний фонд нараховує 600410 примірників документів. 

За звітний рік він зріс на 8501 примірник. Репертуар нових книг складає 345 назв. 

Бібліотека закупляла книги у видавництвах, книготорговельних організаціях, приватних 

підприємців. Тісна співпраця поєднує бібліотеку з видавництвами області та України. 

Обласний обов’язковий примірник регулярно надходив від місцевих видавництв: 

„Підручники і посібники”, „ Мандрівець”, „ Джура”, „ Астон”, „ Навчальна книга - Богдан”, 

„Економічна думка”. Укладено два нові договори про надходження обласного обов’язкового 

примірника з приватним підприємцем Андріїшиним і видавництвом обласної ради „Рада”. 

Перспективи співпраці з українськими видавництвами працівники ОУНБ обговорили на 

ХІІІ Форумі видавців у м. Львові, на якому було заключено договори про співпрацю з 

видавництвами „Книги ХХІ ст.”, „Європейський університет”, „ Києво-Могилянська 

академія”. 

Постійними партнерами бібліотеки були видавництва та книготорговельні компанії: 

„Кондор”, „ Центр навчальної літератури”, „ Каменяр”, „ Кальварія”, „ Піраміда”, „ Книги 

ХХІ ст.”, “ Ідея”. 

Тернопільська ОУНБ надає допомогу книгозбірням області в поповненні їхніх фондів 

новими книгами. 
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У 2006 році між централізованими бібліотечними системами області розприділено 

55 тис. примірників книг, які надійшли централізовано згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України «Про розвиток і функціонування української мови». 

Для поповнення бібліотечного фонду ОУНБ використовувалися різні джерела 

комплектування: обласний обов’язковий примірник – 648, книгообмін – 477, взамін 

загублених – 235, „Преса” – 110, діаспора – 124, куплено – 269 примірників. 

Централізовано надійшло української книги 998 примірників. Передплачено в 2006 році 

345 назв журналів і 101 назву газет. 

Партнерами з передплати й надалі залишилися „Преса” та „Ідея”. 

Продовжують поповнювати фонд бібліотеки книги, які надходять із „платного 

абонементу”. Із цією метою договори про  співпрацю заключено з 8 видавництвами: 

„Підручники і посібники”, „ Мандрівець” (Тернопіль); „Нора-Друк” (Київ); „Піраміда” 

(Львів); „Кондор” (Київ); „Лілея НБ” ( Івано-Франківськ); книжковим магазином „Знання”; 

книготорговельною організацією „Дім книги”. 

Протягом року з „платного абонементу” викуплено для бібліотеки 269 книг на загальну 

суму 3327 грн. Видано 1727 книг. Завдяки роботі „платного абонементу” фонд бібліотеки 

поповнився новою сучасною українською художньою літературою, зокрема творами 

Ю.Покальчука, Т.Прохаська, І.Роздобудько, А.Дністрового, М.Гримич, М.Меднікової, 

С.Батурина, К.Скрябіна, І.Карпи, Я.Дубинянської та ін. 

Робота з формування обмінного фонду ОУНБ спрямовувалася на перерозподіл 

дублетної, непрофільної літератури між бібліотеками та установами різних форм власності. 

Такою формою книгозабезпечення охоплено бібліотеки медичного університету, міської 

лікарні №2, станції юних техніків, обласного архіву, ЗОШ №26 та навчально-виховні 

заклади, підпорядковані департаменту УВС із питань виконання покарань. Усього передано 

1263 прим. документів. 

Списання зношеної та застарілої за змістом літератури складає 208 примірників. З 

метою інформаційного забезпечення видавалися анотовані списки „Нові надходження в 

обмінний фонд ОУНБ”, робилися повідомлення на сайті ОУНБ. 

Поповнення обмінного фонду бібліотеки здійснювалося за рахунок відділів ОУНБ, 

приватних осіб, організацій як вітчизняних, так і діаспорних, що складає 1660 примірників. 

Підготовлено також консультацію для учасників семінару-практикуму на тему: 

«Організація та використання обмінних фондів відповідно до нової «Інструкції...» (від 

23.03.2005 р. №152)». 
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У 2006 році пожвавилася робота із заборгованістю користувачів. На 1.01.2007 р. їх 

кількість становить 305, у т.ч. студенти вищих навчальних закладів – 78. Утримано пені з 280 

користувачів – 3440 грн. Повідомлено по телефону 1053 читачів. Надіслано поштових 

нагадувань, у т.ч. у ректорати вищих навчальних закладів – 842.  

Під час проведення Декади відкритих дверей 21 читач повернув 84 книги, які було 

заборговано у 2001-2005 роках. 

Тернопільська ОУНБ активно вишукує та використовує джерела фінансування, 

зокрема, від надання платних послуг у 2006 році надійшло до бюджету книгозбірні понад 66 

тисяч гривень. Це – усе більш популярний „нічний абонемент”, користування літературою 

підвищеного попиту, ксерокопіювання документів, пеня на заборговані книги. Значні кошти 

надходять і від оформлення реєстраційних документів. 

Продовжують безкоштовно користуватися послугами бібліотеки інваліди війни та праці 

І-ІІ груп. 

Започатковано співпрацю з волонтерами Центру роботи з людьми з обмеженими 

можливостями, котрі доставляють книги додому даній категорії користувачів безкоштовно. 

Одним із першочергових завдань у 2006 році було забезпечення доступу користувачів 

до інформаційних ресурсів. Збільшується кількість електронних видань, отже, важливим є 

одержання права на доступ до інформації. Бібліотека на сьогоднішній день має доступ до 

бази даних «ЕБСКО», видавництва «Шпрингер і Блеквел». 

Альтернативним пошуком ресурсів для користувачів бібліотеки став Регіональний 

інформаційний портал „Тернопільщина”, який будується за тематичним принципом.  Для 

поповнення контенту порталу було створено 826 повнотекстових сторінок. На 1.01.2007 року 

загальна кількість повнотекстових документів на порталі – 2157. Триває робота над 

поповненням каталогу веб-ресурсів. Формується розділ „Консультації”. Зараз портал містить 

30 консультацій із питань податкового законодавства та податкових пільг для населення. 

Здійснювалася робота з редагування існуючого контенту порталу. Внесено ряд змін у 

рубрикатор із метою полегшення пошуку документів на порталі. 

Збільшилася кількість ресурсів, розміщених в Інтернеті. Це, насамперед, сайт 

бібліотеки, де розміщена інформація про бібліотеку, її ресурси та послуги. Поповнилася 

новими повнотекстовими електронними версіями книг місцевих авторів електронна 

бібліотека. Користується популярністю серед віртуальних користувачів інформація про 

„книги-лідери”, які завоювали найбільшу популярність у 2006 році в номінації «Український 

best», «Російські бестселери», «Світові бестселери». 
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Бібліотека продовжує успішно брати участь у формуванні корпоративного каталогу 

періодичних видань, аналітичного розпису статей. Так, згідно з угодою зі створення Центру 

кооперативної каталогізації для бібліотек України, описано 66 журналів в автоматизованому 

режимі, набрано 1069 статей, імпортовано із ЦУКК 595 файлів (журналів), роздруковано на 

принтері 10899 карток.  

На 1.01.2007 р. електронна картотека статей нараховувала 47012 бібліографічних 

записів. 

Серед фактографічних баз даних найбільш вагоме місце займає „Календар знаменних і 

пам’ятних дат Тернопільщини на ... рік”, який подається в повному обсязі. 

До уваги віртуальних користувачів пропонувалися віртуальні книжкові виставки: „Світ 

мініатюрних книг”, „ Талановитий митець – уродженець Бурдяківців” (До 100 від дня 

народження Л.Левицького), „Тричі мені являлася любов”, „ Франковими стежками 

Тернопілля” (До 150-річчя від дня народження І.Я.Франка), „Книжка року – 2005”, „Україна 

- НАТО”. 

Протягом 2006 року віртуальні користувачі мали змогу ознайомитися з повним текстом 

довідково-бібліографічних, науково-методичних матеріалів, виданих ОУНБ: „Професійне 

досьє бібліотекаря”, „Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2006”, „Я син народа, що 

вгору йде...” (До 150-річчя від дня народження І.Я.Франка), „Людина на трагічному іспиті 

історії” (До 100-річчя від дня народження І.Багряного) та ін. 

З метою полегшення знаходження інформації в Інтернеті, розширення кола Інтернет-

послуг відділом інформації підготовлено вебліографічні покажчики із серії „Віртуальний 

світ...”, „Віртуальний світ періодичних видань”, „ Віртуальний світ культури і мистецтва”, 

„Благодійні фонди”, створено списки електронних адрес. 

Заслуговує на увагу запровадження на базі сектору МБА електронної доставки 

документів, яка здійснюється на договірній основі і є додатковою платною послугою. 

Пересилка літератури, виданої по МБА, вимагає коштів, і трапляються випадки, коли 

книги губляться. У зв’язку із скрутним матеріальним становищем частково відмовляють в 

обслуговуванні по МБА Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека України 

Академії аграрних наук, Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника, що, у свою чергу, 

впливає на зниження показників роботи МБА. 

З метою збереження актуальності та підтримки належного рівня інформативності 

документного фонду, бібліотека активно працювала над вилученням морально-застарілих, 

зношених, дублетних документів. Так, у 2006 році ОУНБ було вилучено 2347 примірників. 
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З підсобного фонду абонементу було вилучено 3539 прим. книг з таких причин: 

загублено читачами (23); передано в обмінний фонд 99 часописів; не повернуто 

користувачами, які виїхали за межі Тернопільської області, згідно з довідками з адресного 

бюро (96); зношені видання (156 прим.). 

У відділ книгозберігання було передано 2917 документів, які не користуються попитом 

у користувачів (російська художня література, українська художня 70-х років). 

Також передано 40 документів у книгосховище, які є в одному примірнику в бібліотеці 

та відсутні в читальному залі. 

Проведено планову звірку книжкового фонду з індикаторами у відділі книгозберігання. 

Зокрема, розділів: 

- 016; ЗКП.03; 33С; 33С3; 33С5; 33І; 33М; 331.8; 338; 6П8; 6С; 333; 333С; 333С13; 

333С4; 333С41 – у відділі обслуговування працівників сільського господарства; 

- 338; 338КХ; 338/6Т; 33/6С; 338/6Ф; 352Г – у відділі технічної літератури; 

- 85; 85.11; 85.12; 85.13; 85.14; 85.15; 85.3; 85.31; 85.37; 85.7; 85.9; 9; 016 – у відділі 

літератури з мистецтва; 

- 65.26; 65.9(4Укр); 66; 66.7; 67; 68 – у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії; 

- 5; 51.2; 52.6; 52.8; 53/57; 54.5; 55.8; 56.1; 56.6; 56.7; 56.9; 57.1; 57.3 – у відділі 

зберігання основного фонду. 

Проведено планову роботу з фондом методом перевірки правильності розстановки 

документів на полицях. Згідно з планом проглянуто 192 полиці. 

З метою зручності користування індикаторами на документи фонду основного 

зберігання розкладено в систематичному порядку 14,5 каталожних ящиків. 

Протягом року працівниками відділу було відремонтовано 1737 книг, причому 34 книги 

відновлено за допомогою ксерокопіювання втрачених або пошкоджених сторінок. 

З відділу читального залу було прийнято маловикористовувану літературу в кількості 

525 книг. 

Упорядковано фонд документів у відділі зберігання основного фонду на 401 полиці. 

Зроблено редакцію картотеки на документи з фонду відділу абонементу (17 каталожних 

ящиків). 

Працівниками відділу зберігання основного фонду проводився щоденний аналіз 

відмовлень, звірка вимог із каталогами, з фондом документів, систематизація за причинами, 

відбір замовлень до картотеки докомплектування. Протягом року було проведено роботу з 

5324 вимогами. Також проглянуто 36750 документів, та в результаті вивчення використання 
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було відібрано книги на вилучення з причин: зношені, застарілі та передача в обмінний 

фонд. 

Проведено перевірку бібліотечного фонду цінних і рідкісних видань. 

Понад план впорядковано половину фонду художньої російської літератури на І-му 

поверсі. 

Протягом 2006 року відредаговано розділи та підрозділи СКС: 67.9(4Укр)301 - 

Адміністративне право; 67.5 - Міжнародне право; 88 - Психологія; 74.26 - Методика 

викладання всесвітньої літератури; 75 - Фізична культура і спорт; 81 - Мовознавство; 83 - 

Літературознавство (загальне); 65.04 - Економічна географія; 65.052.231 - Облік необоротних 

активів; 65.052.239 - Облік витрат діяльності; 65.9(4Укр)271 - Соціальне страхування; 

65.9(4Укр)272 - Соціальне забезпечення; 65.9(4Укр)290-21 - Управління підприємством. 

У межах окремих розділів виділено ряд тематичних рубрик: «Сільська медицина», 

«Хопсіси в Україні», «Генеалогія України», «Герби і прапори окремих місцевостей України», 

«Військова символіка України», «Вексельне право», «Рейдерство», «Базельська угода про 

капітал», «Сталий розвиток», «ІНКОТЕРМС», «Сертифікація якості», «ISO в Україні», 

«Штрихове кодування», «Педагогічні технології», «Інновації», «Полікультурне виховання», 

«Професійна підготовка майбутніх вчителів». 

Відділ обробки та організації каталогів здійснював роботу за трьома напрямками: 

наукова обробка документів для відображення в каталогах; ведення карткових каталогів; 

створення та редакція електронної бази даних. 

У 2006 році відділом освоєно нову систему опису документів „ІРБІС”. На даний час 

створено електронну базу даних, яка нараховує 4600 записів. 

Для ефективної роботи в системі „ІРБІС” освоєно новий процес обробки документів – 

предметизацію літератури. 

Паралельно в 2006 році велася робота з електронною базою даних (1993 р.), яка 

нараховує 27000 записів. Цю базу із системи «Doc» переведено в систему «ІРБІС» та 

розпочато її редакцію (проредаговано 3000 записів). 

Працівниками відділу здійснювалося технічне тематичне редагування каталогів. 

Зокрема, проведено методичну редакцію відділів: «Філософія» (крім соціальної), «Економіка 

України» (Фінанси, Облік), «Загальна економіка», «Соціологія», «Художня література». 

Краєзнавча робота є провідним напрямком у діяльності ОУНБ. Популяризація 

краєзнавчих документів здійснювалася шляхом оформлення виставок краєзнавчих новинок, 

краєзнавчого календаря. Протягом року було оформлено 31 випуск календаря. Серед 

представлених тем: 
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- „Видатний славіст – уродженець Тернополя” (До 150-річчя від дня народження 

польського славіста, літературознавця, енциклопедиста А.Брюкнера);  

- „Творив душею і серцем” (До 75-річчя від дня народження письменника 

П.Ковальчука); 

- „Рукотворна краса” (До 50-річчя із часу закладання Гермаківського дендропарку); 

- „Жорстока правда Чорнобиля” (Наслідки Чорнобильської аварії на Тернопіллі); 

- „Український етнограф, фольклорист, перекладач” (До 135-річчя від дня народження 

В.Гнатюка); 

- „ Іван Марчук – митець двох віків” (До 70-річчя від дня народження І.Марчука); 

- „Незгасне слово „Просвіти” (130 років із часу заснування філії „Просвіти” у 

Тернополі); 

- „Родом і серцем з Волині” (До 75-річчя від дня народження Б.Харчука); 

- „З любов’ю до отчого краю” (До 70-річчя від дня народження Г.Чернихівського); 

- „Месник із Бучача – лицар Британської імперії” (С.Візенталь); 

- „Кобзар і Тернопільщина” (До 160-річчя перебування Шевченка в нашому краї); 

- „Великдень на Тернопіллі”; 

- „Та прийдуть до тебе три празники в гості” (Різдво на Тернопільщині) тощо. 

Чимало гостей та користувачів бібліотеки 

зібрали презентації книг авторів Тернопілля. 

Зокрема, уже традиційним стало проведення 

напередодні Всеукраїнського дня бібліотек 

різноманітних заходів. Незабутньою стала 

презентація творчого ужитку члена Асоціації 

українських письменників, лауреата Всеукраїнської 

літературної премії імені В.Вихруща, редактора 

газети «Університетська думка» Тернопільського національного економічного університету 

Марії Баліцької. А всього в цієї авторки 

назбиралося 15 романів, поетичних збірок і 

збірок віршованої прози. Прозаїк, поетеса, 

мама, дружина, бабуся, рукодільниця – усе це 

Марія Баліцька. Про це та інше на творчій 

зустрічі вели письменник Я.Сачко, художник 

Я.Омелян, журналіст А.Янович. Читали вірші 

поетеси та співали пісні на її слова учні 
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Тернопільської ЗОШ №6 і діти із священичої родини Богаків із с. Острова Тернопільського 

району. Авторка спрезентувала 250 книжок „Парасолька для сонечка” для читачів-дітей 

сільських бібліотек. 

Серед фортець, оборонних замків та палаців 

волинських феодалів особливе місце в історії 

належить Вишнівецькому палацу та могутньому 

роду князів Вишневецьких. Тому за дослідження 

цієї теми взялася науковий працівник 

національного заповідника „Замки Тернопілля” 

Любов Шиян. Вона підготувала та видала книгу 

„Вишневець та князі Корибути-Вишневецькі”. 

Презентація цього науково-історичного видання 

відбулося в бібліотеці за активної участі 

начальника відділу туризму обласної державної 

адміністрації М.Лисевича, науковців вузів: 

доцента Р.Матейка, аспіранта Р.Крамара, 

журналістів газети „Відпочинок. Туризм”, 

екскурсоводів, музейних працівників, широкої 

аудиторії громадськості міста, студентської молоді. 

До столітнього ювілею художника-графіка Л.Левицького було проведено перегляд 

літератури „Відомий художник родом із Бурдяківців”. 

Проведено роботу з удосконалення краєзнавчого каталогу ЗвКК. За рік написано та 

влито до нього 3483 картки, у т.ч. у системі „ІРБІС” – 700. Усього написано карток у відділі 

6 тисяч. 

Протягом року переглядалося і розписувалося 150 назв газет (у т.ч. обласних - 49), 

журналів 375 (у т.ч. обласних – 18). 

Видано читачам 180 бібліографічних довідок. 

Удосконалювалася робота з електронними ресурсами. На бібліотечному сайті 

поповнено базу краєзнавчих даних „Регіон”. Систематично поповнювалася новими даними 

база „Про нас пишуть”. За 2006 рік вона збільшилася на 105 публікацій. 

Розміщено на сайті бібліотеки дві віртуальні виставки: 

- „Франковими стежками Тернопілля”; 

- „Талановитий митець – уродженець Бурдяківців” (До 100-річчя від дня народження 

Л.Левицького); 
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Систематично робота відділу популяризувалася засобами масової інформації: в 

обласній пресі було надруковано 13 публікацій; 4 повідомлення прозвучало по обласному 

радіомовленню. 

Для районних бібліотек підготовлено та роздано схему краєзнавчої картотеки; для 

директорів ЦБС – учасників обласного семінару - було запропоновано консультацію 

„Краєзнавча картотека – важлива складова краєзнавчої роботи районної бібліотеки”. 

Проводилася робота з організації та збереження фонду відділу. Переміщувалися окремі 

розділи фонду, перевірялася розстановка підшивок газет, журналів та окремих розділів книг. 

Передано для оправи 50 підшивок газет. 

У відділі абонементу в 2006 році обслужено 5172 користувачів, яким видано 91257 

документів. 

Оформлено 14 книжково-ілюстративних виставок, у т.ч. - віртуальні на сайті 

бібліотеки: 

- „Великий світ мініатюрної книжечки” (за матеріалами колекції мініатюрних видань 

Володимира Сушкевича, читача бібліотеки); 

- „Тричі мені являлася любов” (До 150-річчя від дня народження І.Франка (жінки в 

житті та інтимній ліриці Івана Франка). 

На виставці представлено унікальну листівку з філокартичної франкіани журналіста 

Володимира Сушкевича. 

Відповідно до розпоряджень Тернопільської обласної державної адміністрації, 

Тернопільська ОУНБ взяла активну участь у відзначенні 160-ї річниці утворення Кирило-

Мефодіївського братства, 192-ї річниці від дня народження Т.Шевченка, 100-річчя від дня 

народження І.Багряного, 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя. 

Протягом року робота відділу висвітлювалася в ЗМІ (12 публікацій). Найбільше 

публікацій було в газетах „Вільне життя”, „20 хвилин”, „ Місто”, „ Експрес” та інших. 

Виступи звучали на Тернопільському державному телебаченню (3), на радіо (2). 

Було видано читачам 778 книг під грошову заставу за особливо цінні книги та 

користувачам, які не мають міської реєстрації. Ця 

послуга особливо популярна серед студентів-

заочників вищих навчальних закладів. 

Спільно з видавництвом «Джура» проведено 

презентацію книг Миколи Лазаровича – завідувача 

кафедри українознавства Тернопільського 

державного економічного університету, кандидата 
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історичних наук, доцента, автора 70 наукових праць, 10 книг і монографій. Презентовані 

книги: «Історія України», написана в співавторстві з професором Богданом Лановиком, 

«Українські січові стрільці», «Легіон 

Українських січових стрільців: ідея, 

формування, боротьба», «Разом нас багато» 

(про участь Тернопільського державного 

економічного інституту в Помаранчевій 

революції). Про громадсько-патріотичну й 

наукову діяльність, значимість книг 

М.В.Лазаровича на презентації розповіли 

доцент, заступник завідувача кафедри українознавства Роман Матейко, директори 

Державного архіву Тернопільської області Богдан Хаварівський, обласної наукової 

бібліотеки Василь Вітенко, видавництва «Джура» Василь Ванчура. Щодо планів на 

майбутнє, то Микола Лазарович задумав до 100-річчя створення Легіону січового стрілецтва 

(2014 р.) зібрати відомості про всіх січових стрільців, а їх було близько 9 тисяч.  

Спільно з видавництвом «Джура» також 

проведено зустріч з Олесем Ульяненком – 

українським письменником, сценаристом, 

автором одного з перших культових 

українських романів «Сталінка», лауреатом 

Малої державної премії України ім. 

Т.Г.Шевченка. У видавництві «Джура» 

вийшла його книга «Син тіні» (2006 р.). 

На презентації виступили голова обласної організації Національної спілки 

письменників України Богдан Бастюк, Петро Сорока - поет, літературознавець, викладач 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. 

Цікаві запитання ставили письменнику студенти факультету журналістики 

Тернопільського національного педагогічного університету та читачі бібліотеки. 

Також відбулася зустріч з українськими письменниками, які презентували новий проект 

«Інша література», Павлом Вольвачем, Степаном Процюком, Борисом Гуменюком. 

Письменники запланували тур містами України з метою популяризації української 

літератури, який триватиме впродовж року. Донести до масового читача інформацію про 

самобутність прози та поезії наших земляків – головна мета проекту. Борис Гуменюк – автор 

роману-рефлексії «Лук’янівка» - наш земляк. Разом зі столичними гостями в репрезентації 
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взяли участь голова обласної організації Національної спілки письменників України Богдан 

Бастюк та тернопільський письменник Петро Сорока. 

На одному диханні пройшла зустріч із 

нашим земляком – Олександром Марченком. 

Як автор та виконавець, концертував у 

країнах Австрії, Болгарії, Іспанії, Італії. Він є 

автором збірки поезії «Чудеса начинаются 

засветло» (Тернопіль: Астон, 2005). На 

заході були присутні творча інтелігенція 

міста, поетеси Ірина Дем’янова, Тетяна 

Дігай, студентська молодь. 

Протягом року у відділі читального залу було записано 6505 користувачів, які відвідали 

відділ 24330 рази, їм було видано 130236 документів. 

Надавалися платні послуги: 

- видача літератури на «нічний абонемент»; 

- резервування літератури; 

- «платний абонемент». 

Для організації роботи платного абонементу було укладено договори з 

книготорговельними організаціями. Відбиралася література для книжкової виставки 

«Новинки книжкового ринку». Список книг «платного абонементу» постійно поновлювався 

на сайті бібліотеки. Цією послугою у відділі читального залу за 2006 рік скористалося 136 

користувачів. 

Протягом року у відділ надійшло 548 примірників книг, 2108 примірників журналів 

(189 назв). 

Систематично проводилася робота з книжковим фондом: розстановка документів, 

перевірка правильності розстановки, ремонт зношених книг, переміщення книжкового 

фонду. Відновлювалися книги шляхом ксерокопіювання втрачених сторінок. 

У відділ книгосховища було передано 525 примірників застарілих документів. 

Було оформлено книжкові виставки: «Новинки книжкового ринку», «Український 

конституціоналізм: історія і сьогодення» (До Дня Конституції та 295-ї річниці прийняття 

Конституції Пилипа Орлика), «Від національної ідеї до громадянського суспільства» (До Дня 

незалежності), віртуальні книжкові виставки «Краща книга року», «Україна - НАТО», 

перегляди літератури із циклу «Велетні думки і праці», «Геній української нації» (До 150-
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річчя від дня народження І.Франка); «Сюжети із життя Лесі Українки» (До 135-річчя від дня 

народження). 

До 150-річчя від дня народження І.Франка спільно з обласним краєзнавчим музеєм було 

проведено «Франкові читання», у яких взяли участь науковці та студенти вузів міста, 

представники закладів культури. 

Потугу Франкового слова, точність оцінок, поетову далекоглядність і пророчість його 

оцінок учасники «Франкових читань» відчули, коли народний артист В’ячеслав Хім’як читав 

вступ до поеми «Мойсей». 

Цікавим, ґрунтовним і навіть дещо несподіваним у трактуваннях був виступ професора 

національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка Романа Гром’яка. Він, зокрема, 

зазначив: «Іван Франко потребує перегляду: і його біографія, і його світоглядні позиції. 

Необхідно знімати те радянське нашарування, яке ще й досі зберігається в трактуванні 

Франка, щоб побачити його істинну сутність і значимість для сучасної України. Потрібен 

час, можливо, і роки читання, аналізу, поміркованого, виваженого осмислення, щоб збагнути 

того Каменяра, яким він був насправді». 

Директор обласного краєзнавчого музею Степан Костюк розкрив- тему «Іван Франко і 

Тернопільщина». Поет не раз бував у нашому краї, але тема ця малодосліджена. Єдиним, по 

суті, джерелом залишається давня книжечка Петра Медведика, видана у Львові, «Іван 

Франко і літературна Тернопільщина». 

Багато цікавого розповів учасникам читань і директор художнього музею Ігор Дуда, 

висвітлюючи тему «Іван Франко у творчості тернопільських художників». А директор 

обласного державного архіву Богдан Хаварівський зазначив: «Франка нині вже немає в 

спецхронах, він весь відкритий: вивчайте, аналізуйте, насолоджуйтесь його безсмертним 

словом». 

На завершення читань головний бібліотекар читального залу Людмила Рюміна 

ознайомила присутніх із книгами про життя та творчість Івана Франка, які є в бібліотеці, а 

це, здебільшого, українські й канадські видання. 

За результатами Всеукраїнського конкурсу «Краща книга року» було проведено огляд 

видань-переможців. 

Під час Декади відкритих дверей працівниками відділу проводилися екскурсії для 

студентів-першокурсників вузів міста. 

Спільно з обласним архівом проведено літературні читання до 100-річчя від дня 

народження Олени Теліги «На грані двох світів». 
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Робота відділу популяризувалася серед читачів шляхом відображення в засобах масової 

інформації та на веб-сайті бібліотеки. 

Цікавою подією у відділі літератури з мистецтва був унікальний подарунок від 

Міжнародного благодійного фонду «Україна-3000» та Фонду сприяння розвитку 

Національного художнього музею України. 

До комплекту увійшли: загальний альбом колекції НХМУ, альбом українського 

іконопису ХІІ–ХІХ ст., колекція творів українського мистецтва ХІХ – поч. ХХ ст., колекція 

творів українського мистецтва ХХ – поч. ХХІ ст., альбом, присвячений О.Мурашку, та 

каталог-альбом виставки «Український портрет ХVІ–ХVІІІ ст.». 

Для студентів ІІ курсу ТДПУ ім. В.Гнатюка, які за навчальною програмою вивчають цю 

тему, було проведено огляд подарованих книг «Український живопис». 

На сторінках газети «20 хвилин» також було подано інформацію про благодійну акцію 

до Всеукраїнського дня бібліотек. 

Відділом організовано два масові заходи: тематичний вечір «Українські художники-

реалісти кінця ХІХ - початку ХХ ст.» (М.К.Пимоненко, П.О.Шевченко, С.І.Васильківський) 

для викладачів і студентів кооперативного інституту (факультет дизайну) та мистецький 

вечір «Ніл Хасевич – художник і воїн УПА». На захід було запрошено наукового 

співробітника Тернопільського обласного художнього музею, депутата Тернопільської 

міської ради В.Р.Щавінського та студентів І-ІІ курсу Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В.Гнатюка. 

Працівники відділу взяли участь у програмі «Духовні обереги» на державному радіо. 

Прозвучали виступи: «Українські народні музичні інструменти», «Скрипка як український 

народний інструмент», «Сопілка як український народний інструмент», «Мистецтво 

писанки», «Українські свята, традиції та обряди», «З Різдвом Христовим, Україно». 

За звітний період у відділ технічної літератури надійшло 99 книг, 78 назв журналів та 4 

назви гезат. 

З метою збереження бібліотечного фонду проводилася планова перевірка фонду таких 

розділів фонду, як: 338; 338КХ; 338.6Т; 338.6С; 338.6Ф; 352Г у кількості 2600 примірників. 

Для більш широкого ознайомлення кола спеціалістів із новими надходженнями 

періодичних видань із питань техніки та більш повного розкриття змісту наявних журналів 

було підготовлено й надіслано в ЦБС області та на кафедри Тернопільського державного 

технічного університету ім. І.Пулюя інформаційний список «Сторінками технічних 

періодичних видань». Даний список видається як додаток до «Досьє бібліотекаря». 

Протягом року читачам видано 115 довідок, з них - 10 письмових. 
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На конкретні запити споживачів підготовлено та розіслано 12 списків літератури на 

теми: «Технологія виробництва та застосування бетону в будівництві», «Технологія  

хлібопекарського виробництва», «Технологія молока і молочних продуктів», «Теоретичні 

основи електротехніки та енергетики», «Технологія, техніка і організація деревообробного 

виробництва», «Стратегія майбутнього технологічного розвитку України», «Перспективні 

технологічні процеси і науково-технічний прогрес», «Сучасні нанотехнології», «Основні 

тенденції в технології переробки відходів» та ін. Ці списки підготовлено на замовлення 

викладачів ТДТУ ім. І.Пулюя, комерційного коледжу, Галицького інституту, ПТУ №2. 

Працівники відділу протягом звітного року проводили поточне редагування та 

наповнення розділу 3 - Техніка систематичної картотеки статей. В електронну базу даних у 

2006 році занесено 160 описів. Усі ці описи роздруковано та влито в систематичну картотеку 

статей. Крім того, 459 карток написано від руки працівниками відділу та 120 карток 

отримано з ЦУККу. 

Працівники відділу активно співпрацювали із засобами масової інформації, зокрема 

подавали інформацію на «Радіо-Тернопіль» і до газет «Вільне життя» і «Свобода». 

Так, на «Радіо-Тернопіль» протягом року відбувся цикл радіопередач у рубриці 

«Професійні свята», де прозвучало 6 оглядів літератури: «Комунальний сервіс по-

європейськи» (До Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення), «Ракетно-космічна галузь України: вчора, сьогодні, завтра» (До 

Всесвітнього дня авіації і космонавтики), «Золота ера новітніх технологій» (До Всесвітнього 

дня телекомунікацій), «Українські винахідники: історія і сьогодення» (До Дня винахідника і 

раціоналізатора), «Нафтова і газова промисловість сьогодні: шляхи вдосконалення» (До Дня 

працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості), «Технічна книга в житті 

сучасної людини» (До Всеукраїнського дня бібліотек). 

У газетах «Вільне життя» та «Свобода» було опубліковано 7 заміток про роботу відділу 

технічної літератури, зокрема про проведені книжкові виставки, про книжковий фонд 

відділу, періодичні видання, Дні періодики: 

- Вайшле М. Золота ера технологій //Вільне життя. – 2006. 

- Процак Р. Винахідники з України //Вільне життя. – 2006. – 25 жовт. – С.9. 

- Шатарська Л. Енергетика і ощадливість: Бібліотека пропонує послуги //Вільне життя. – 

2006. 

- Шатарська Л. Сервіс по-європейськи //Вільне життя. – 2006. – 8 квіт. 

- Шатарська Л. Хліб в українській оселі //Свобода. – 2006. – 27 верес. та інші. 
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З метою популяризації літератури працівниками відділу було проведено ряд заходів: 

книжкові виставки та перегляди літератури, Дні спеціаліста, які присвячувалися 

впровадженню досягнень науки, техніки, прогресивної технології у виробництво. Це, 

зокрема: «Хлібопекарська промисловість: стан, техніка і технологія», «Упаковка: безпечність 

і зручність», «Інноваційні перспективи в поліграфічній галузі та видавничій справі», 

«Технології ІІІ тисячоліття: інформатика і зв’язок», «Золота ера новітніх технологій», 

«Україна: розвиток стандартизації та інформаційних технологій», «Комунальний сервіс по-

європейськи», «Концепції енергоощадливості у паливно-енергетичному комплексі України», 

«Супутниковий Інтернет – висока швидкість і надійність», «Ракетно-космічна галузь 

України: вчора, сьогодні, завтра» та ін. 

Проводилася робота на допомогу винахідникам і раціоналізаторам, розвитку технічної 

творчості. Було влаштовано книжкові виставки та перегляди літератури на теми: «Технічна 

творчість – основа для винахідництва», «Українські винахідники пропонують… (сторінками 

журналу «Винахідник і раціоналізатор»)», «Радіосвіт» (на допомогу аудіо-відео-

радіолюбителям, користувачам ПК). 

Актуальними були і Дні періодики, організовані працівниками відділу: «Тенденції 

розвитку та сучасні технології в харчовій промисловості», «Технологія сучасного 

будівництва: стан та перспективи». Дані заходи були проведені для студентів та викладачів 

Тернопільського державного технічного університету ім. І.Пулюя та комерційного коледжу. 

Певна увага приділялася питанню охорони навколишнього середовища. Було 

влаштовано книжкові виставки та перегляди літератури: «Майбутнє атомної енергетики: за і 

проти» (До Дня Чорнобильської трагедії), «Збережемо красу для нащадків» (До Всесвітнього 

дня охорони навколишнього середовища) та ін. 

Уся робота відділу обслуговування працівників сільського господарства була 

спрямована на задоволення потреб наукових працівників, спеціалістів АПК, студентів вищих 

навчальних закладів м. Тернополя й Тернопільської області, ознайомлення їх із 

досягненнями вітчизняної та зарубіжної сільськогосподарської науки та практики, 

упровадженням нових виробничих технологій. 

Надавалася допомога викладачам вузів у підборі матеріалів до лекцій, студентам у 

засвоєнні навчальних програм. Наприклад: «Зберігання і переробка овочів» - для викладача 

Тернопільського інституту аграрної економіки; «Екологічні аспекти охорони родючості 

грунтів і навколишнього природного середовища» - для підготовки доповіді на науково-

практичну конференцію, яка проходила в Бережанському агротехнічному інституті; 

«Економіка і організація переробки рослинної і тваринної продукції» - для студентів 
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Тернопільського інституту аграрної економіки; підбиралася література на різні теми для 

викладачів Бучацького інституту аудиту і менеджменту. 

З метою кращого інформаційно-бібліографічного обслуговування працівників 

сільського господарства видавалися кожного кварталу інформаційні списки «Вам, 

спеціалісти», подавалися матеріали до «Професійного досьє бібліотекаря». 

З відділом книгозберігання зроблено звірку таких розділів фонду: 016; 9; 333; 333С; 

333С1; 333С2; 333С3; 333С4; 333.7. 

З метою донесення до користувачів інформації з питань агропромислового 

виробництва, аграрного права рослинництва, тваринництва, механізації та електрифікації 

сільського господарства, розписано та влито в СКС 2417 карточок при плані 2500. 

Доносячи до читачів суть аграрної політики держави, технологію вирощування рослин і 

розведення нових порід тварин, упровадження новітніх технологій у сільськогосподарське 

виробництво, у відділі організовано 18 книжкових виставок (при плані 12), у тому числі 9 – 

нових надходжень: 

- «Аграрна політика в умовах розвитку ринкових відносин»; 

- «Техніка АПК: вчора, сьогодні, завтра»; 

- «Підприємництво: сучасний стан та погляд у майбутнє»; 

- «Сторінками журналу «Огородник» (До 10-ї річниці виходу першого номера); 

- «Гриби: смачні, поживні і цілющі» тощо. 

До знаменних дат, професійних свят працівників галузей сільського господарства у 

відділі було організовано перегляди літератури: «Бджільництво – поезія сільського 

господарства» (До Дня пасічника); «Аграрна політика та стратегія розбудови» (До Дня 

працівника сільського господарства); «Земля тривоги нашої» (До Дня землевпорядника). 

Відстежуючи потреби користувачів відділу на найактуальніші теми запитів, виконано 

30 письмових довідок на такі теми: 

- «Земельна реформа: проблеми і перспективи»; 

- «Айстри: сорти, технологія вирощування, агротехніка»; 

- «Біопаливо з ріпаку: проблеми і перспективи»; 

- «Бухгалтерський облік основних засобів в сільському господарстві»; 

- «Державне регулювання ринкової економіки»; 

- «Бонсай: від простого до складного» та інші. 

У рамках Декади відкритих дверей, присвяченої Всеукраїнському дню бібліотек, 

проведено 8 екскурсій для студентів І курсу інституту аграрної економіки, учнів технічного 
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училища, студентів комерційного інституту, ТДТУ тощо. Для них було проведено День 

періодики «Розвиток аграрних відносин: український вимір». 

З метою популяризації ресурсного потенціалу відділу зроблено 10 дописів у газети 

«Вільне життя», «Свобода» (план - 5) та 5 виступів на радіо (план - 4). 

Здійснено аналіз використання періодики у відділі за 2006 рік. 

Робота відділу літератури іноземними мовами була направлена на інтенсивне 

інформування про документи іноземними мовами, які є у відділі, та ресурси, що надійшли з 

Посольства США по лінії «Вікно в Америку». 

Відділ разом із «Вікном в Америку» продовжували підтримувати тісні зв’язки з 

різноманітними міжнародними організаціями: Корпусом Миру (з волонтерами Корпусу 

Миру), Британською Радою в Україні, Посольством США в Україні, Гете-Інститутом 

(Німеччина), Польським культурним товариством, товариством «Німецька молодь», 

факультетом іноземних мов ТНПУ, інститутом міжнародного бізнесу ТНЕУ, Євростудіями 

при ТНЕУ, Тернопільським експериментальним інститутом педагогічної освіти, 

медуніверситетом ім. І.Горбачевського, у якому навчаються студенти–іноземці із Сирії, 

Єгипту, Індії та інших країн. 

Дружні стосунки склалися з українсько-польським факультетом фінансів і страхування 

ТНЕУ. 

У 2006 р. налагоджено співпрацю з філологічними факультетами Тернопільського 

педуніверситету. 

Завдяки Посольству США та «Вікну в Америку», у 2006 р. у відділ надійшло 250 книг. 

Уся література, що надходить у відділ, опрацьовується працівниками відділу та заноситься в 

комп’ютер за системою «ІРБІС». Усього занесено 2002 книг. Створюється електронний 

каталог фонду відділу. 

Працівниками відділу надано 67 бібліографічних довідок при плані 50 і 4 консультації 

англійською мовою. 

З метою пропагування літератури та відзначення знаменних дат у відділі оформлялися 

виставки:  

- «Виставка ресурсів, що надійшли з Посольства США»; 

- «Людина і письменник» (До 130-річчя від дня народження Джека Лондона – 

американського письменника); 

- «Книга зближує» - виставка літератури, наданої Посольством США в Україні в рамках 

проекту «Вікно в Америку»; 

- «Правова система США і України»; 
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- інформаційна виставка «Симон Візенталь: сумління холокосту»; 

- «Великий мрійник» (До 140-річчя від дня народження Герберта Уельса – англійського 

письменника-фантаста); 

- «Політична система США» та ін. 

Під час Декади відкритих дверей, присвяченої Дню бібліотек, проведено 48 екскурсій 

для студентів тернопільських вузів: ТНПУ, ТНЕУ, медичного університету, ТЕІПО, ТДТУ 

ім. І.Пулюя з метою залучення читачів та ознайомлення їх із роботою та ресурсами відділу. 

Проведено озвучені виставки: «На допомогу викладачам іноземних мов», «Освіта, 

наука, історія, політика США». 

З метою пропагування німецької літератури було організовано виставку літератури, 

наданої Гете-Інститутом (Німеччина), з різних галузей знань. На презентацію виставки були 

запрошені студенти філологічного факультету ТНПУ та факультету міжнародного бізнесу та 

менеджменту ТНЕУ. 

14 червня 2006 р. відділ літератури іноземними мовами та ресурсний центр «Вікно в 

Америку» провели презентацію книги Микола Кравчука – викладача юридичного інституту - 

«Правова система США». 

На презентації книги були присутні викладачі, студенти юридичного інституту 

Тернопільського національного економічного університету та історичного факультету 

Тернопільського національного педагогічного університету, члени Конгресу українських 

націоналістів, за підтримки яких проходив захід, громадськість міста, місцеві ЗМІ. 

Автор книги поділився своїми враженнями від поїздки до Америки, яку було здійснено 

за програмою «Громадські зв’язки – проект «Гармонія». Аудиторія жваво обговорювала 

проблеми, порушені в книзі. Напередодні Дня Конституції зав’язалася дискусія щодо 

першості прийняття української Конституції Пилипа Орлика (1710) та американської 

конституції (1787). 

У присутніх також викликала інтерес виставка літератури «Правова система США», на 

якій було представлено книги на правову тематику англійською мовою. 

Крім цього, відбулася зустріч студентів філологічного факультету (українсько-німецька 

група) ТНПУ та інституту міжнародної економіки ТНЕУ з працівниками іноземного відділу 

та громадською організацією «Німецька молодь» з метою розширення та налагодження 

співпраці й запровадження «заочного абонементу», з допомогою якого буде надаватися 

література з Гете-Інституту німецькою мовою. З каталогів, які надав інститут, відібрано 

літературу та передано в громадську організацію «Німецька молодь». 
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Протягом року в центрі «Вікно в Америку» діяв клуб любителів американського кіно. У 

центрі практикувалися як групові перегляди (для слухачів курсів іноземних мов, студентів 

факультетів англійської філології з метою вдосконалення мови), так і тематичні перегляди 

(фільми, присвячені визначним подіям з історії, святам). 

У листопаді в центрі надавалися консультації щодо участі в диверсифікаційній лотереї. 

Відділ літератури та ресурсний центр «Вікно в Америку» співпрацювали з 

тернопільськими ЗМІ, зокрема з телекомпаніями «ТV-4», «ТТБ», Тернопільським обласним 

радіо, газетами «Вільне життя», «У кожен дім», «20 хвилин» тощо. У 2006 р. було 

надруковано 10 статей у пресі, відбулося 4 виступи на радіо й по телебаченню. 

Упродовж 2006 року робота науково-методичного відділу була спрямована на 

вдосконалення методичного керівництва бібліотеками області, підвищення професійної 

майстерності бібліотечних працівників шляхом проведення обласних семінарів, Днів 

спеціаліста, школи методиста, консультацій, що були направлені на розвиток 

організаторських та аналітичних здібностей, уміння самостійного визначення ролі своєї 

бібліотеки в соціальній інфраструктурі міста, району, реалізацію державних програм: 

«Розвитку культури до 2010 року», «Збереження та використання об’єктів культурної 

спадщини на 2004-2010 рр.», «Закордонне українознавство на період до 2010 року», а також 

обласних: «Розвитку краєзнавства в області на період до 2010 року», «Правової освіти 

населення області». 

На контролі дирекції ОУНБ та працівників науково-методичного відділу постійно 

знаходилося питання недопущення скритої децентралізації централізованих бібліотечних 

систем області. Із цією метою було підготовлено наказ управління культури 

облдержадміністрації «Про збереження централізованих бібліотечних систем» від 23 травня 

2006 року №76. Обговорено питання повернення сільських бібліотек до районної 

комунальної власності в Борщівському, Гусятинському, Заліщицькому, Кременецькому, 

Монастириському, Чортківському, Шумському районах із начальниками відділів культури і 

туризму. 

Хвилюючим та болючим не перший рік залишалося і питання комплектування 

бібліотечних фондів. У зв’язку із завершенням дії державної «Програми поповнення фондів» 

науково-методичним відділом було розроблено обласну «Програму поповнення бібліотечних 

фондів на період до 2010 року». Аналогічні «Програми…» були розроблені ЦБС та 

затверджені районними сесіями народних депутатів. 

Як методичний центр, обласна бібліотека надавала практичну та методичну допомогу 

книгозбірням області. 
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За 2006 рік працівниками науково-методичного відділу здійснено 15 виїздів, надано 

консультації бібліотечним працівникам Тернопільського національного педагогічного 

університету, державного технічного університету ім. І.Пулюя, технічного коледжу. 

Як завжди, важливе місце в роботі 

посідало питання підвищення професійної 

майстерності керівного складу бібліотечних 

працівників. На щорічний семінар 

директорів централізованих бібліотечних 

систем було винесено тему «Публічна 

бібліотека: задоволення інформаційний 

потреб сучасного користувача». У роботі 

семінару взяли активну участь ведучі 

спеціалісти обласної універсальної наукової бібліотеки. Було розглянуто такі питання: 

«Публічна бібліотека. Користувач. Можливості задоволення», «Методичне забезпечення 

краєзнавчої роботи ЦБС», «Робота з боржниками» тощо. 

Отримала схвалення та з успіхом 

пройшла школа методиста на тему «Сільська 

бібліотека: сучасний погляд на методичні 

забезпечення». У процесі роботи учасники 

школи обговорювали наступні теми: 

- «Стан і перспективи розвитку 

сільських бібліотек Тернопільської 

області»; 

- «Методичне забезпечення діяльності сільських бібліотек-філіалів», 

- «Інноваційні форми роботи сільської бібліотеки». 

Спільні проблеми бібліотек всіх систем і 

відомств обговорювалися під час Дня 

спеціаліста «Публічна бібліотека: тенденції та 

перспективи розвитку». 

У рамках безперервної освіти 

працівниками науково-методичного відділу 

було підготовлено письмові консультації: 

- «Публічна бібліотека. Користувач. Можливості задоволення»; 

- «Методичне забезпечення краєзнавчої роботи бібліотек»; 
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- «Інноваційні форми роботи сільської бібліотеки», з якими виступали на районних постійно 

діючих семінарах у Козівській, Теребовлянській ЦБС.  

Важливе місце в системі безперервної освіти займають методично-бібліографічні 

поради «Я син народа, що вгору йде…»; «Людина на трагічному іспиті історії», видані до 

ювілеїв І.Франка та І.Багряного, «Вам, спеціалісти». Авторитетом серед спеціалістів 

користується щоквартальне інформаційне видання «Професійне досьє бібліотекаря». У 2006 

році в ньому з’явилися нові рубрики: «З досвіду роботи», «Регіональний інформаційний 

портал «Тернопільщина», «Калейдоскоп новин». Розпочали співпрацю з «Професійним 

досьє» і бібліотекарі Теребовлянської, Тернопільської, Збаразької ЦБС. 

На основі інформаційних звітів ЦБС області підготовлено аналітично-статистичний 

огляд «Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2005». 

Особливо важливе місце в роботі НМВ зайняв обласний огляд-конкурс сільських 

бібліотек «Моя бібліотека», основна мета якого полягала в покращанні рівня бібліотечного 

обслуговування сільського населення, підвищенні ролі бібліотек у соціально-економічному 

розвитку села та авторитету працівників сільських бібліотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ місце, с. Загір’я Зборівської ЦБС 
(зав.бібліотекою М.В.Холодян) 
 

І місце, с. Ланівці Борщівської ЦБС 
(зав. бібліотекою Т.Д.Глова) 

 

ІІІ місце, с. Звиняч Чортківської ЦБС 
(зав. бібліотекою Г.І.Шкрибайло) 
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Під час проведення ІІ туру огляду-конкурсу працівники відділу спільно з дирекцією 

ОУНБ об’ їхали всі бібліотеки, представлені районними оргкомітетами на обласний огляд-

конкурс. 

Уже стало доброю традицією знайомити працівників центральних бібліотек із досвідом 

роботи бібліотек інших областей. Так, у «Професійному досьє бібліотекаря» №3 за 2006 р. 

було надруковано консультації «Екологічна освіта та виховання: інформаційна діяльність 

бібліотек», «Бібліотека і люди похилого віку». 

Тісно співпрацюючи із сектором автоматизації, спеціалісти приділяли належну увагу й 

оновленню сайту ОУНБ. 

Одним із провідних напрямів діяльності бібліотеки є науково-дослідна робота, що 

спрямовувалася на удосконалення та розв’язання найактуальніших проблем бібліотечної 

діяльності. 

Вона була зорієнтована на виконання таких основних завдань: 

- удосконалення науково-організаційних засад роботи всіх відділів бібліотеки 

(планування, координацію, нормативно-правове забезпечення); 

- підготовку документів щодо вирішення проблем бібліотечної галузі в регіоні; 

- більш тісну співпрацю з науковими бібліотеками вузів м. Тернополя; 

- проведення науково-дослідної роботи. 

Велика увага приділялася впровадженню інновацій в удосконалення щорічного 

планування роботи ОУНБ та ЦБС області на основі використання «Тимчасових примірних 

норм на основні процеси бібліотечної роботи» (наказ Міністерства культури і туризму 

України від 19.07.2005 р. №496). 

Науково вартісними були й розробки документів на виконання обласної «Програми 

охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2005-2008 роки», пропозиції 

до проекту «Консорціуму «Історична Волинь», «Заходи щодо збереження та відновлення 

діяльності публічних бібліотек у сільській місцевості». 

На вимогу обласної ради підготовлено науково обгрунтовану «Концепцію 

використання нового приміщення Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки», що висвітлено на веб-сайті ОУНБ за адресою www.library.te.ua. Зокрема, 

першочергову увагу було приділено новому баченню діяльності ОУНБ як соціального 

інституту, що передбачає внутрішню організаційно-технологічну реорганізацію закладу, 

удосконалення бібліотечних процесів, упровадження нових форм обслуговування 
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користувачів, можливості бібліотеки щодо збереження та формування єдиного культурного й 

інформаційного простору регіону. 

Науково-теоретичні обґрунтування окремих напрямків функціонування бібліотек, 

зокрема таких, як «Стан та перспективи розвитку бібліотечних фондів ЦБС області», «Стан 

та перспективи дослідження бібліотечного краєзнавства», знайшли відображення у виступах 

на обласних семінарах, що проводилися на базі ОУНБ. 

Практичною допомогою з комплексної проблеми управління діяльністю бібліотек у 

регіоні стала безпосередня участь у підготовці питань для розгляду на обласних колегіях 

управління культури облдержадміністрації. Так, вивчення роботи бібліотек у Гусятинському, 

Зборівському, Підволочиському районах дозволило визначити стратегію й тактику їх 

подальшого розвитку, передбачити оптимальні умови роботи ЦБС, здатних активно 

функціонувати в умовах обмеженого фінансування. 

Продовжувалася робота із завершення завдань обласної «Програми збереження 

бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки». Результатом роботи є опис 150 

рідкісних і цінних документів, книг мініатюрного формату, що буде внесено до електронної 

бази даних. 

Упродовж року завершено опрацювання додатково переглянутих архівних фондів у 

Державному архіві Тернопільської області, які із-за відсутності програмного забезпечення 

«ІРБІС» ще не внесено до електронної бази даних. 

Було надано практичну допомогу в підготовці до видання «Каталогу фонду рідкісних 

видань бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 

63. Історія. Історичні науки (1792–1939 рр.)». За результатами роботи підготовлено рецензію 

на видання цього важливого бібліографічного посібника. 

Серед пріоритетних проблем залишалося питання «Читач і бібліотека». Дослідження 

«Краща книга, журнал та газета року» (Соціологічна думка. Вип. 6 /Терноп. обласна 

універсальна наук. б-ка. – Тернопіль, 2006. – 14 с.), проведене в кінці 2005 та на початку 2006 

року, дало змогу визначити рейтинг найпопулярніших видань, зробити узагальнення та 

керуватися ними в задоволенні потреб користувачів, поліпшенні комплектування, 

насамперед документами, які мають підвищений читацький попит. Для широкого 

ознайомлення громадськості результати дослідження було вміщено в обласній пресі. 

0Вивчення сторінок культурного розвитку краю продовжувалося в підготовці 

документів до проведення регіонального дослідження «Літературне краєзнавство» із серії 

«Досліджуємо бібліотечне краєзнавство». 
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Уперше робиться спроба дослідити історію літературного процесу Тернопільщини, 

створити каталог книг із літературного краєзнавства та електронну бібліографічну базу 

даних (ББД). 

На вимогу Національної парламентської бібліотеки України було підготовлено та 

видрукувано окремим збірником Науково-дослідну роботу Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки: Аналіт. огляд за 2001-2005 роки /Упр. культури Терноп. 

облдержадмін.; Терноп. обласна унверсальна наук. б-ка; Підгот. Г.С.Моліцька. – Тернопіль, 

2006. – 39 с. За 5-ма пріоритетними напрямками знайшли відображення такі теми: 

І. Бібліотеки в умовах трансформації суспільства; 

ІІ. Історія книгодрукування, бібліотечної справи та бібліотек Тернопільщини; 

ІІІ. Читацькі потреби на книгу та інформацію; 

ІV. Формування бібліотечних ресурсів; 

V. Пам’ятки книжкової культури у фондах бібліотек, музеїв, архівів. 

Поданий у кінці огляду список літератури налучує 48 позицій, що засвідчує про 

значний доробок ОУНБ з науково-дослідної роботи. 

Продовжувалася також пошукова робота з вивчення джерелознавчих документів до 

«Тернопільського енциклопедичного словник» (Т.2-3). 

Актуальною була й пошукова розвідка з франкознавства до 150-річчя від дня 

народження І.Я.Франка. Зокрема, предметом вивчення стала багатюща спадщина великого 

українського письменника (понад 250 найменувань), до якої досить активно зверталися не 

тільки науковці, літературознавці, учителі, але й широкий читацький загал. Результати 

вивчення читацьких запитів послужили основою для виступу на науково-теоретичній 

конференції «Іван Франко та національний духовний спадок», проведеній спільно з 

обласним краєзнавчим музеєм, та франкознавчих читаннях, що відбулися в ОУНБ. 

Матеріали виступів опубліковані в обласній пресі: «І горів, і яснів, і страждав, і 

трудився…» //Вільне життя. – 2006. – 2 груд. – С.2., Іван Франко та національний духовний 

спадок //Рада. – 2006. - №12 (53). – С.48. 

Упродовж минулого року було здійснено моніторинг виконання завдань обласної 

«Програми збереження бібліотечних фондів на 2000-2005 роки», який надіслано 

Міністерству культури і туризму України, а також моніторинг книг, які необхідно 

перевидати видавництву «Збруч» м. Тернополя в 2007 році. 

Результати соціологічних досліджень обговорювалися на семінарах, виробничих 

заняттях, надсилалися в усі ЦБС області та наукові бібліотеки вузів. 
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Додаток №1 

Інформація за 2006 рік 

 

 Відділи Кількість 
читачів 

Кількість 
відвідувань 

Видача 
літератури 

Виконано 21586 120127 431960 
План 

Усього по бібліотеці 
20823 122345 422020 

Виконано 6505 24330 130236 
План 

Читальний зал 
6000 28000 135000 

Виконано 5172 56759 91257 
План 

Абонемент  
5100 55000 91000 

Виконано 803 2984 22397 
План 

Обслуговування 
працівників с/г 800 2900 20000 

Виконано 2094 7644 66019 
План 

Технічної літератури 
2050 7500 65000 

Виконано 1000 3820 18942 
План 

Відділ літератури з 
мистецтва 1000 3800 18600 

Виконано 1002 3713 20708 
План 

Відділ літератури 
іноземними мовами 1000 3500 20500 

Виконано 1758 5021 25312 
План 

Відділ краєзнавчої 
літератури і бібліографії 1600 4500 15800 

Виконано 79 127 633 
План 

Бібліографічний відділ 
50 100 500 

Виконано 65 258 373 
План 

Відділ інформації  
60 200 300 

Виконано 48 230 579 
План 

Науково-методичний 
відділ 50 230 500 

Виконано 38 109 38 
План 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 
50 
38 

100 
109 

100 
38 

Виконано 2204 5776 48293 
План 

Сектор періодики 
2200 6000 47500 

Виконано 733 7148 - 
План 

Сектор автоматизації 
800 7500 50 

Виконано 85 2208 7173 
План 

Відділ зберігання 
основного фонду 83 3000 7170 

УСЬОГО 21586 120127 431960 
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Додаток №2 

Видача літератури за галузями знань 

 

У тому числі  
Відділи  

 
Разом Суспільно-

го харак-
теру 

Природ-
ничого 

Техніч-
ного 

Гумані-
тарного 

Читальний зал 130236 95288 8649 - 26299 

Абонемент 91257 15573 5674 5581 64429 

Обслуговування працівників с/г 22397 1612 19668 - 1117 

Технічної літератури 66019 435 - 65584 - 

Відділ літератури з мистецтва 18942 - - - 18942 

Відділ літератури 

іноземними мовами 

20708 10101 29 352 10226 

Відділ краєзнавчої 

літератури і бібліографії 

25312 21315 1777 66 2154 

Бібліографічний відділ 633 - - - 633 

Відділ інформації 373 22 4 18 329 

Науково-методичний відділ 579 - - - 579 

Сектор міжбібліотечного 

абонементу 

38 19 6 2 11 

Сектор періодики 48293 32167 11229 909 3988 

Відділ зберігання 

 основного фонду 

7173 3059 206 70 3838 

Сектор автоматизації - - - -  

УСЬОГО  431960 179591 47242 72582 132545 
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Додаток №2 

Видача літератури за галузями знань 

Друковані видання  
 

Відділи  
 

Усього 
У т.ч. 
рід-

кісних 

Кіно-
фото-
фоно-
док. 

 
Укр. 

мовою 

 
Рос. 

мовою 

Мовою 
нац. 
мен-
шин 

Читальний зал 130236   88723 41513  

Абонемент 91257   25777 65480  

Обслуговування працівників 

с/г 

22397   13485 8912  

Технічної літератури 66019   15394 50625  

Відділ літератури з мистецтва 18942   6381 12561  

Відділ літератури 

іноземними мовами 

20708   - - 346 

Відділ краєзнавчої 

літератури і бібліографії 

25312   25143 169  

Бібліографічний відділ 633   578 55  

Відділ інформації  373   351 22  

Науково-методичний відділ 579   493 86  

Сектор міжбібліотечного 
абонементу 

38   22 16  

Сектор періодики 48293   30957 17336  

Відділ зберігання 

 основного фонду 

7173   1999 5174  

Сектор автоматизації -   - -  

УСЬОГО  431960   209303 201949 346 
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Додаток №3 

Кількість і склад читачів 

Усього Наук. 
працівники 

ІТП Спеціаліс-
ти с/г 

Відділи  

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Читальний зал 5745 6505 220 158 - - - - 

Абонемент 5193 5172 228 239 317 264 6 11 

Обслуговування 

працівників с/г 

816 803 48 58 75 71 35 34 

Технічної літератури 2060 2094 43 48 240 272 - - 

Відділ літератури з 

мистецтва 

1005 1000 28 56 - - - - 

Відділ літератури 

іноземними мовами 

1010 1002 69 83 29 36 - - 

Відділ краєзнавчої 

літератури і бібліографії 

1732 1758 107 88 - 24 - - 

Бібліографічний відділ 92 79 8 3 - - - - 

Відділ інформації  69 65 2 3 - 12 - - 

Науково-методичний 

відділ 

37 48 - - - - - - 

Сектор міжбібліотечного 

абонементу 

39 38 8 5 - 9 - - 

Сектор періодики 2208 2204 33 33 27 33 - - 

Відділ зберігання 

 основного фонду 

83 85 - - - - - - 

Сектор автоматизації 

бібліотечних процесів 

784 733 - - - - 2 - 

УСЬОГО  20873 21586 794 774 688 721 43 45 
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Додаток №3 

Кількість і склад читачів 

 

Студенти  Службовці  Робітники  Відділи  

2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Читальний зал 2779 2399 1911 3148 26 24 

Абонемент 2714 2854 42 1301 191 164 

Обслуговування працівників 

с/г 

278 289 - 8 14 16 

Технічної літератури 908 842 296 310 105 114 

Відділ літератури з мистецтва 589 530 - - 48 18 

Відділ літератури 

іноземними мовами 

530 524 - - 18 14 

Відділ краєзнавчої 

літератури і бібліографії 

1083 1094 390 400 20 17 

Бібліографічний відділ 41 31 12 9 - - 

Відділ інформації  9 10 9 4 1 1 

Науково-методичний відділ - - - - - - 

Сектор міжбібліотечного 

абонемент2 

7 3 1  1  

Сектор періодики 1683 1645 13 14 26 14 

Відділ зберігання 

 основного фонду 

- - - - - - 

Сектор автоматизації 

бібліотечних процесів 

525 489 169 172 5 - 

УСЬОГО  11146 10710 2843 5366 455 382 
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Додаток №3 

Кількість і склад читачів 

Працівники 
культури 

Інші 
спеціалісти 

 
Відділи  

2005 2006 2005 2006 
Читальний зал 150 87 659 689 

Абонемент 237 205 1458 134 

Обслуговування працівників с/г 80 87 286 240 

Технічної літератури 87 100 381 408 

Відділ літератури з мистецтва 224 133 116 263 

Відділ літератури 

іноземними мовами 

104 64 260 281 

Відділ краєзнавчої 

літератури і бібліографії 

66 80 66 55 

Бібліографічний відділ 28 32 3 4 

Відділ інформації 37 35 11 - 

Науково-методичний відділ 37 48 - - 

Сектор міжбібліотечного абонемент2 -  22 21 

Сектор періодики 75 79 351 386 

Відділ зберігання 

 основного фонду 

83 85 - - 

Сектор автоматизації бібліотечних процесів  16 83 56 

УСЬОГО  1208 1051 3696 2537 
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Додаток №4 

Поступлення  літератури за джерелами надходжень 

 
 

№ Джерела надходження План  

на 2006 рік 

Виконано 

 в 2006 році 

План  

на 2007 рік 

1 Книготоргова мережа 500 1052 500 

2 За державною прог-
рамою «Українська 
книга» 

550 998 900 

3 “Преса” 100 110 200 

4 Обмінний фонд 150 477 450 

5 Обласний обов’яз-
ковий примірник 

900 648 700 

6 Інші джерела 1350 358 500 

7 Взамін загублених 200 235 350 

8 Подаровані  1200 585 1200 

9 Діаспора 50 124 200 

 УСЬОГО 5000 4587 5000 
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Додаток №5 

Розподіл видань, що вибули 

 

Кількість примірників № Причини вибуття 

2005 2006 

1 Зношеність 137 1417 

2 Не повернуті читачами 418 332 

3 Застарілі за змістом 4730 - 

4 Інші причини ( у т.ч. обмінний 

фонд) 

1244 598 

 УСЬОГО 6529 2347 

 

 

Додаток №6 

 

Інші видання  Усьо-
го 

Книг  Жур-
налів 

Газет  Кіно-
фото-
док. 

ІЗО Ноти 

Було на 1.01.2006р. 594256 477221 102617 4338 1984 2134 5962 

Надійшло за 2006р. 8501 4530 3772 142 53 - 4 

Вибуло в 2006р. 2347 2092 255 - - - - 

Є на 1.01.2007р. 600410 479659 106134 4480 2037 2134 5966 
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Додаток №7 

Видавнича діяльність за 2006 рік 

Термін № Назва видання Тип посіб. Об-
сяг 

Ти-
раж 

Специф. 
вид. Поч. Закінч. 

Вико-
навці 

1 Література про Тернопільську 
область за 2000-2001 рр. 

Наук.-
допом. 
бібліогр. 
покажчик 

5.0 150 Друк. І кв. ІV кв. ВКЛБ 

2 Література до знаменних і 
пам’ятних дат Тернопільщини 
на 2007 рік.  

Бібліогр. 
покажчик 

2.0 150 Друк. І кв. ІV кв. ВКЛБ 

3 Остап Черемшинський Жит.-
бібліогр. 
студія 

2.0 150 Друк. І кв. ІV кв. ВКЛБ 

4 Сторінками технічних 
періодичних видань 

Бібліогр. 
список 

0.25 25 Ксерокс І кв. ІV кв. ВТЛ 

5 Інформація з питань культури та 
мистецтва (сторінками 
періодики) 

Інформ. 
бюлетень 

0.25 52 Ксерокс І кв. ІV кв. ВІ 

6 Інформація про події культурно-
мистецького та суспільного 
життя Тернопільщини в … 
місяці  2006 року. 

Інформ. 
бюлетень 

0.25 30 Ксерокс Щомісячно ВІ 

7 Нові надходження з питань 
бібліотекознавства 

Бібліогр. 
список 

25 40 Ксерокс Щомісячно ВІ 

8 Нові надходження неопубліко-
ваних документів 

Бібліогр. 
список 

0.25 30 Ксерокс І кв. ІV 
кв. 

ВІ 

9 Культура Тернопільщини 
(сторінками періодики) 

Інформ. 
анотований 

список 

1 30 Ксерокс І кв. ІV 
кв. 

ВІ 

10 Нова література з питань 
сільського господарства 

Інформ. 
список 

0.25 25 Ксерокс І кв. ІІ кв. ВОПСГ 

11 Професійне досьє бібліотекаря.  
Вип. 1-4 

Інформ.-
метод. 

бюлетень 

0.25 30 Ксерокс 1 раз у квартал НМВ 

12 Публічні бібліотеки Терно-
пільщини: рік 2006-й 

Інформ.-
метод. 

бюлетень 

0.25 30 Ксерокс І кв. ІV 
кв. 

НМВ 

13 Людина на трагічному іспиті 
історії (До 100-річчя від дня 
народження І.Багряного) 

Метод. 
матеріали  

0.25 30 Ксерокс ІІ-ІІІ кв. НМВ 

14 Я син народа, що вгору йде… 
(До 150-річчя від дня 
народження І.Франка) 

Метод.-
бібліогр. 
матеріали 

0.25 50 Ксерокс ІІ кв. ІІІ кв. НМВ 

14 Соціологічна думка. Вип. 6-й.  Інформ.-
аналіт. 

бюлетень 

0.25 30 Ксерокс І кв. І кв. Заст. 
дире-
ктора 
з на-
ук. 

робо-
ти 

16 Науково-дослідна робота 
Тернопільської ОУНБ 

Аналіт. 
огляд за 

2001-2005 
роки 

1 5 Ксерокс І кв. І кв. - “ - 

 



Додаток № 8 
Звіт 

 про чисельність, склад та рух  працівників,  
які займають посади  керівників, та спеціалістів  станом  01.01.2008 року 

 
У тому числі працюють У тому числі прийнято звільнено 

Мають вік Мають освіту 

№

зп 
Назва посади 

Усьо

го по 
шта 
ту 

Пра 
цює 
фак 
тич 
но 

Су

міс

ни 
ки 

1 
став 
ка 

0.75 
ста 
в 
ки 

0.5 
ста

в 
ки 

0.25 
ста

вки 

Мен

ше 
0.25 
ставк

и 

До 
28 
ро 
Ків 

Пенсі

йний 

Ви

щу 
пов

ну 

У т.ч. 
за фа 
хом 

С/ 
Спе

ц. 

У т. 
чис

лі 
за 
фа 
хом 

З гра 
фи 2  
жі 
нок 

Усьо

го 

У т. 
чис

лі 
за 
фах

ом 

Усь

ого 

У 
т.чи
слі 
за 
фа 
хом 

Нав

ча 
ють 
ся 
зао

чно 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 Директор 1 1 - 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 
 Заступник директора 1 1 - 1 - - - - -  1 1 - - 1 - - - - - 

 Завідуючі відділу 14 14 - 14 - - - - 1 2 14 11 - - 13 - - - - - 

 Методисти 3 3 - 3 - - - - 1 - 3 3 - - 3 - - - -  
 Бібліотекарі 47,5 47 1 46 - 1 - - 7 5 39 28 9 8 45 3 1 1 1 1 

 Усього бібліотечних 
працівників 

66,5 66 1 65 - 1 - - 9 7 58 44 9 8 62 3 1 1 1 1 

 Головний бухгалтер 1 1 - 1 - - - - - - 1 1 - - 1 - - - - - 

 Художник 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Бухгалтер 1,5 1 - 1 - - - - 1 - 1 1 - - 1 - - - - - 

 Провідний інженер 1,5 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Юрист 0,5 1 - - - 1 - - - - 1 1 - - 1 - - - - - 

 Інші спеціалісти 1,5 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 УСЬОГО 

керівників 
17 17 - 17 - - - - 1 2 17 14 - - 15 - - - - - 

 Усього спеціалістів 56,5 52 7 50 - 2 - - 9 5 44 33 9 8 50 3 1 1 1 1 

 Усього керівників і 
спеціалістів 

73,5 69 7 67 - 2 - - 10 7 61 47 9 8 65 3 1 1 1 1 

 

 



Декада відкритих дверей  
 (20.09. – 30.09.2006)  

Заходи, приурочені до Всеукраїнського дня бібліотек  

Назва заходу Дата та місце 
проведення   

Хто проводить  

Екскурсії по бібліотеці для студентів вищих 
навчальних закладів (згідно з графіком). 

20.09.-30.09.2006  Відділи бібліотеки  

“Навчайтесь! Користуйтесь Інтернетом у 
нашій бібліотеці“ (індивідуальне навчання 
всіх бажаючих за попереднім записом).   

20.09.-30.09.2006  

Інтернет-центр  

Інтернет-центр  

Акція “Пробачимо боржникам: бібліотечна 
книга повертається до рідного 
дому”(повернення заборгованої літератури 
без сплати пені).  

20.09.-30.09.2006  

   

Відділ абонементу  

Виставка нових надходжень 
англійською та німецькими мовами, 
отриманих від Посольства США та Гете-
Інституту „Для тих, хто вивчає іноземні 
мови”. 

 

20.09.-30.09.2006  

 

Відділ літератури іноземними 
мовами 

Виставка періодики з методики 
викладання іноземних мов „На допомогу 
викладачам іноземних мов”. 

20.09.-30.09.2006  

 

Відділ літератури іноземними 
мовами 

Виставка CD - дисків із фільмами, що 
демонструються в кіноклубі центру „Вікно в 
Америку” 

20.09.-30.09.2006  

 

Відділ літератури іноземними 
мовами 

Виставка друкованої продукції відділу 
краєзнавчої літератури. 

20.09.-30.09.2006  

 

Відділ краєзнавчої літератури і 
бібліографії 

Огляд „Краща книга року − 2005” 
(Для учасників екскурсій). 

20.09.-30.09.2006 Відділ читального залу 

Виступ на «Радіо Тернопіль» „І Храму 
велич, і щедрість годувальника” (До Дня 
працівників лісу). 

20.09.2006 Відділ обслуговування 
працівників сільського 

господарства 

День періодики „Тенденції розвитку та 
сучасні технології в харчовій промисловості”. 

 

20.09.2006 
Протягом дня  

Відділ технічної літератури 

День періодики “Розвиток аграрних 
економічних відносин : український  вимір”. 

21.09.2006 Відділ обслуговування 
працівників сільського 

господарства 

Виступ з інформацією про центр „Вікно 
в Америку” по обласному радіо. 

 

22.09.2006 Відділ літератури іноземними 
мовами 
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„Сім найкращих книг незалежної 
України” (номінація „Красне письменство”). 
Огляд літератури на «Радіо Тернопіль». 

 

 

26.09.2006 

 

Відділ абонементу 

Огляд літератури на радіо: 
„Українські винахідники пропонують...” 

(Сторінками журналу „Винахідник і 
раціоналізатор”). 

(До Дня винахідника і раціоналізатора) 
 

 
 

26.09.2006 
 
 
 

Відділ технічної літератури 

День спеціаліста для бібліотекарів (за 
окремим планом). 

  

26.09.2006  

о 11.00 год. 

Науково-методичний відділ  

 

Огляд літератури  
“У світі мистецтва”  для студентів 

Тернопільського педуніверситету ім. 
В.Гнатюка 

29.09.2006 

 

Відділ літератури з мистецтва 

Презентація творчого ужинку члена 
Спілки журналістів України, письменниці, 
редактора газети „Академія” Тернопільського 
державного економічного університету Марії 
Баліцької. 

 

27.09.2006  

о 16.00 год.  

 

Відділ краєзнавчої літератури і 
бібліографії  

День періодики „Технологія сучасного 
будівництва: стан та перспективи”. 

 

27.09.2006 
Протягом дня  

Відділ технічної літератури 

Презентація „Заочний абонемент” 
(Спільний проект Тернопільської ОУНБ, 
міської організації „Німецька молодь” та 
Гете-Інституту) 

 

27.09.2006 

о 15.00 год. 

Відділ літератури іноземними 
мовами  

 Вечір-зустріч із Олександром 
Марченком - тернополянином, поетом, 
відомим музикантом, виконавцем власних 
пісень. 

 

28.09.2006 

о 16.00 год. 

Відділ абонементу  

Огляд літератури на радіо: 
 
„Бібліотеки як будівничі суспільства 

знань”.(До Всеукраїнського дня бібліотек) 
 

29.09.2006 Відділ технічної літератури 

Урочисте відзначення Всеукраїнського дня 
бібліотек  

29.09.2006 

о 12.00 год. 

Дирекція 
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Додаток № 9 

Список  
публікацій про діяльність та проблеми будівництва  

Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 
 
Баца В. Не знаєш минулого - не вартий майбутнього// Вільне життя. - 2006. - 18 берез. - 

С.4.  
Гість Тернопільської ОУНБ - кандидат історичних наук, завідувач кафедри 
українознавства ТДЕУ М.Лазарович. 

 
Білянська Н. Гітара, пісня, слово...// Вільне життя. - 2006. - 21 жовт. - С.8.  

Зустріч із поетом, музикантом, перекладачем О.Марченком у Тернопільській ОУНБ.  
 
Вайшле М. Золота ера технологій // Вільне життя. - 2006. - 1 квіт. - С.1.  

Про книжкову виставку "Золота ера технологій" у Тернопільській ОУНБ. 
 
Вацик А. За два тижні набудують майже на мільйон // Тернопільські оголошення. - 

2006. - 23 груд. - С.8.  
700 тис. грн. субвенцій має отримати наша область із держбюджету на завершення 
будівництва обласної бібліотеки. 

 
Вербіцький А. Додаткові фінанси підуть на бібліотеку та водопровід // Місто. - 2006. - 

20 груд. - С.3.  
На засіданні четвертої сесії Тернопільської обласної ради депутати обговорювали 
питання добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 
Верховній Раді України, Кабінету міністрів України: Звернення [депутатів 

Тернопільської облради щодо завершення будівництва ТОУНБ] // Свобода. – 2006.- 11 жовт. 
– С.3 

 
Вітенко В. Електронні ресурси публічних бібліотек Тернопільської області: проблеми 

створення та використання // Бібліотечний форум України. -№4. - 2006. - С.23 - 26.  
Аналіз веб-ресурсів бібліотек Тернопільської області. 

 
Вітенко В. Нас єднає книга // Вільне життя. - 2006. - 30 верес. - С.4.  

Про здобутки колективу Тернопільської ОУНБ розповідає її директор В.Вітенко.  
 

Вітенко В. Заходьте до бібліотеки // Свобода. - 2006. - 23 верес. - С.6.  
Декада відкритих дверей, приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек, 
проводитиметься з 19 по 30 вересня в обласній універсальній науковій бібліотеці 

 
Вітенко В. Бібліотеки вас чекають // Вільне життя. - 2006. - 23 верес. - С.8.  

З 19 по 30 вересня в обласній універсальній науковій бібліотеці проводиться Декада 
відкритих дверей.  

 
Вітенко В. Бібліотеки на європейський рівень// Вільне життя. - 2006. - 22 квіт. - С.8.  

Про відкриття Інтернет-центру в Бучацькій ЦБ та реалізацію програми "LEAP" 
(Інтернет для публічних бібліотек) розповідає директор Тернопільської ОУНБ 
В.Вітенко.  
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Вітенко В. Інтернет стає доступним людям у районах // Нова Тернопільська газета. - 

2006. - 29 березня - 4 квіт. - С.10.  
Про відкриття Інтернет-центру з безкоштовним доступом для користувачів у 
Бучацькій центральній районній бібліотеці. 

 
Витенко В. Актуализация проектных решений в строительстве Тернопольской ОУНБ// 

Бібліотеки України в Криму - 2006: Збірник доповідей і виступів науковців і фахівців 
України на Міжнародній конференції "Крим - 2006", червень 2006 року, м. Судак, АРК. - К.: 
НПБ України, 2006. - С.15 -18.  

 
Гаврилюк Т. Завжди пам'ятав Бучач // Вільне життя. - 2006. - 20 груд. - С.6.  

Про виставку "Симон Візенталь: сумління холокосту" у відділі літератури 
іноземними мовами Тернопільської ОУНБ.  

 
Гаврилюк Т. Новини з "Вікна в Америку" // Вільне життя. - 2006. - 1 лип. - С.7.  

Про діяльність ресурсного центру "Вікно в Америку" у Тернопільській ОУНБ.  
 

Гаврилюк Т. Бібліотечне «Вікно в Америку»// Вільне життя. - 2006. - 21 січ. - С.3.  
Зустріч студентів-іноземців із читачами бібліотеки відбулася в ресурсному центрі 
"Вікно в Америку", що діє при відділі літератури іноземними мовами 
Тернопільської ОУНБ.  

 
Гармаш С. Олександр Марченко дав "домашній" концерт // Номер один. - 2006. – 

11 жовт. - С.18.  
Про зустріч із поетом, музикантом, перекладачем О.Марченком у Тернопільській 
ОУНБ.  

 
Гончарук О. Бібліотекарі об'єднуються// Вільне життя. - 2006. - 9 груд. - С.4.  

Про діяльність Тернопільського регіонального відділення Української бібліотечної 
асоціації.  

 
Гончарук О. Книги в дарунок// Вільне життя. - 2006. - 1 лип. - С.8.   

Понад 500 подарованих книг поповнили фонди Тернопільської ОУНБ.  
 
Гончарук О. У подарунок - книги// Вільне життя. - 2006. - 10 трав. - С.9.  

Дирекція та колектив Тернопільської ОУНБ щиро дякують тернополянину В. 
Гавришу за подаровані бібліотеці 150 примірників книг.  

 
10 найцікавіших Інтернет-ресурсів Тернополя // Номер один. - 2006. - 20 верес.  

Газета «Номер один» пропонує список найцікавіших інтернет-ресурсів області, 
серед яких і сайт Тернопільської ОУНБ. 

 
Дичко Б. "Феноменально щасливий збирач"// Свобода. - 2006. - 20 трав. - C.6.  

Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки пропонує ознайомитися з творчою спадщиною Володимира 
Гнатюка. 

 
Довгань З. З'явилися "Словини" Богдана Бастюка // Місто. - 2006. - 8 листоп. - С.6.  

Репрезентація книжки „Словини" відомого тернопільського поета та гумориста, 
голови обласної організації Спілки письменників України Богдана Бастюка 
відбулася в Тернопільській обласній універсальній бібліотеці. 
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Довгобуду - капут? // Тернопіль вечірній. - 2006. - 15-21 листоп. - С.2.  

Про будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
 

Доля обласної бібліотеки пов'язана з Тернопільським аеропортом// Номер один. - 2006. 
- 10 трав. - С.4.  

Обласна бібліотека в Тернополі може бути добудована до кінця цього року. 
Завершити будівництво планується за рахунок коштів, які надійдуть до обласного 
бюджету після оформлення договору купівлі-продажу аеропорту.  

 
Єрошенкова С. Готові допомогти // Вільне життя. - 2006. - 23 верес. - С.5.  

Працівники науково-методичного відділу обласної універсальної наукової 
бібліотеки підготували методичні поради «Людина на трагічному іспиті історії» (До 
100-річчя від дня народження І. Багряного) 

 
Жмудзінська О. Зустріч у бібліотеці // Вільне життя. - 2006. - 9 груд. - С.8.  

Про зустріч із письменником О. Ульянченком у Тернопільській ОУНБ. 
 
Заморська Л. Губернатор обіцяє добудувати наукову бібліотеку // RIA плюс. - 2006. - 25 

січ. - С.3.  
17 січня І. Стойко оглянув приміщення довгобуду Тернопільської ОУНБ та 
зустрівся з працівниками книгозбірні. 

 
Іван Стойко: "Усе, що можна зробити в області, ми робимо" // Вільне життя. - 2006. - 25 

жовт. - С.3.  
Інтерв’ю з головою Тернопільської облдержадміністрації. Одне з питань стосується 
добудови нового приміщення ОУНБ. 

 
Іванова В. Продамо аеропорт - буде бібліотека // RIA плюс. - 2006. - 10 трав. - С.2.  

Коли добудують обласну бібліотеку, залежить від того, як швидко оформлять угоду 
купівлі-продажу Тернопільського аеропорту, сказав 4 травня голова ОДА І.Стойко. 

 
Іванова В. Вікно в Америку... в Тернополі// RIA плюс. - 2006. - 1 берез. - С.24.  

Про ресурсний центр "Вікно в Америку", розташований у Тернопільській ОУНБ.  
 
Іванова В. У бібліотеках стане більше книжок // Ria плюс. - 2006. - 8 лют. - С.11.  

«Нові книги з Української бібліотечної серії скоро надійдуть до 915 бібліотек 
Тернопільщини», - повідомила завідувач відділу комплектування фонду обласної 
універсальної бібліотеки Галина Польова. 

 
Іващук М. Цікава арифметика - бюджетна цифра // Свобода. - 2006. - 30 груд. - С.2.  

Про те, як складається доля музеїв у районах, шкіл мистецтв, бібліотеки-довгобуду в 
Тернополі та багато інших питань обговорювалося на засіданні IV сесії обласної 
ради 28 грудня 2006 року. 

 
Іващук М. Нині вже аморально для влади і для всіх не вирішувати кардинально справу 

із завершенням бібліотечного довгобуду у Тернополі: Відкритий лист Прем'єр-міністру 
України Віктору Януковичу, Голові Комітету з питань бюджету Верховної Ради України 
Володимиру Макеєнку, Голові обласної державної адміністрації Іванові Стойку, Голові 
обласної ради Михайлові Миколенку // Свобода. - 2006. - 11 жовт. - С.3.  
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Іващук М. Хто продуктивно працює задля інтересів виборців? // Свобода. - 2006. – 
13 верес. - С.2.  

Про довгобуд обласної бібліотеки.  
 

Іващук М. Під завісу четвертої каденції...// Свобода. - 2006. - 29 берез. - С.2.  
Про будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  

 
Книги-переможці тернопільчанам // Урядовий кур'єр. - 2006. - 2 берез. - С.1.  

За рішенням Міністерства культури і туризму України до Тернопільської ОУНБ 
надійшло 67 тис. примірників книг.  

 
Ковалькова Т. Щедрий книжковий ужинок // Вільне життя. - 2006. - 23 груд. - С.8.  

Фонди Тернопільської ОУНБ поповнилися за рахунок подарунків тернополян.  
 

Ковалькова Т. "Книга про матір" // Вільне життя. - 2006. - 8 листоп. - С.6.  
Про антологію "Книга про матір", що надійшла до Тернопільської ОУНБ, 
розповідає завідувач відділу абонементу Т.Ковалькова.  

 
Ковалькова Т. Осяяні любов'ю Каменяра // Вільне життя. - 2006. - 4 жовт. - С.10.  

Про книжково-ілюстративну виставку "Тричі мені являлася любов. Жінки в житті й 
інтимній ліриці Івана Франка", відкриту у відділі абонементу Тернопільської ОУНБ.  

 
Ковтуненко С. Не тільки для городників // Вільне життя. - 2006. - 1 лип. - С.7.  

Огляд журналу "Огородник" бібліотекарем відділу обслуговування працівників 
сільського господарства Тернопільської ОУНБ С.Ковтуненко.  

 
Крицак І. "Вічно буду лазить, щось шукать...": Київський автор Олесь Ульяненко у 

своїй прозі найчастіше змальовує "суспільне дно" і вважає, що письменник має писати лише 
про те, що справді знає або бачив сам // RIA плюс. - 2006. - 20 груд. - С.22.  

Зустріч з О.Ульяненком у Тернопільській ОУНБ.  
 
Кушнірук А. Культура - це не тільки театр.., а й розвалені сільські клуби // Вільне 

життя. - 2006. - 11 берез. - С.3.  
Про довгобуд нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 
Лазорик С. Вийшла книга про Вишневецьких // 20 хвилин. - 2006. - 17 листоп. - С.3.  

Першу в Україні книгу про князів Вишневецьких презентували вчора в 
Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Автор монографії - 
уродженка Вишнівця Любов Шиян. 

 
Лазорик С. "Затонка" - з новими книгами: Сорок книжкових новинок від видавництва 

"Кальварія" надійшло минулого тижня в Тернопільську обласну універсальну наукову 
бібліотеку ім. Затонського // 20 хвилин. - 2006. - 13 листоп. - С.4. 

 
Лазорик С. У Тернополі книжки від Катерини Ющенко // 20 хвилин. - 2006. - 10 листоп. 

- С.4.  
Тернопільська ОУНБ отримала в подарунок 8 книг від благодійного фонду "Україна 
3000", яким опікується К.Ющенко. 

 
Левицька Л. З 20-літньою "бородою" // Вільне життя. - 2006. - 21 січ. - С.6.  

Про довгобуд обласної бібліотеки. 
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Ленчишин А. До слова і пісня, і візерунок // Вільне життя. - 2006. - 14 жовт. - С.2.  
Презентація творчого доробку тернопільської письменниці М.Баліцької в 
Тернопільській ОУНБ.  

 
Ленчишин А. Поповнення ФРАНКІАНИ // Соломія. - 2006. - №3 (Жовт.). - С.2.  

Про франкіану обласної універсальної наукової бібліотеки. 
 
Ленчишин А.О. Під знаком Левицького // Вільне життя. - 2006. - 2 верес. - С.8.  

«Талановитий митець – уродженець Бурдяківців» - таку назву має виставка 
літератури, розгорнута до 100-річчя від дня народження відомого графіка 
Л.Левицького у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ. 

 
Ленчишин А.Франковими стежками Тернопілля // Вільне життя. - 2006. - 30 серп. - 

С.12.  
Книжково-ілюстративну виставку до 150-річчя від дня народження І.Франка 

оформлено у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ. 
 
Ленчишин А.О. Пам'яті поета // Вільне життя. - 2006. - 19 лип. - С.2.  

Краєзнавчий календар до 70-річчя від дня народження поета Б.Демківа оформили в 
Тернопільській ОУНБ.  

 
Ленчишин А.О. Вернісаж діаспорної книги// Свобода. - 2006. - 15 лип. - С.6.  

Півтори сотні книг подарувала Тернопільській ОУНБ Фундація українознавчих 
студій Австралії.  

 
Ленчишин А.О. "Невтомний трудівник на ниві українознавства":[До 70-річчя від дня 

народження Б.Лановика]// Вільне життя. - 2006. - 15 лип. - С.5.  
Краєзнавчий календар до 70-річчя від дня народження Б.Лановика оформили в 
Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці.  

 
Ленчишин А. "Віддаровую вам любов'ю" // Свобода. - 2006. - 20 трав. - С.8.  

Огляд видань, представлених у ТОУНБ, у яких міститься інформація про відомого 
художника, уродженця Тернополя І.Марчука.  

 
Ленчишин А. Книжковий ріднокрай// Свобода. - 2006. - 4 берез. - С.6.  

Нову рубрику, у якій можна дізнатися про новинки краєзнавчої літератури в 
Тернопільській ОУНБ, розпочала газета "Свобода". Ведуча рубрики - А.Ленчишин, 
завідувач відділу краєзнавчої літератури та бібліографії ТОУНБ.  

 
Ленчишин А. "Смолоскип" і його книги // Вільне життя. - 2006. - 14 січ. - С.8.  

Репрезентація видань українського видавництва "Смолоскип" відбулася в 
Тернопільській ОУНБ. 

 
Ліберний О. Вишнівець: просвітницьке вікно в Європу // Свобода. - 2006. - 27 груд. - 

С.5.  
Презентація книги наукового працівника національного заповідника "Замки 
Тернопілля" Л.Шиян "Вишнівець та князі Корибути-Вишневецькі" в обласній 
універсальній науковій бібліотеці. 

 
Ліберний О. Неповторна музика землі Марії // Свобода. - 2006. - 21 жовт. - С.6.  

Презентація творчості тернопільської письменниці М.Баліцької в ТОУНБ.  
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Ліберний О. Подвижники літопису стрілецької слави // Свобода. - 2006. - 18 берез. - С.6.  
Презентація книг М.Лазаровича в Тернопільській ОУНБ.  

 
Ліберний О. Пам'ятні дати Тернопілля // Свобода. - 2006. - 18 лют. - С.14.  

Побачив світ 16-ий випуск бібліотечного покажчика "Література до знаменних і 
пам'ятних дат Тернопільщини на 2006 рік", підготовлений працівниками 
краєзнавчого відділу Тернопільської ОУНБ.  

 
Моліцька Г. "І горів, і яснів, і страждав, і трудивсь..." // Вільне життя. - 2006. - 2 груд. - 

С.2.  
Франкіана в Тернопільській ОУНБ. 

 
Моліцька Г. Книг стане більше?// Вільне життя. - 2006. - 25 листоп. - С.4.  

Семінар-практикум "Формування фондів бібліотек: сучасний погляд на розв'язання 
проблеми" пройшов у Тернопільській ОУНБ.  

 
Мороз В. "Тернопіль" можуть відродити // 20 хвилин. - 2006. - 28 груд. - С.4.  

Журнал "Тернопіль", який виходив у 1991- 1997 рр., і досі має попит у читачів, 
стверджують працівники відділу краєзнавчої літератури та бібліографії 
Тернопільської ОУНБ.  

 
Мороз В. Свято мови залишили дітям // 20 хвилин. - 2006. - 9 листоп. - С.2.  

Виставка до Дня української писемності та мови в Тернопільській ОУНБ.  
 
Мороз В. Бібліотеку відбудують студенти // 20 хвилин. - 2006. - 29 квіт. - С.3. 

Добудувати нове приміщення обласної наукової бібліотеки можуть тернопільські 
студенти під час трудової практики, вважає заступник голови Тернопільської ОДА 
А. Вихрущ. 

 
Мороз В. Бібліотеці можуть "дати" грошей: 12 мільйонів гривень можуть виділити на 

добудову обласної бібліотеки в Тернополі. Це стане можливо лише, якщо за це 
проголосують народні депутати // 20 хвилин. - 2006. - 16 верес. - С.4.  
 

Мороз В. Іноземних книг в бібліотеках більшає // 20 хвилин. - 2006. - 18 квіт. - С.2.  
Фонд літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ нараховує понад 10 
тисяч книг та журналів вісімнадцятьма іноземними мовами.  

 
Мороз В. Англомовні фільми - у бібліотеці // http://www.ria.ua/view.php?id=35614. - 

2006. - 6 лют.  
Фільми англійською мовою показують читачам у Тернопільській обласній науковій 
бібліотеці. 

 
Окшинський Т. Довгобуди з однаковою долею // Вільне життя. - 2006. - 6 груд. - С.3.  

Житель села Тустоголови Зборівського району вважає, що довгобуд Тернопільської 
ОУНБ - німий докір мешканцям Тернополя.  

 
Ольженко О. Бібліотеки поповнюються книгами // Свобода. - 2006. - 28 січ. - С.1.  

Тернопільщина отримала від Міністерства культури і туризму 10 тисяч книг для 
поповнення фондів публічних бібліотек.  
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Осуховська С. Дивосвіт Богдана Ступки // Вільне життя. - 2006. - 13 груд. - С.7.  
Про книгу В.Мельниченка "Майстер", з якою можна ознайомитися у відділі 
літератури з мистецтва Тернопільської ОУНБ.  

 
Польова Г. Ще 67 тисяч книг // Вільне життя. - 2006. - 18 берез. - С.1.  

Нещодавно бібліотеки Тернопільщини отримали близько 67 тисяч примірників 
українських видань. Це стало можливим за умови реалізації постанови Кабінету 
міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку і 
функціонування української мови на 2004—2010 роки» 

 
Польова Г. Дуже багато книг. І всі - українські // Четверта влада. - 2006. - 15 лют. - С.7.  

Бібліотеки Тернопільщини отримай майже 67 тисяч примірників українських 
видань. 

 
Попова О. До бібліотеки - у гості: Дні відкритих дверей тривають в обласній бібліотеці 

ім. Затонського // Експрес. - 2006. - 28 верес. - 5 жовт. - Тернопільські новини. - С.4.  
 

Попова О. Право на власного читача // Експрес. - 2006. - 14-21 верес. - С.14.  
У Тернополі стартував проект під назвою "Інша література". У його рамках у 
Тернопільській ОУНБ пройшла зустріч із письменниками Б.Гуменюком, Н. 
Степулою, П.Вольвачем та С.Процюком.  

 
Попович Ж. У "Затонці" коронуватимуть "Слово" // Місто. - 2006. - 20 верес. - С.3.  

Одинадцять договорів із найвідомішими вітчизняними видавництвами уклали на 
Львівському книжковому форумі працівники ТОУНБ. 

 
Попович Ж. Віртуальна виставка мініатюр // Місто. - 2006. - 22 лют. - С.6.  

На офіційному сайті Тернопільської ОУНБ представлено виставку "Великий світ 
мініатюрної книжки".  

 
Поповнення бібліотечних фондів // Культура і життя. - 2006. - 18 жовт. - С.6.  

Тернопільська обласна рада затвердила "Програму поповнення бібліотечних фондів 
до 2010 року".  

 
Приступа І. Будуть гроші - будуть книги // RIA плюс. - 2006. - 28 черв. - С.7.  

Поповнити книжковий фонд усіх бібліотек, що розташовані в Тернополі, допоможе 
прийняте 8 червня розпорядження губернатора І.Стойка про схвалення «Програми 
поповнення бібліотечних фондів до 2010 року», переконаний директор 
Тернопільської ОУНБ Василь Вітенко. 

 
Приступа І. Жодна подарована книга не пропала // RIA плюс. - 2006. - 28 черв. - С.7.  

Про поповнення бібліотечного фонду подарунками громадян розповідає директор 
Тернопільської ОУНБ В.Вітенко.  

 
Приступа І. Пристрасті навколо книжки // RIA плюс. - 2006. - 28 черв. - С.7.  

Про можливі шляхи поповнення  бібліотечного фонду розповідає директор 
Тернопільської ОУНБ В.Вітенко.  

 
Приступа І. Чому щороку треба платити за формуляр?// RIA плюс. - 2006. - 28 черв. - 

С.7.  
Директори Тернопільської ОУНБ та обласної бібліотеки для дітей пояснюють, чому 
в бібліотеках 1 раз на рік стягується плата за читацький квиток.  
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Процак Р. Винахідники з України // Вільне життя. - 2006. - 25 жовт. - С.9.  

Книжкова виставка "Українські винахідники пропонують.." у Тернопільській ОУНБ. 
 
Романюк В. Аграрна політика у ... бібліотеці // Свобода. - 2006. - 18 листоп. - С.3.  

Перегляд літератури на тему "Аграрна політика та стратегія: напрями розбудови" у 
Тернопільській ОУНБ.  

 
Романюк В. Кокі жив довго...// Вільне життя. - 2006. - 15 листоп. - С.6.  

Про цікаві факти з життя птахів розповідає завідувач відділу обслуговування 
працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ В.Романюк. 

 
Романюк В. Нерозгадане диво природи // Свобода. - 2006. - 18 жовт. - С.10.  

Про книжкову виставку "Гриби: смачні, поживні, цілющі" у відділі обслуговування 
працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ. 
 

Романюк В. Усе про бджільництво // Вільне життя. - 2006. - 27 верес. - С.12.  
У відділі обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської 
ОУНБ перегляд літератури "Бджільництво - поезія сільського господарства".  
 

Романюк В. Завітайте до нас // Вільне життя. - 2006. - 26 лип. - С.10.  
Презентація журналів "Агросвіт України" та "Овощеводство" завідувачем відділу 
обслуговування працівників сільського господарства. 
 

Романюк В. Славетне яблуко Симиренка // Вільне життя. - 2006. - 20 трав. - C.6.  
Огляд праць відомого вченого-селекціонера Л.П. Симиренка, представлених у фонді 
Тернопільської ОУНБ.  
 

Романюк В. Якщо вас цікавить // Вільне життя. - 2006. - 6 трав. - С.4.  
Огляд журналу "Ветеринарна медицина України" з фонду Тернопільської ОУНБ.  
 

Романюк В. Конюшина для кота? // Вільне життя. - 2006. - 29 квіт. - С.6.  
Огляд журналу "Присадибне господарство", підготовлений завідувачем відділу 
обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ В.В. 
Романюк. 
 

Ромашкіна Л. В обласній бібліотеці покажуть фільми про Америку // 20 хвилин. - 2006. 
- 25 верес. - С.6.  

Про заходи в рамках Декади відкритих дверей у Тернопільській ОУНБ.  
 

Садовська Г. Каменяр, якого ми знаємо і не знаємо // Вільне життя. - 2006. - 19 серп. - 
С.8.  

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека та обласний краєзнавчий 
музей провели Франкові читання, присвячені до 150-річчя від дня народження 
Великого Каменяра.  
 

 
Сергієнко Г. Нова бібліотека буде, і найближчим часом // Свобода. - 2006. - 21 січ. - С.3.  

Про будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
 

Собуцька В. Українець з неаполітанського кварталу // Свобода. - 2006. - 14 жовт. - С.8.  
Зустріч із бардом О.Марченком у Тернопільській ОУНБ. 
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Сушкевич В. Великий світ мініатюрок // Вільне життя. - 2006. - 19 квіт. - С.10.  

Про виставку мініатюрних видань на сайті Тернопільської ОУНБ. 
 
Цебрій Є. Адам Мартинюк радив тернополянам, як добудувати обласну бібліотеку // 

Ria плюс. - 2006. - 22 лют. - С.6.  
Заступник голови Верховної Ради України Адам Мартинюк під час візиту до 
Тернополя 16 лютого порадив, як добудувати наукову бібліотеку в Тернополі. «Для 
цього потрібно спочатку сконцентрувати всі обласні кошти на одне діло (бібліотеку 
— прим. авт.), а в наступному році на щось інше» — сказав він. 

 
Читати подано: в обласній бібліотеці - нові книги // Нова Тернопільська газета. - 2006. - 

8-14 берез. - С.9.  
3 березня в Тернопільській ОУНБ відбулася презентація нових книг кандидата 
історичних наук, завідувача кафедри українознавства ТДЕУ М.Лазаровича.  
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літератури Тернопільської ОУНБ. 
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ТОУНБ.  
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Книжкова виставка "Спадщини Чорнобиля" у Тернопільській ОУНБ. 
 

Шатарська Л. Сервіс по-європейськи // Вільне життя. - 2006. - 8 квіт. - С.1.  
Перегляд літератури та книжкова виставка "Комунальний сервіс по-європейськи" у 
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Шелест Л. Бібліотеки поповнюються // Тернопіль вечірній. - 2006. - 25-31 січ. - С.2.  
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