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2009 рік для колективу Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки виявився доволі складним, проте головними завданнями в роботі були та 
залишаються: 

−  виконання основних планових показників роботи; 
−  реалізація державних, обласних програм поповнення бібліотечних фондів та 

комп’ютеризації бібліотек; 
−  оперативне інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів, 

забезпечення їх літературою; 
−  формування фонду книгозбірні відповідно до потреб користувачів, 

використання нових носіїв інформації в поєднанні з традиційними; 
−  підвищення якості обслуговування шляхом технічного оснащення бібліотеки, 

комп’ютеризації бібліотечно-інформаційних послуг; 
−  прогнозування розвитку бібліотечної справи з використанням аналітичних, 

соціальних, статистичних, маркетингових методів, подальше створення 
повнотекстових баз даних; 

−  методичне забезпечення діяльності бібліотек області, надання практичної, 
консультаційної допомоги, організація безперервної освіти бібліотекарів 
області, підвищення їх ділової та фахової активності; 

−  видання бібліографічних покажчиків та методичних порад на різних носіях. 
Упродовж 2009 року бібліотекою обслужено 21354 користувачі та видано 

432647 пр. документів, що на 5302 пр. більше планового завдання. 
Відвідування становило 123810, а 857 користувачів Інтернет-центру відвідали 

його 7175 разів. Крім того, функціональними відділами для студентів-
першокурсників вищих навчальних закладів м. Тернополя було проведено 
58 екскурсій по книгозбірні. 

 
Відділ комплектування фонду є початковим етапом бібліотеки у формуванні її 

документально-інформаційного ресурсу. 
На 1.01.2010 року бібліотечний фонд нараховував 580572 пр. документів. 

Загальна кількість надходжень склала 6772 пр. видань, із них: книги — 3727 пр., 
журнали — 2527 пр., газети — 103 річних комплекти, електронні видання — 415 пр. 

Як і в попередні роки, поповнення фонду відбувалося за рахунок книг, що 
надійшли за Програмою Державного комітету телебачення та радіомовлення 
України «Українська книга», творів місцевих авторів, обласного обов’язкового 
примірника, книгообміну, діаспорних видань, добродійної акції «Подаруй бібліотеці 
книгу». Загалом упродовж року бібліотеці подарували 1193 пр. Дарувальниками 
були фізичні та юридичні особи, список яких розміщено на веб-сайті Тернопільської 
ОУНБ. 

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек президент Всеукраїнського благодійного 
фонду «Україна — свята родина» І. Матієшин для популяризації національної книги 
виділив фінансову допомогу на 4,05 тис. грн, на які куплено 132 пр. книг. 

З кожним роком міцнішає співпраця з видавництвом «Літопис УПА» (м. Львів), 
книги-новинки отримала не лише Тернопільської ОУНБ, у ЦБС області передано 
5350 пр. Значні книжкові пожертвування (у т. ч. і в резервний фонд бібліотеки) 
надійшли від Фонду родини Пицюрів та поета П. Гринчишина (Канада). 
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«Програма поповнення бібліотечних фондів області на період до 2010 року» 
фінансувалася частково. Кошти було виділено лише на передплату мінімуму 
періодичних видань — 126,0 тис. грн, на які передплачено 269 назв журналів, 
56 назв газет. 

Загалом Програму виконано на 51%, що на 20% менше, порівняно з попереднім 
роком. 

Зважаючи на обмежені фінансові можливості щодо закупівлі видавничої 
продукції, здійснювався цільовий відбір документів за інформаційними списками, 
прайс-листами, різними формами реклами. 

Угоди купівлі-продажу укладено безпосередньо з видавництвами «Знання», 
«Юрінком Інтер», «Стилос», «Інкос» (м. Київ), «Свічадо» (м. Львів), видавництвом 
Інституту прикладної психології (м. Харків) та іншими провідними підприємствами 
книжкового ринку. 

Завдяки цілеспрямованому відбору фонд бібліотеки поповнився новинками 
української сучасної літератури як галузевої, так і художньої, зокрема збіркою поезії 
лауреата Шевченківської премії 2008 року П. Гірника «Посвітається», 
Ю. Шевельова «Вибрані праці» (у 2 книгах), О. Пахльовської «Ave, Europa!», 
О. Найден «Українська лялька», «Історичні портрети античності та середньовіччя», 
«Антологія феміністичної філософії», «Словник декоративно-ужиткового 
мистецтва» (у 2 томах). 

Упродовж звітного року підтримувалися напрацьовані ділові контакти з 
22 суб’єктами видавничої справи. Укладено два нових договори з ТОВ «Компанія 
КРОК», ПП Мацко Іриною, поновлено договір співпраці з ВАТ ТВПК «Збруч». 

Постійно відслідковувалося питання надходження до бібліотеки обласного 
обов’язкового примірника. За 2009 рік його кількість становила 674 пр. 

Відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації від 21 липня 
2009 року № 68 «Про розподіл першого тому серії книг «Реабілітовані історією. 
Тернопільська область» бібліотека здійснила розподіл 200 пр. даного видання 
централізованим бібліотечним системам. 

Обсяг безкоштовних надходжень з інших джерел книгорозповсюдження склав 
3—8% від загальної кількості поступлень документів у бібліотеку. 

Збагатився фонд і літературою місцевих авторів. Упродовж року у відділ 
краєзнавчої літератури та бібліографії надійшло 673 пр., крім того, 20 річних 
комплектів газет (20 назв). 

Відповідно до «Державної програми розвитку і функціонування української мови 
на 2004—2010 роки» між публічними бібліотеками області розподілено 
22,99 тис. пр. документів. З них у фонд Тернопільської ОУНБ поступило 624 пр. 

Проводилась об’ємна робота з рекомплектування бібліотечного фонду. Списано 
й знято з інвентарного обліку 10711 пр. документів, з них — 8436 пр. книг, брошур і 
2275 пр. журналів. Характеристика за причинами вибуття наступна: непрофільність 
і дублетність — 499 пр., зношеність — 4229 пр., застарілість — 5658 пр., втрата 
користувачами — 325 пр. 

Усю облікову роботу відділу комплектування автоматизовано. Надруковано 
інвентарну книгу № 285 з БД «Комплектатор» САБ «ИРБИС». Підготовлено 
«Пам’ятку на технологічний процес електронного обліку періодичних видань: 
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журнали». Створено зведену картотеку періодичних видань бібліотек м. Тернополя 
2009 року, яка розміщена на веб-сайті Тернопільської ОУНБ. 

Відділ комплектування фонду активно здійснював і методичну допомогу як 
структурним підрозділам, так і ЦБС. Проводилась значна допоміжно-технічна 
робота з формування партій для ЦБС області. Організовано переїзд обмінно-
резервного фонду в нове приміщення. 

Працівники відділу готували аналітично-статистичні інформації: до 
загальнодержавного дослідження «Розподіл у регіонах книг, отриманих за 
«Державною програмою розвитку та функціонування української мови на 2004—
2010 роки»; виконання обласної «Програми поповнення бібліотечних фондів на 
період до 2010 року»; комплектування фонду Тернопільської ОУНБ виданнями 
українською мовою; використання бюджетних коштів; комплектування 
бібліотечного фонду Тернопільської ОУНБ.  

Не перший рік одним із важливих джерел поповнення фонду залишається 
обмінний фонд (ОФ). За 2009 рік поступлення до ОФ становило 1558 пр. 
документів, перерозподіл літератури між бібліотеками — 1495 пр., списання — 
325 пр. 

За рахунок обмінного фонду докомплектовано фонди бібліотеки Державного 
архіву Тернопільської області, кафедри російської філології Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, польського товариства, 
міської станції юних техніків, Тбіліської україно-грузинської школи № 41, 
Копичинецької виховної колонії. 

Для учасників обласного семінару заступників директорів ЗОШ із виховної 
роботи, що проводився на базі Бережанської гімназії, було надано консультацію. 

Станом на 1.01.2010 року ОФ налічував 10541 пр. документів. 
Уже не перший рік на веб-сайті Тернопільської ОУНБ розміщуються списки 

«Нові надходження в обмінний фонд ОУНБ за І, ІІ півріччя». 
 
Одним з основних завдань у роботі відділу обробки літератури та організації 

каталогів залишається аналітико-синтетична обробка документів. Адже каталоги й 
картотеки — це своєрідні путівники по фондах. 

У 2009 році опрацьовано 4216 документів, з них 415 — на електронних носіях. 
Разом із тим, працівниками відділу систематизовано, предметизовано й складено 
бібліографічний опис 3513 назв документів. 

Упродовж року велася активна робота з традиційними картковими каталогами. 
До генерального каталогу влито 3236, абеткового — 2778, систематичного — 
3555 карток. Вилучено 14395 карток, у т. ч. 8395 — з генерального. 

Для покращення обслуговування користувачів, розкриття фонду постійно 
проводилося редагування каталогів. Так алфавітний та генеральний відредаговано 
від букви А до К на правильність розстановки, виправлення помилок. Для уточнення 
формулювання назв розділів і рубрик зроблено методичну редакцію відділів 
66. Політика; 86. Релігія; 87. Філософія; 88. Психологія — систематичного каталогу.  

Не перший рік працівники відділу працюють над формуванням електронного 
каталогу бібліотеки, який функціонує в автоматизованій системі «ИРБИС». 
Упродовж року занесено 3513 назв документів, БД — електронний каталог книг 
нараховує 39634 записи. 
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Минулого року у зв’язку з конвертацією Херсонської системи «Електронний 
каталог» в автоматизовану систему «ИРБИС» зроблено методичну редакцію всієї 
електронної БД, проставлено предметні рубрики до 10000 записів. Також проведено 
редакцію — Словники авторів, Словники назв, Словники предметних рубрик, 
Словники видавництв. 

Надавалася методична допомога бібліотекам області з питання систематизації. 
Проведено 4 практикуми на тему «Програма «ИРБИС» у роботі бібліотек» для 
спеціалістів Борщівської, Збаразької, Підгаєцької та Чортківської ЦБС, 
200 консультацій із питань індексації документів, з них 80 по УДК — для 
працівників видавництв обласного центру. Поряд із тим, постійну консультаційну та 
практичну допомогу отримували бібліотекарі відділів технічної та 
сільськогосподарської літератури. Уперше надано платних послуг на 1200 грн. 

На вимогу ЦБС області в «Професійному досьє бібліотекаря» надруковано 
практичну консультацію «Складні випадки бібліографічного опису». Активізувалася 
робота з ретроспекції бібліотечного фонду, яка за останній рік склала понад 4 тис. 
записів. 

 
Новітні комп’ютерно-телекомунікаційні технології надали більше можливостей у 

забезпеченні якісного та вільного доступу громадян до інформації та знань. 
Продовжувалася робота зі створення власних електронних баз даних (БД), 

заповнюючи український сегмент в Інтернеті. Упродовж року користувачам було 
запропоновано нові БД, а саме: 
− Центр європейської інформації — 625 записів; 
− наші дарувальники — 86 записів; 
− зведена картотека періодичних видань м. Тернополя; 
− обмінний фонд; 
− бібліотекарю; 
− електронна картотека статей іноземними мовами — 425 записів. 

Загалом до послуг користувачів бібліотеки — 15 БД, обсягом 164596 записів. 
Серед БД попитом користуються: 
− електронний каталог книг — 39634 записи; 
− електронна картотека статей — 105169 записів; 
− електронний краєзнавчий каталог — 10724 записи. 

Продовжувалася робота над створенням БД «Історична Волинь», оскільки 
Тернопільська ОУНБ є учасницею проекту «Консорціуму «Історична Волинь». 
Порівняно з 2008 роком, кількість записів БД збільшилась удвічі. У грудні вона 
поповнилася відомостями про невмирущу славу героїв с. Базара Житомирської 
області. Цікавою є й інформація про життя й творчість видатного польського поета 
Ю. Словацького. 

Знайшла свого користувача й БД Центру європейської інформації, створена в 
січні 2009 року. Центр відкрито з ініціативи та підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження». Мета його полягає в підвищенні поінформованості громадськості 
м. Тернополя та області з питань європейської інтеграції. 

Щорічно бібліотека збільшує кількість автоматизованих робочих станцій. 
Протягом 2009 року встановлено 5 нових комп’ютерів, у т. ч. 1 сервер. На початок 
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2010 року функціонувало 38 комп’ютерів, що забезпечували технологічні процеси 
наступних структурних підрозділів: 
2 — відділ краєзнавчої літератури та бібліографії; 
1 — відділ літератури з мистецтв; 
4 — відділ літератури іноземними мовами; 
3 — інформаційно-бібліографічний відділ; 
2 — відділ комплектування фонду; 
3 — відділ обробки літератури та організації каталогів; 
7 — відділ інформації; 
1 — відділ міського абонементу; 
1 — науково-методичний відділ; 
2 — дирекція; 
1 — бухгалтерія; 
1 — канцелярія; 
10 — відділ автоматизації та механізації бібліотечних процесів. 

Разом із тим, покращилась матеріально-технічна база відділу літератури 
іноземними мовами. За кошти, надані Посольством США в Україні, придбано 
комп’ютер та кольоровий принтер. 

Важливою складовою інформаційного обслуговування є сайт бібліотеки. За 2009 
рік його відвідали 6114 користувачів, ними здійснено 6769 візитів, переглянуто 
40528 сторінок. 

Працівники відділу автоматизації та механізації бібліотечних процесів щоденно 
підтримують функціонування веб-сайту книгозбірні в мережі Інтернет. Проводиться 
перевірка контенту сайту й внесення матеріалів, загублених під час перенесення. 
Проводиться планова ліквідація виявлених помилок. На сайті почав працювати 
розділ «Електронний каталог», внесено нові розділи «Електронна бібліотека», 
«Центр європейської інформації», «Корисні посилання», «Наші дарувальники», 
«Зведена картотека періодичних видань», «Обмінний фонд», «Бібліотекарю». 
Протягом року на сайті було розміщено в розділах: 
−  «Бібліотечні новини» — 87 новин; 
−  «Видання бібліотеки» — 39 публікацій; 
−  «Про нас пишуть» — 107 статей; 
−  «Електронна бібліотека» — 176 книг; 
−  «Фотоальбом» — 38 фотогалерей; 
−  «Платний абонемент» — 96 книг. 

Оновлено розділи «Віртуальні виставки» та «Рейтинг книг». 
Упродовж року користувачам відділу автоматизації та механізації бібліотечних 

процесів надавалися й додаткові платні послуги: 
− сканування малюнків — 96 шт.; 
− сканування текстів — 236 сторінок; 
− запис на CD/DVD — 39 разів; 
− запис на інші носії — 3367 разів; 
− друк — 2939 сторінок. 

Безкоштовним залишалося навчання користувачів на інтерактивних 
мультимедійних комп’ютерних курсах Inmarket. 
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Поряд із тим, працівники відділу брали активну участь у заходах щодо 
підвищення кваліфікації спеціалістів книгозбірень області. Так для директорів ЦБС 
було проведено майстер-клас на тему «Підготовка презентації в програмі Power 
Point». Разом із фахівцями відділів інформації та науково-методичного здійснено 
верстку, підготовку до друку й видання 460 пр. методично-бібліографічних порад, 
вебліографічних покажчиків, «Типових норм часу». 

 
Здійснювалася підтримка в мережі Інтернет Центру європейської інформації та 

Регіонального інформаційного порталу «Тернопільщина». 
22 січня 2009 року відбулося відкриття Центру європейської інформації, у рамках 

діяльності якого протягом року було проведено: 
− відкриття-презентацію Центру європейської інформації; 
− круглі столи на теми: «Плюси та мінуси вступу України до СОТ — чого 

очікувати українським підприємствам», «Європа для українського студентства: 
умови вступу, навчання, перспективи», «ЄС та НАТО: гарантія колективної 
безпеки»; 

− День відкритих дверей; 
− презентацію проекту «Молодь в дії: як можна налагодити зв’язки з молодіжними 

організаціями Європи»; 
− перегляд фільмів у рамках Всеукраїнського фестивалю документального кіно; 
− підсумкову прес-конференцію. 

Окрім того, для більш повної інформації стосовно роботи й завдань 
Європейського Союзу було підготовлено тематичні виставки документів із фондів 
бібліотеки: «Знайомтесь: Європейський Союз», «Україна на шляху до Євросоюзу», 
«Україна і СОТ», «Європа для українського студентства» та проведено огляди 
літератури: «Світова організація торгівлі: перспективи для України», «Європа для 
українського студентства», «ЄС та НАТО: гарантія колективної безпеки». 

За рік Центр європейської інформації відвідали 476 користувачів. 
Величезні інтелектуальні та інформаційні ресурси зібрано в Регіональному 

інформаційному порталі «Тернопільщина», який упродовж року було перенесено на 
нову систему управління. Внесено та перероблено дизайн порталу, частково базу 
даних, розпочато редагування існуючого контенту. Регіональний інформаційний 
портал «Тернопільщина» відвідало 30129 користувачів, ними здійснено 
46184 візити.  

Щороку відділом інформації обслуговуються 45 абонентів, у т. ч. 
індивідуальних — 13, колективних — 32. Серед них — голова 
облдержадміністрації, заступник голови ОДА з гуманітарних питань, прес-служба 
ОДА, управління культури ОДА, мер міста, установи культури міста. 

Щотижня виходив інформаційний бюлетень «Інформація з питань культури і 
мистецтв (сторінками періодики)» для абонентів індивідуальної інформації. 

Щомісяця випускалися: 
− інформаційний бюлетень «Інформація про події суспільного та культурно-

мистецького життя Тернопільщини»; 
− бібліографічний список «Нові  надходження з питань бібліотекознавства» для 

абонентів колективної інформації. 
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Протягом року також було підготовлено: щорічний інформаційний список «Нові 
надходження неопублікованих документів до Тернопільської ОУНБ: 2008 рік»; 
4 щоквартальних інформаційних анотованих списки «Культура Тернопільщини (по 
сторінках періодики)»;  4 вебліографічних покажчики із серії «Віртуальний світ...»: 
«Освіта за кордоном», «Органи державної влади та державного самоврядування», 
«Медицина», «Музеї»; бібліографічний покажчик «Культура Тернопільщини: 
2008 рік». 

На прохання управління культури облдержадміністрації оновлено та перевидано 
«Телефонний довідник установ культури області». Поряд із тим, працівники відділу 
брали участь у підготовці бібліографічних покажчиків «Юліуш Словацький» і 
«Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 1939—2009». 

Систематично надавалися довідки на вимогу користувачів за допомогою мережі 
Інтернет як усно (у режимі «запит-відповідь»), так і письмово. За рік їх кількість 
склала 126. 

Активно продовжувалася робота над наповненням власних електронних баз 
даних. Станом на 01.01.2010 року кількість внесених записів становила: 
− «Неопубліковані документи» — 349; 
− «Культура Тернопільщини» — 2417; 
− «Пісні за назвами» (спільно з відділом літератури з мистецтв) — 446; 
− «Документи з питань європейської інформації» — 625; 
− «Відділ інформації: ретроспекція» — 93. 

Здійснювалося адміністрування бібліотечних баз даних у системі «ИРБИС». У 
І кварталі тривала робота з переходу на нову версію програми. Проведено ряд 
консультацій для працівників книгозбірні щодо особливостей роботи з «ИРБИС». 

Працівники відділу брали активну участь в обласних заходах щодо підвищення 
кваліфікації бібліотекарів. Завідувачка відділу О. Проців була учасником семінару-
тренінгу «Методи залучення фінансування для діяльності центрів європейської 
інформації» (м. Чернівці) та Всеукраїнського форуму центрів європейської 
інформації (м. Яремча). 

 
Інформаційно-бібліографічний відділ займає головну позицію серед 

інформаційних складових бібліотеки. 
Головними завданнями відділу протягом 2009 року були: 

− створення та систематичне наповнення політематичної бази даних статей зі 
збірників, періодичних видань та видань, що продовжують виходити; 

− всебічне задоволення читацьких запитів шляхом доступу до традиційних та 
електронних ресурсів; 

− здійснення бібліографічного інформування, підготовка бібліографічних 
посібників; 

− надання методичної та практичної допомоги бібліотекам області з питань 
бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів; 

− формування та виховання інформаційної культури користувачів. 
Протягом року користувачам бібліотеки надано 12284 усних довідки, у т. ч. 

9979 тематичних, 1993 адресно-бібліографічних, 201 уточнюючу, 
111 фактографічних. Використовуючи всесвітню мережу Інтернет, видано 266 
довідок. З найбільш актуальних тем підготовлено 5 письмових довідок: «Людина і 
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навколишнє середовище», «Шкідливість тютюнопаління», «Й. В. Гете: життєвий 
шлях і творчість», «Психологічні особливості підліткового віку», «Розвиток уяви у 
дітей». Надано 1600 консультацій біля довідково-бібліографічного апарату. 

У 2009 році засновано ще одну інформаційну послугу — віртуальну довідкову 
службу. Було підготовлено Положення, розроблено макет «Віртуальна довідкова 
служба ТОУНБ». 

Якість обслуговування користувачів значною мірою залежить від стану 
довідково-бібліографічного апарату. Саме тому велика увага приділялася його 
вдосконаленню. Працівники відділу систематично розписували збірники, періодичні 
видання та видання, що продовжують виходити. 

Загалом аналітично описано від руки 3636 статей і 7537 — в автоматизованому 
режимі. У систематичну картотеку статей (карткову) влито 18110 карток, вилучено 
3578. Як і в попередні роки, відділ був активним учасником онлайнового 
Центрального українського кооперативного каталогу (ЦУКК) періодичних видань. 
Згідно з угодою про створення Центру кооперативної каталогізації для бібліотек 
України описано 50 журналів в автоматизованому режимі, набрано 1074 статті, 
імпортовано з ЦУКК 404 файли (журнали) — 6937 записів, роздруковано на 
принтері 14574 картки. 

Продовжувалася активна робота з наповнення електронної картотеки статей. На 
1.01.2010 року вона нараховувала 105169 записів. 

Відредаговано розділи та підрозділи СКС: 2. Природничі науки; 
66.4. Міжнародні відносини. Зовнішня політика; 67.0. Загальна теорія права; 
67.4. Галузі права; 67.7(4УКР). Система органів юстиції України; 
81.414.4. Українська мова; 83.3 (4УКР). Українська література (літературознавство). 

Працівники відділу взяли участь у пленарному засіданні наукової сесії 
Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім. Т. Шевченка 
(15 березня 2009 р.), під час якого провели бібліографічний огляд-презентацію 
«Велети духу і науки: члени НТШ — уродженці Тернопільщини». 

Протягом року фонд відділу поповнився 65 пр. книг і 134 журналами та газетами. 
На запити 83 читачів видано 636 пр. книг і періодичних видань. 
У 2009 році підготовлено бібліографічні списки до методично-бібліографічних 

матеріалів «З Україною в серці» (до 75-річчя 
від дня народження В. Вихруща) та «Майстер 
історичної прози» (до 125-річчя від дня 
народження Юліана Опільського). Працівники 
відділу стали співукладачами бібліографічного 
покажчика «Тернопільська обласна 
універсальна наукова бібліотека: 1939—2009». 
У ІV кварталі розпочато роботу над 
бібліографічним покажчиком до ювілею 

видатного земляка І. Пулюя. 
Поновлено Положення про інформаційно-бібліографічний відділ Тернопільської 

ОУНБ, Положення про систематичну картотеку статей, Інструкцію про організацію 
та ведення систематичної картотеки статей. Брали участь у розробці Положення про 
електронний каталог ОУНБ. Досліджено матеріали з історії відділу 
«Бібліографічний відділ: історія та сьогодення». 
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Важливою ділянкою залишається методична робота. 
Працівники відділу взяли участь у днях спеціаліста «Електронні ресурси та 

послуги бібліотеки: формування, управління, використання», «Реклама та імідж 
бібліотеки», науково-практичній конференції «Бібліотеки області: віхи історії та 
тенденції розвитку». Під час семінару для завідувачів міських бібліотек «Ресурси та 
послуги міської бібліотеки: аспекти оновлення та активізації діяльності» надано 
консультацію «Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки». 

 
На 1.01.2010 року фонд відділу зберігання основного фонду нараховував 

288794 книги. Надійшло 1446 документів, зокрема нових надходжень — 1199, з 
відділів бібліотеки — 247. Вибуло 8213 документів, періодичних видань — 448. 

Для забезпечення контролю за зберіганням документів та згідно з наказом 
директора Тернопільської ОУНБ про переоблік фонду, яким безпосередньо 
займається відділ зберігання основного фонду, розкладено та звірено індикатори з 
інвентарними книгами на фонд відділів технічної, сільськогосподарської літератури, 
міського абонементу. 

Протягом року працівниками відділу відремонтовано 1017 документів, зокрема 
191 книгу відновлено за допомогою ксерокопіювання втрачених або пошкоджених 
сторінок. 

Упорядковано фонд документів на двох поверхах відділу та сектору зберігання 
основного фонду — 37440 документів (624 полиці). 

Проводився щоденний аналіз відмовлень, звірка вимог із каталогами, фондом 
документів, відбір замовлень до картотеки докомплектування. Протягом року 
проведено роботу з 2976 відмовленнями. Складено список літератури, 
рекомендованої на докомплектування (28 позицій). 

Також було переглянуто 60960 документів (1016 полиць) для вивчення 
використання фонду та відповідності його запитам читачів, наявності дублетних 
видань. У результаті списано 8111 пр. книг з причин: зношені, застарілі та дублетні 
(обмінний фонд). 

Прийнято з відділу читального залу 3412 журналів, із сектору періодики  — 
180 комплектів газет. 

Упорядковано газети, які знаходяться в обмінному фонді. 
Упродовж року розставлено в каталоги й картотеки 412000 карток. Завершено 

створення електронної бази даних цінних та рідкісних видань. На сьогодні вона 
нараховує 239 записів. 

Підготовлено бібліографічний список цінних та рідкісних видань та проведено 
моніторинг наявності в бібліотеках області цінних видань. 

 
Краєзнавство в наш час — це повноцінний капітал, який допомагає формувати 

духовні цінності народу, розвивати його культуру, виховувати національну 
гідність — на що й було спрямовано роботу відділу краєзнавчої літератури та 
бібліографії в 2009 році. 

Обслужено 1682 користувачі, яким  видано 21363 пр. Відвідування склало 4837. 
Упродовж року користувачі відділу отримали відповідь на 189 довідок. Цікавими 

виявилися теми: «Національно-визвольні змагання бережанських гімназистів на поч. 
ХІХ ст.», «Науково-педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність патріарха 
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Й. Сліпого», «Зарваниця — центр духовності українців», «Розвиток преси на 
Тернопільщині в період 1991—1996 рр.» та ін. 

На кінець грудня 2009 року фонд відділу нараховував 9275 книг і 7 дисків. 
Протягом року у відділ надійшло 35 партій, з них — 399 книг і 7 дисків. 
63 книги подарували краєзнавці Б. Головин, П. Бубній, Є. Гасай, О. Букавин, 

С. Колодницький, О. Черемшинський, Г. Чернихівський, Т. Сеніна; науковці 
І. Дітчук, В. Штокало, Н. Свистун, Й. Свинко; письменники Б. Бастюк, 
Є. Безкоровайний, Я. Гевко, Г. Мельничук та ін. 

Продовжувалася робота над поповненням зведеного краєзнавчого каталогу. За 
рік влито 4014 карток і він налічує 108098 карток. 

Зроблено редакцію розділів «Економіка» і «Мистецтво», редаговано 
15000 карток. Оновлено роздільники  в середині розділів. Відкрито нові рубрики: 
− 100 років від дня народження Мирослава Скали-Старицького — оперного та 

камерного співака; 
− 125 років від дня народження Якова Струхманчука — українського художника, 

графіка; 
− 80 років від дня народження Володимира Лупійчука — художника, скульптора, 

різьбяра; 
− 70 років із часу заснування Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки. 
Важливою ділянкою роботи відділу є видавнича діяльність, яка спрямована на 

розкриття невідомих або раніше замовчуваних сторінок історії 
краю. 

У наслідок тривалої пошукової співпраці працівників 
відділу, Державного архіву Тернопільської області, обласного 
літературно-меморіального музею Ю. Словацького, обласного 
краєзнавчого музею, наукової бібліотеки Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 
Кременецької міської бібліотеки ім. Ю. Словацького 
підготовлено та видано бібліографічний покажчик «Юліуш 
Словацький (4.09.1809—3.04.1849)», присвячений 200-річчю від 

дня народження відомого польського поета-романтика.  
До 70-річчя Тернопільської ОУНБ працівниками відділу 

спільно з інформаційно-бібліографічним, інформації та науково-
методичним відділами підготовлено та видано бібліографічний 
покажчик «Тернопільська обласна універсальна наукова 

бібліотека: 1939—2009 роки». Це перша 
спроба зібрати друковані матеріали, які 
розповідають про заснування та 
функціонування книгозбірні, її видання та 
публікації працівників. 

Вийшов із друку популярний серед 
науковців, бібліотекарів, учителів, краєзнавців, представників 
державних структур щорічний бібліографічний покажчик 
рекомендаційного характеру «Література до знаменних і 
пам’ятних дат Тернопільщини на 2010 рік».  
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Проведено роботу з бібліографування покажчика «Література про Тернопільську 

область за 2009 рік». 
Як завжди, знайшли свою аудиторію цікаві та змістовні масові заходи, 

спрямовані на популяризацію краєзнавчої літератури.  
До 25-річчя від дня створення Тернопільської обласної організації Національної 

спілки письменників України проведено творчу зустріч із місцевими метрами пера й 
слова. Перед студентами факультету журналістики Галицького інституту 
ім. В. Чорновола  виступили члени НСПУ: Є. Безкоровайний — голова ТОО НСПУ, 
Б. Бастюк, П. Сорока, В. Корнієнко. Присутнім було запропоновано перегляд 
літератури «Розкрилля слова». 

У вересні в рамках святкування 200-річчя від дня народження польського поета-
романтика Юліуша Словацького відбулася 
презентація бібліографічного покажчика 
«Юліуш Словацький (4.09.1809—3.04.1849)». 
Зі словами про поета й видання виступили: 
Т. Сеніна — директор обласного літературно-
меморіального музею Ю. Словацького в 
м. Кременці, С. Костюк — директор 

Тернопільського обласного краєзнавчого 
музею, О. Кульчицька — завідувачка 
методичного відділу наукової бібліотеки 
Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка, Є. Удін — 
заслужений художник України, Я. Гринчишин 
— директор видавництва «Підручники і 
посібники». 

Презентація книги кандидата філологічних наук, доцента кафедри історії 
літератури Тернопільського 
національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка 
І. Добрянської «Творчість Івана 
Світличного 50-х — 70-х років 
ХХ століття» відбулася за участю 
студентів філологічного факультету 
ТНПУ ім. В. Гнатюка. Зі словом про 
І. Світличного, його життя й творчість 
виступила авторка. Спогадами про 60-ті 
роки та друзів-шістдесятників поділився 
І. Олещук — старший науковий 

працівник Тернопільського історико-меморіального музею політичних в’язнів. Про  
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автора книги І. Добрянську розповіла присутнім 
Л. Царик — заступник декана з виховної роботи 
філологічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

Значною ділянкою роботи відділу краєзнавчої 
літератури та бібліографії залишається 
виставкова робота, яку впродовж року було 
спрямовано на популяризацію краєзнавчих 
документів на відзначення знаменних і 
пам’ятних дат краю. 

Як завжди, у відділі діяла постійна виставка 
краєзнавчих новинок «Тернопільщина — земля любові нашої», наповнення якої 
оновлювалося відповідно до отримання нової партії літератури. 

Було оформлено 26 краєзнавчих календарів. 
Заслуговують на увагу книжкові виставки:  
тематичні:  

− «Навіки разом» (до 90-річчя проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР у соборну 
Українську державу);  

− «Афганський вітер по душах мете, афганський пил опадає на скроні…» (20 років 
з дня виводу обмеженого контингенту військ з Афганістану);  

− «Тернопільщина в літописі звільнення України» (до 65-річчя визволення 
області);  

− «І майоріло над Стрипою козацьке знамено» (до 360-річчя від дня битви й 
укладення мирного договору під Зборовом);  

− «Земле Подільська, пшеничний мій краю, 
благословенна на вічні часи  
хлібом і медом нового врожаю, 
квітни з води і роси» (П. Тимочко) (до 70-річчя утворення області); 

персоналії: 
− «Мистецька нива Павла Загребельного» (до 75-річчя від дня народження 

народного артиста України, актора, режисера); 
− «Талант, знищений кулею» (125 років від дня народження художника 

Я. Струхманчука); 
− «Поет, який об’єднує народи» (200 років від дня народження поета-романтика 

Ю. Словацького); 
− «Я з вами по всі дні і до кінця віку» (25-а річниця від дня смерті патріарха 

Йосифа Сліпого); 
− «Історична проза відомого земляка» (125 років від дня народження письменника 

Юліана Опільського); 
− «Як із мови починається народ, — 

Так з мого серця починаєшся ти, Україно!» (75 років від дня народження поета, 
журналіста І. Горбатого) та ін. 

Упровадження новітніх технологій дозволило представити інформацію про 
роботу відділу на бібліотечному сайті, зробивши її доступною для широкого загалу. 

До 25-ї річниці від дня створення Тернопільської обласної організації 
Національної спілки письменників України на сайті бібліотеки розміщено 
віртуальну книжкову виставку «Розкрилля слова», матеріали якої представлено у 
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двох розділах. Перший — твори письменників, поетів, драматургів, 
літературознавців, які стояли біля витоків письменницької організації (В. Вихрущ, 
Б. Демків, Г. Костів-Гуска, М. Левицький, Г. Петрук-Попик, О. Корнієнко, 
Р. Гром’як). Другий — збірки молодого покоління тернопільського письменства. 

Продовжувалася робота з наповнення електронного краєзнавчого каталогу, який 
станом на 1.01.2010 року налічував 10724 записи. Поряд із тим, проведено редакцію 
записів, друкування й поповнення ними карткового ЗвКК. 

Здобутком відділу стала реорганізація Електронної бібліотеки у Електронну 
бібліотеку краєзнавчих видань Тернопільської області, як корпоративного проекту. 
Положення про електронну бібліотеку краєзнавчих видань та тексти договорів 
розміщено на сайті книгозбірні. Першими учасниками проекту стали: ПП «Вільне 
життя» (редакція журналу «Літературний Тернопіль»), обласна комунальна установа 
«Енциклопедичний довідник «Тернопільщина» (ТЕС), видавництво «Мандрівець», 
наукова бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету 
ім. В. Гнатюка, окремі автори, з якими укладено договори про співпрацю. 

До послуг користувачів — 176 повнотекстових електронних краєзнавчих 
документів. 

Працівники відділу подавали пропозиції до тематичного плану випуску 
поштових марок, блоків, конвертів, листівок та проведення спецпогашення на 
2010 рік на прохання Тернопільської дирекції Українського державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». 

 
Роботу відділу міського абонементу було направлено на культурно-

просвітницьку діяльність. Упродовж року проводились заходи, присвячені ювілеям 
С. Бандери, Ю. Словацького, П. Загребельного, Юліана Опільського, 25-річчю з 
часу створення обласної письменницької організації, 20-річчю крайової організації 
Народного руху України, 70-річчю Тернопільської ОУНБ, організовувалися вечори  
пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій і загиблих героїв афганської 
війни.  

Гостями бібліотеки були представники влади, письменники, видавці, відомі 
музиканти та співаки. 

Особлива увага спрямовувалась на виконання «Державної програми розвитку і 
функціонування української мови». Оформлялися книжкові виставки, проводилися 
літературно-мистецькі й творчі вечори, наукові читання, презентації книг. А заходи 
з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, які традиційно проходять під час Декади 
відкритих дверей, сприяли підвищенню престижу бібліотечної професії, пошуку 
нових шляхів залучення користувачів та підкреслили важливість суспільної ролі 
бібліотеки. 

Давньою традицією є співпраця книгозбірні із засобами масової інформації. На 
сторінках місцевих газет протягом року надруковано 104 статті, по радіо прочитано 
48 оглядів та інформаційних повідомлень про роботу бібліотеки. Окремі заходи 
було висвітлено по місцевому телебаченню. 

За сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна — свята родина» та 
його президента І. Матієшина, уродженця нашого краю, у відділ міського 
абонементу надійшло 97 україномовних книг. Серед них — видання сучасних 
українських письменників Ю. Андруховича, В. Шкляра, М. Соколян, І. Іздрика, 
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А. Кокотюхи, авторів світової літератури в перекладі українською мовою Г. Грасса, 
О. Памука, М. Павіча та інших, праці з історії, психології, педагогіки, соціології. 

Популярними серед користувачів залишаються часописи «Дзвін», «Всесвіт», 
«Кур’єр Кривбасу», «Київ», «Дніпро», «Новый мир», «Иностранная литература» та 
ін. Молодіжна аудиторія зацікавилась літературно-критичним часописом «Київська 
Русь», який почав надходити у відділ міського абонементу. 

Завдяки «платному абонементу» значно поповнився підсобний фонд новинками 
художньої літератури, які надходили від видавництв «Навчальна книга — Богдан», 
«Свічадо», «Кальварія», книготорговельної організації «Книжкова хата», книгарні 
«Знання». А це понад триста видань, якими скористались 857 читачів, книговидача 
становила 962 пр. книг. У фонд відділу з «платного абонементу» викуплено 
176 книг на загальну суму 2168 грн 34 коп. 

Систематично вивчалися незадоволені запити користувачів, що стосувалися 
монографій, підручників із різних галузей знань, виданих в останні роки, законів та 
постанов України, новітньої української та зарубіжної художньої літератури. Усього 
протягом року було відмовлено 13247 разів.  

Відділ проводив вагому роботу з профілактики заборгованості в користувачів. 
Здійснено понад 700 телефонних повідомлень, відіслано 135 листів-нагадувань про 
невчасне повернення книг. Унаслідок цього на кінець року кількість боржників 
становила 168 користувачів, у т. ч. студентська молодь — 39, службовці — 31 (за 
2008 р.), службовці — 98 (за 2000—2007 рр.). 

Для збереження книжкового фонду цінні та в одному примірнику видання 
видавались читачам під грошову заставу. Було видано 844 пр. книг. 

Безкорисливу допомогу в оновленні цінних книжкових видань надає 
багаторічний читач відділу Г. Г. Куріненко, який здійснив ремонтно-палітурні 
роботи 35 книг. За допомогою ксерокопіювання поновлено 175 сторінок. 

Пріоритетним напрямком у роботі й надалі залишається вивчення та задоволення 
читацьких запитів, популяризація вітчизняної та світової літератури, пропаганда 
культури читання. 

Молодіжна аудиторія, окрім навчальної літератури, активно читає твори 
сучасних українських та зарубіжних письменників. Незважаючи на вагоме 
поповнення фонду відділу міського абонементу за останні роки книгами відомих 
українських письменників Марії Матіос (51), Ірен Роздобудько (33), Євгенії 
Кононенко (10), Юрія Покальчука (9), Лесі Романчук (69), Марини та Сергія 
Дяченків (41), творів цих авторів не вистачає для всієї читацької аудиторії. 

Користувачі середнього віку віддають перевагу історичним романам, детективам 
і, найбільше, любовним. Зріс інтерес до книг про політиків. Значним попитом 
користується література духовної тематики видавництва «Свічадо», з яким відділ 
співпрацює вже кілька років. Для слухацької аудиторії по радіо «Світанок» 
прозвучав огляд літератури «Із скарбнички новинок духовної літератури від 
видавництва «Свічадо». 

Цікавими й змістовними були масові заходи. Особливий інтерес у користувачів 
викликало проведене спільно з Тернопільським міським осередком Наукового 
товариства ім. Т. Шевченка та інформаційно-бібліографічним відділом пленарне 
засідання наукової сесії. Упродовж останніх років Тернопільський міський осередок 
НТШ веде активну просвітницьку діяльність, видає серію науково-популярних 
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праць на увіковічення пам’яті видатних постатей української культури та науки, 
причетних до Тернопілля. Очолює осередок член-кореспондент Академії медичних 
наук і дійсний член НТШ М. Андрейчин. 

З низкою доповідей на засіданні виступили кандидат історичних наук 
Е. Бистрицька, доктор філологічних наук Д. Бучко, заслужений працівник освіти 
України Б. Головин, кандидат філософських наук А. Гудима. 

Бібліографічний огляд видань про членів НТШ — уродженців Тернопілля 
провела завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Тернопільської ОУНБ 
Л. Оленич. Про раритетні й діаспорні видання НТШ розповіла головний бібліотекар 
відділу міського абонементу Л. Герман. 

Секретар осередку В. Юкало проінформував присутніх про вихід четвертого 
тому збірника «Видатні постаті в українській культурі і науці», виданого ТО НТШ. 

Літературно-музичну композицію за творами Т. Шевченка підготували студенти 
й викладачі Інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка. 

З нагоди 20-ї річниці утворення Тернопільської 
крайової організації Народного руху України 
відбувся вечір-зустріч «Народний рух України в 
контексті українського національного 
відродження». У заході взяли участь засновники 
та дійсні члени партії, науковці з Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету 

ім. В. Гнатюка та Галицького інституту 
ім. В. Чорновола. Серед них: А. Вихрущ, 
В. Колінець, М. Левицький Я. Гевко, О. Парило 
та ін. Присутні ознайомились із виданнями з 
фонду Тернопільської ОУНБ, представленими на 
виставці «Україна є, Україні бути!». 

Також проведено низку заходів, присвячених 70-річчю заснування 
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. 

«Дивосвіт барв, ліній і слова» — під такою назвою 
відбулася зустріч із надзвичайно цікавим, 
неординарним подружжям, читачами бібліотеки 
П. Шпорчуком — художником, скульптором, 
літератором та його дружиною Г. Денегою — 
живописцем. У доробку пана Петра понад сто 
живописних та 
графічних творів, 

які зберігаються в музеях України, приватних 
колекціях у Болгарії, Швейцарії, Канаді, 
Австралії, США.  

Пані Галина — автор кількох романів, зокрема 
«Подільські жолоби», «Фатум», «Феєрія холодних 
гам» малярський талант відкрила в собі після 
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одруження. Сьогодні її картини є в колекціях у Польщі, Італії, музеях Львова й 
Тернополя. 

У заході взяли участь директор обласного краєзнавчого музею С. Костюк, 
письменник, краєзнавець, головний редактор журналу «Літературний Тернопіль» 
Б. Мельничук. 

Електронну презентацію картин художників підготували працівники відділу 
інформації О. Проців та К. Варенюк. 

Під час вечора-зустрічі «Бібліотека, яку я 
люблю» користувачі мали змогу 
поспілкуватися з патріархами тернопільської 
журналістики, бібліофілами, володарями 
Всеукраїнської журналістської премії 
«Золоте перо», переможцями конкурсу 
«Людина року» В. Сушкевичем та 
Я. Гульком. Вони, до речі, були одними з 
перших читачів нашої книгозбірні.  

Володимир Леонович колекціонує 
автографи відомих постатей, листівки із зображенням м. Тернополя. А Ярослав 
Гаврилович 42 публікації присвятив рідному місту, які було надруковано в газеті 
«Тернопіль вечірній». 

Нікого з присутніх не залишила байдужим 
творча зустріч із відомим тернопільським 
поетом-піснярем, композитором, драматургом 
С. Лазо — автором десяти поетичних збірок, 
чотирьох музичних альбомів, популярних 
шлягерів «Ти подобаєшся мені», «Ні обіцянок, ні 
пробачень», «Квіти кохання» та інших, які 
виконують зірки української естради. 

Велику популярність серед користувачів 
відділу міського абонементу здобув «Літературний календар», який упродовж 
багатьох років висвітлює пам’ятні дати літераторів України та світу. Серед них — 
відомі, а також і забуті імена.  

До ювілеїв українських письменників оформлялися книжкові виставки: 
− «Минуле та сучасне крізь призму болю і любові у творах Юрія Мушкетика» (до 

80-річчя від дня народження українського письменника); 
−  «Духовний вимір прози Романа Іваничука» (до 80-річчя від дня народження 

українського письменника); 
−  «Мир нехай навчиться добра» (до 190-річчя від дня народження Пантелеймона 

Куліша); 
−  «У вічному змаганні за істину» (до 70-річчя від дня народження Валерія 

Шевчука — українського прозаїка, кіносценариста, драматурга); 
−  «Історичний дивосвіт Павла Загребельного» (до 85-річчя від дня народження); 
−  «Поет із лемківським сонцем у кишені» (до 100-річчя від дня народження 

Богдана-Ігоря Антонича); 
−  «Незабутній сміхотворець» (до 120-річчя від дня народження Остапа Вишні); 
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−  «Берегиня сучасного історичного роману» (до 75-річчя від дня народження Раїси 
Іванченко — лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка); 

−  «Письменники — лауреати Нобелівської премії ХХІ століття» (до встановлення 
Нобелівської премії) та ін. 
Інформаційні повідомлення про П. Загребельного, Р. Іванченко, Шолом-

Алейхема надруковано в газеті «Вільне життя». 
За допомогою книжкових виставок, інформаційних повідомлень та виступів по 

радіо й телебаченню відзначено знаменні та пам’ятні дати: 
−  «З вірою в Україну» (до Дня соборності України); 
−  «Трагедія Крутів крізь призму минулого і сучасного» (до Дня пам’яті героїв 

Крутів); 
−  «Величний День злуки» (до 90-річчя проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР). 

Дана інформація прозвучала в ефірі радіо «Тернопіль»; 
−  виставка-реквієм «На чорних шляхах національної трагедії» (до Дня пам’яті 

жертв політичних репресій), яка складалася з двох розділів. У першому — «У 
вирі тоталітарних режимів» — було представлено книги, до яких увійшли 
документи, архівні матеріали спецслужб, фотографії, що розповідають про долю 
людей, пов’язаних із масовими репресіями. У розділі «Із забуття — у безсмертя» 
увазі користувачів було запропоновано добірку книг із творчої спадщини 
українських письменників, яких через ідеологічне свавілля було викреслено з 
національно-культурного життя або розстріляно; 

−  «Свято, що гартує покоління» (до 65-ї річниці визволення України від німецько-
фашистських загарбників); 

−  «Прапор України — рідний, заповітний» (до Дня Державного Прапора України); 
−  «Національні святині України» (до Дня Незалежності України); 
−  перегляд літератури «Земля любові нашої» (до 70-річчя утворення 

Тернопільської області). 
Управління Служби безпеки України в Тернопільській області передало у фонд 

нашої бібліотеки два документальних фільми, знятих у рамках спільного проекту 
СБУ й Національної телекомпанії України. Це — «Версія друга. Вижити» (про 
життя й долю українського письменника Б. Антоненка-Давидовича) і «Операція 
«Тютюн» (про життя й боротьбу генерал-хорунжого армії УНР Ю. Тютюнника). 
Кінострічки побудовані на розсекречених архівних матеріалах, що зберігаються в 
архіві СБУ. 

Продовжує функціонувати постійно діючий інформаційний стенд «Україна — 
НАТО». 

Важливим поповненням фонду стали книги, які побачили світ у видавництвах 
«Факт», «Юрінком Інтер», «Свічадо», «Кальварія», а також придбані на ХVІ 
Міжнародному форумі видавців у Львові. 

Особливу увагу працівники відділу приділяють людям з особливими потребами. 
Окремі з них обслуговувались згідно з договорами та угодами про співпрацю з 
громадськими та державними установами: управлінням праці та соціальної політики 
міської ради, обласним центром соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді, 
молодіжним центром «Довіра», міською організацією інвалідів із порушенням 
опорно-рухового апарату. 6 одиноким людям похилого віку кур’єри відділу 
обслуговування одиноких громадян управління праці та соціальної політики міської 
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ради носили книги додому, 4 користувачам із захворюванням ДЦП допомагав 
волонтер Всеукраїнського благодійного фонду «Країна добра» Р. Репко. 
Обслуговуються також у відділі молоді люди, які проживають у Тернопільському 
соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

На основі моніторингу, опитування користувачів визначено рейтинг десяти 
популярних художніх книг вітчизняних та зарубіжних авторів «Бестселер року». 
Інформацію розміщено на сайті бібліотеки: www.library.te.ua  

До десятки кращих книг українських авторів увійшли: «Москалиця» М. Матіос, 
«Кама Сутра» Ю. Покальчука, «Весняні ігри в осінніх садах» Л. Романчук, 
«Сарабанда банди Сари» Л. Денисенко, «Дві хвилини правди» І. Роздобудько, 
«Пів’яблука» Г. Вдовиченко, «P. S. Я люблю тебя» С. Ахерн, «Одиночество в сети» 
Я. Вишневського, «Просто вместе» А. Гавальда, «Мактуб» П. Коельо, «Оскар і 
рожева пані» Е.-Е. Шмітта. 

Для бібліотечних працівників області відділ щокварталу подавав аналітичну 
інформацію про новинки сучасної художньої літератури та їх авторів у «Професійне 
досьє бібліотекаря». 

 
Протягом 2009 року відділом читального залу обслужено 6064 користувачі, яким 

видано 135323 документи. Надійшло 300 книг та 1414 пр. періодичних видань. 
За рік зареєстровано 629 відмовлень, з них 444 — на документи відділу 

зберігання основного фонду, 185 — відділу читального залу, 124 відмовлення з 
причини — книги є тільки у відділі міського абонементу. 

Завідувачка відділу Т. Колевінська брала участь у семінарі директорів ЦБС та 
науково-практичній конференції, присвяченій 70-річчю створення обласної 
універсальної наукової бібліотеки. 

Упродовж року, згідно з планом роботи, було оформлено книжкові виставки та 
перегляди: 
− «Людина, яка стала символом» (до 100-річчя від дня народження С. Бандери); 
− «Права людини як сфера взаємодоповнення права і моралі» (до 20-ї річниці 

створення Української Гельсінської спілки); 
− «ОУН — за волю, честь і незалежність України» (до 80-річчя створення ОУН); 
− «Великий Кобзар українського народу» (до 195-річчя від дня народження 

Т. Г. Шевченка); 
− «Я обирав великі душі, які сяють нам тисячоліття» (до увічнення пам’яті 

П. Загребельного); 
− «Апостол живих душ» (до 200-річчя від дня народження М. В. Гоголя); 
− «Європейська інтеграція: крок за кроком» (до Дня Європи); 
− «Симон Петлюра — борець за волю України»; 
− «Євген Коновалець — символ української нації»; 
− «Конституція України — правова основа Української держави» (до Дня 

Конституції України); 
− «Гетьман Іван Мазепа — будівник Української держави» (до 300-річчя 

Полтавської битви); 
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− «Подвижник української літератури» (до 190-річчя від дня народження 
П. Куліша); 

− «Закоханий у прекрасне» (до 115-річчя від дня народження О. Довженка); 
− «Декларація про суверенітет України — відродження національної ідеї» (до Дня 

проголошення Декларації про державний суверенітет України); 
− «Державність, вимріяна поколіннями» (до Дня Незалежності України); 
− «Голодомор в Україні 1932—1933 років — трагічна сторінка історії ХХ століття» 

(до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій); 
− «У пошуках поезії життя» (до 100-річчя від дня народження Б.-І. Антонича); 
− «Істини, які не потребують доказів» (до 60-річчя створення Загальної Декларації 

прав людини та Дня прав людини) — у рамках Всеукраїнського тижня права; 
− «Потрібним бути рідному народу» (до 90-річчя від дня народження українського 

перекладача М. Лукаша). 
Протягом року поповнювались новими записами віртуальні книжкові виставки 

«Україна — НАТО» та «Лауреати Нобелівської премії». 
За результатами Всеукраїнського конкурсу було проведено огляд літератури 

«Краща книга року» та оформлено віртуальну книжкову виставку. 
По обласному радіо проведено огляди літератури «Новинки періодики» та 

«Розсекречена пам’ять» (до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій), 
«У пошуках поезії життя» (до 100-річчя від дня народження Б.-І. Антонича). 

На теренах Тернопільщини 2009 рік було 
названо Роком провідника ОУН — УПА 
Степана Бандери. З цієї нагоди 22 січня 
пройшли історичні читання: «Теоретичні 
аспекти творчої спадщини Степана Бандери». 
З матеріалами про життєвий і творчий шлях 
великого сина українського народу 
ознайомила присутніх головний бібліотекар 
відділу читального залу О. Родинюк, яка у 
своїй розповіді використала відеоматеріали, 

невідомі широкому загалу. 
Теоретичні аспекти творчої спадщини 

С. Бандери проаналізував кандидат історичних 
наук, доцент кафедри народознавства 
Тернопільського національного економічного 
університету М. Сивирин. Він розповів про 
цікаві факти із життя учасників національно-
визвольного руху. Було представлено книги, 
документи та матеріали про життєвий шлях 
великого українця. 

Працівники відділу взяли участь у науково-практичній конференції «Степан 
Бандера — символ боротьби за незалежність України», яку організовано спільно із 
Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм. Учасники ознайомилися з 
літературою про С. Бандеру, виданою в Україні та діаспорі. На заході відбулася 
презентація збірника методичних матеріалів «Степан Бандера: в одній особі образ 
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поколінь», підготовленого Тернопільською ОУНБ, обласною бібліотекою для 
молоді та обласним методичним центром народної творчості. 

З тематичними доповідями на конференції виступили головний бібліотекар 
читального залу О. Родинюк та провідний бібліотекар О. Содомора, директор музею 
С. Костюк, працівник музею В. Пукач. 

Учителька історії Тернопільської ЗОШ № 19 Л. Ухач розповіла про новітнє 
національне виховання учнів. 

Колишній політв’язень І. Олещук свій виступ присвятив боротьбі українських 
патріотів за волю України на Тернопільщині. 

До 200-річчя від дня народження всесвітньо відомого майстра художнього слова, 
великого мислителя М. Гоголя проведено Гоголівські читання.  

Презентація документів із фондів бібліотеки супроводжувалася виступами 
студентів філологічного факультету Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка. 

З нагоди 20-ї річниці виведення військ із 
Республіки Афганістан 19 лютого відбулася 
зустріч ветеранів афганської війни та студентів 
історичного факультету Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. 
В. Гнатюка. 

У цій десятилітній війні, найдовшій за всю 
історію Радянського Союзу, загинуло 14453 
особи, близько 500 тисяч отримали контузії, 
травми, важкі поранення. Не оминуло це лихо й 

Тернопільщину: через шалене пекло пройшло 1700 наших земляків, 48 молодих 
хлопців не повернулися додому, 2 пропали безвісти, 46 стали інвалідами. Кожен 
четвертий загиблий в Афганістані — українець. 

Увазі учасників заходу було представлено книги з фондів обласної наукової 
бібліотеки, які висвітлюють події афганської війни. Особливе місце серед них 
займає «Книга пам’яті», яка увічнює імена молодих хлопців із Тернопілля, що 
загинули від душманських куль. 

На запитання майбутніх істориків відповідали ветерани війни в Афганістані 
Р. Храпцьо та В. Пунько. 

Пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 
років було присвячено історичні читання. 
Бібліотекарі відділу читального залу 
представили учасникам заходу — студентам 
та науковцям вузів Тернопілля — книги, 
документи та відеоматеріали про страшну 
соціокультурну катастрофу українського 
народу початку 30-х років. Зокрема 
розповіли про унікальне масштабне видання 
«Національну книгу пам’яті жертв 
Голодомору 1932—1933 років в Україні», 
яке розраховане на науковців, істориків, соціологів, викладачів та студентів вищих 
навчальних закладів, краєзнавців, усіх тих, хто цікавиться історією України. 
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У 2009 році роботу відділу літератури іноземними мовами було направлено на 

систематичне та інтенсивне інформування користувачів про документи іноземними 
мовами, якісне обслуговування, удосконалення та урізноманітнення форм і методів 
роботи з користувачами, налагодження та підтримка зв’язків із культурними 
товариствами, міжнародними організаціями та вузами міста. 

У рамках роботи ресурсного центру «Вікно в Америку», створеного на основі 
партнерства із посольством США в Україні, працівники відділу надавали актуальну 
інформацію про Сполучені Штати, активно пропагували англомовні ресурси, 
забезпечували доступ до Інтернету, допомагали в заповненні документів на 
отримання віз. 

Упродовж року відділом літератури іноземними мовами обслужено 
1033 користувачі (за планом — 1030), їм видано 21028 пр. документів (за планом — 
20500), показник відвідування становив 3705 (за планом — 3500). 

Надано 54 бібліографічних довідки іноземними мовами та 22 консультації. У 
вузи міста розіслано 5 інформаційних списків про нові надходження. 

Продовжується ретроспекція фонду. Так на початок  2010 року занесено в базу даних 
майже 4,5 тис. записів. Також проводився аналітичний розпис журнальних та 
газетних статей в автоматизованому режимі (440), друкування карточок, влиття в 
«Систематичну картотеку статей», редагування каталогів (карткового та 
електронного). 

За 2009 рік покращилася матеріально-технічна база відділу: за надані 
Посольством США кошти придбано комп’ютер, кольоровий принтер. 

Також у подарунок від Посольства США в рамках проекту «Вікно в Америку» 
бібліотека отримала програмне забезпечення Rosetta Stone, яке на сьогодні 
вважається кращою програмою для вивчення іноземних мов. Вона успішно 
використовується мільйонами людей у 150 країнах, прийнята тисячами шкіл та 
університетами в усьому світі, як найефективніша. Дана програма дасть можливість 
охочим вивчати англійську мову самостійно та невимушено. Флеш-методика 
дозволяє навчатися так, як у дитинстві починають вивчати рідну мову — без правил, 
шляхом занурення в мовне середовище, багатократного повторення й формування 
асоціативного ряду в різних сферах життя, вироблення шаблонів й автоматизмів за 
принципом від простого до складного, від практичного сприйняття до написання та 
правил. 

Для популяризації літератури іноземними мовами та відзначення знаменних дат 
увазі користувачів пропонувалися виставки літератури: «На допомогу викладачам 
іноземних мов», «Батько детективу» (до 200-річчя від дня народження 
американського поета, прозаїка, критика Едгара Аллана По), «Save Your Planet!» (до 
Всесвітнього дня Землі), «Вікно в Європу» (до Дня Європи), «Золотий фонд світової 
класики» (виставка художньої літератури), «Не бійтесь заглядати у словник...» 
(виставка словників), «Around the World» (до Міжнародного дня туризму), виставка 
періодики іноземною мовою та ін. Проводилися вечори, презентації, зустрічі. 

Так  13  серпня  2009 року  в  ресурсному  центрі «Вікно в Америку»  відбулася 
зустріч  з  А. Хаас —  заступником   прес-аташе   Посольства   США  в  Україні  та  
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В. Пашковою — директором Центру інформаційних ресурсів Посольства США в 
Україні, президентом Української бібліотечної асоціації. 

Гості розповіли присутнім про себе, роботу Відділу преси, освіти та культури 
Посольства США та Центру інформаційних ресурсів, а також про різні аспекти 
політики, економіки, освіти США та культурні розбіжності України та Сполучених 
Штатів. 

Напередодні захід анонсували газети «Вільне життя», «У кожен дім», інтернет-
газети «Тернопільська афіша», «Вісник тернополян», радіо «Українська хвиля», 
телеканал «Smile-TV». 

«Син двох народів» — під такою назвою відбувся вечір, 
присвячений 200-річчю від дня народження відомого 
польського поета й драматурга, уродженця м. Кременця 
Юліуша Словацького. Завідувачка відділу Т. Гаврилюк 
ознайомила присутніх із життєвим і творчим шляхом 
нашого земляка, а також презентувала твори 
Ю. Словацького та літературу про нього з фонду відділу. 
Викладач польської мови Польського культурно-освітнього 
товариства А. Палюх поділилася враженнями від 
святкування ювілею поета в м. Кременці. А потім присутні 
прослухали вірші 
Ю. Словацького у виконанні 
вихованця школи польської 

мови цього ж товариства В. Берегового. 
У центрі «Вікно в Америку» продовжили роботу 

Клуб розмовної англійської мови, де проходять 
зустрічі з волонтером Корпусу Миру в Україні Рут 
Ачусім, та Клуб любителів американського кіно 
(перегляд документальних та художніх фільмів мовою 
оригіналу). 

 
Роботу відділу літератури з мистецтв у 2009 році 

було спрямовано на формування основ естетичної 
культури користувачів, оволодіння знаннями в галузі 
світового, національного та народного мистецтв, 
музики, архітектури, живопису, театру, кіно й танцю. 

Протягом звітного періоду обслужено 1010 читачів, книговидача становила 
20030, відвідування — 3815. 

Відповідно до потреб користувачів формувався інформаційний ресурс відділу. 
До послуг відвідувачів — понад 9 тис. документів із мистецтв, 1623 аудіовізуальні 
матеріали, 20 назв періодичних видань. 

Оперативно отримати необхідну інформацію допомагає довідково-
бібліографічний апарат. Крім традиційних обов’язкових алфавітного та 
систематичного каталогів, нот та платівок, він включає картотеки алфавітну, 
тематичну пісень та нотних додатків до періодичних видань, які постійно 
поповнюються. 
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Відділ літератури з мистецтв є одним із культурно-просвітницьких центрів міста. 
Співпраця з творчими організаціями краю — Тернопільською обласною 
організацією Національної спілки художників України, обласними краєзнавчим та 
художнім музеями, вузами міста — сприяє залученню до прекрасного широкого 
кола користувачів. Для популяризації творчості митців Тернопільщини у відділі 
регулярно проводилися літературно-музичні вечори, вечори-портрети, презентації 
виставок образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтв. 

На творчу зустріч із заслуженим діячем мистецтв 
України Орестом Савкою з нагоди 70-річчя від дня 
народження та Міжнародного дня театру в обласну 
універсальну наукову бібліотеку прийшли прихильники 
його таланту, рідні, актори Тернопільського міського 
драматичного театру-студії «Сузір’я». В обговоренні 
творчості ювіляра взяли участь директор Копичинецького 
музею театрального мистецтва Р. Савка, упорядник книги 
«Орест Савка і його театр» 
В. Ляхович, яку вона 
презентувала присутнім. 

Виступаючі відзначили 
заслуги Ореста Івановича у створенні унікального 
музею театрального мистецтва, для якого він 
збирав матеріали впродовж 11 років. За свою 
працю О. Савка нагороджений орденом «Знак 
пошани», медаллю «Ветеран праці», знаками «За 
відмінну роботу», «За розвиток культури і мистецтва». 

Ювіляр разом із молодими акторами А. Міляр, 
К. Канцер, С. Рожко, Т. Станько, М. Галечик 
відтворив уривок із «Попелюшки». Відомо, що 
серед вистав, якими він особливо гордиться, — 
«Мазепа» і «Сотниківна» за творами Б. Лепкого. 

Цікаво та змістовно пройшла зустріч із 
Євгеном Удіним — графіком, заслуженим 
художником України, першим головою обласної 

організації Національної спілки художників 
України. Майстер свого часу ілюстрував дитячі 
книжки. Графічні ж композиції пана Євгена в різні 
роки було подаровано Ф. Кастро, Л. Брежнєву, 
Папі Римському Івану Павлу ІІ. Є. Удін — 
найтитулованіший тернопільський митець. Вісім 
дипломів і три медалі з міжнародних виставок та 
симпозіумів займають почесне місце в його 
приватній колекції нагород. 
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Про значний вклад графіка в українське 

мистецтво та його великий творчий доробок 
говорили Є. Безкоровайний — голова обласної 
організації Національної спілки письменників 
України, П. Сорока — секретар обласної 
письменницької організації, О. Савка — 
заслужений діяч мистецтв України, А. Гриб — 
заслужений майстер народної творчості України 
та інші представники творчої інтелігенції 
м. Тернополя й громадськості, яких було запрошено на захід. Вони відзначили 
благодатну ауру художника, якою він обдаровує своїх друзів та учнів, його плідну 
працю, особливо в галузі художньої графіки, глибоке знання життя, що втілюється в 
численних роботах. 

З успіхом пройшов і літературно-мистецький 
вечір «Віч-на-віч із Шевченком-художником», 
присвячений 195-річчю від дня народження 
Т. Г. Шевченка — українського поета, художника, 
мислителя. 

Науковий співробітник обласного художнього 
музею 

С. Бошко, 
ведуча 

заходу, відмітила: «Тарас Шевченко … у 
кожного він свій. Образ найщирішого лірика та 
гнівного бунтаря, поета, художника, людини, 
духовного батька відродженої української нації 
постає перед внутрішнім зором сучасника 
завдяки поетичним, прозовим і малярським 
творам митця, щоденнику й листуванню, 
спогадам друзів». 

До Всеукраїнського дня бібліотек 
проведено презентацію дисків «Перлини 
української культури» (зібрання кращих 
зразків музичного, образотворчого 
мистецтва та пам’яток історії України) та 
«Українська ікона у просторі і часі». У 
цьому виданні представлено близько 350 
зразків українського іконопису за 
1000 років — з початку ХІ ст. — до ХХІ ст. 
В альбомі, як музичний супровід, 

використано твори української та західної сакральної музики. 



 26 

 
Для популяризації фонду відділу увазі читачів було представлено 12 книжкових 

виставок: 
− «Справжній, як саме життя» (до 80-річчя від дня народження Я. Омеляна —

графіка, члена Національної спілки художників України, лауреата Всеукраїнської 
літературно-мистецької премії братів Лепких); 

− «Шлях до успіху» (до 100-річчя від дня народження М. Примаченко 
(Приймаченко) — українського майстра народного декоративного розпису (до 
року Примаченко в Україні); 

− «Талант — національне надбання» (до 90-річчя від дня народження 
О. Корнієнка — драматурга, театрознавця, заслуженого працівника культури 
УРСР); 

− «Барвисті джерела мисткині» (до 120-річчя від дня народження 
Г. Герасимович — вишивальниці, заслуженого майстра народної творчості); 

− «Епоха режисера Загребельного» (до 75-річчя від дня народження 
П. Загребельного — народного артиста України, режисера, актора театру й кіно); 

− «До нас повернувся із забуття Яків Струхманчук» (до 125-річчя від дня 
народження Я. Струхманчука — українського художника, графіка); 

− «Факти та явища столітньої історії українського кіномистецтва» (до Дня 
українського кіно); 

− «Збудіть у душі музичне різноструння» (до Міжнародного дня музики); 
− «Стань музикою, слово» (до 100-річчя від дня народження А. Кос-

Анатольського — українського композитора, народного артиста УРСР); 
− «І щоразу воно нове — свято свят, Різдво Христове»; 
− «Писанка — культурний символ України»; 
− «Світлини Тараса Шевченка» (до 195-річчя від дня народження 

Т. Г. Шевченка — українського художника). 
 
У звітному році відділом технічної літератури обслужено 2069 читачів (за 

планом — 2050), кількість відвідувань становила 7871 (за планом — 7500), читачам 
видано 65901 пр. книг, періодичних видань, CD та DVD (за планом — 65000). 

У відділ надійшло 97 книг, 532 журнали або 52 назви та 2 комплекти газет. 
До послуг користувачів відділу — понад 50 тис. пр. книг, журналів, газет, CD та 

DVD із різних галузей техніки та промислового виробництва. 
Інформування користувачів здійснювалось щоденно в режимі «запит-відповідь» 

та шляхом підготовки списків літератури на конкретні запити користувачів — 
викладачів Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, 
комерційного й технічного коледжів та Галицького інституту ім. В. Чорновола. 
Підготовлено та надіслано 12 списків на теми: 
− «Проблеми та основні напрямки розвитку електроенергетики в Україні»; 
− «Ефективність використання вітроенергетики на території України»; 
− «Інновації в енергозбереженні»; 
− «Біопаливо з рослинної сировини»; 
− «Нові технології в будівництві»; 
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− «Захоронення відходів і довкілля: проблеми обмеження їх впливу на навколишнє 
середовище»; 

− «Комунальні підприємства та сфера їх діяльності»; 
− «Економічні перспективи енергетичних технологій ХХІ століття» та ін. 

Для ознайомлення широкого кола спеціалістів із новими надходженнями 
періодичних видань із техніки та більш повного розкриття змісту журналів, які 
отримує відділ технічної літератури, підготовлено та надіслано в ЦБС області та на 
кафедри Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя 
4 інформаційних списки «Сторінками технічних періодичних видань». Їх тираж 
становив 100 пр. 

Постійно редагується та  поповнюється новими надходженнями, відповідно до 
потреб сьогодення, розділ «Техніка. Технічні науки» систематичної картотеки 
статей. 

Працівники відділу беруть участь у створенні електронного ресурсу СКС, розділ 
«Техніка. Технічні науки», у системі «ИРБИС». У 2009 році в базу даних занесено 
1200 записів, і на 1.01.2010 року вона нараховувала 5100 записів. 

З вересня 2009 року працівники відділу технічної літератури розпочали 
ретроспекцію фонду відділу в системі «ИРБИС». На 1.01.2010 року електронна база 
даних нараховувала 1761 запис. 

Упродовж року проводились заходи щодо збереження фонду: здійснювалась 
планова перевірка фонду з працівниками відділу зберігання основного фонду таких 
розділів, як: 6П2.1; 6П2.2. Написано індикатори на весь підсобний фонд відділу 
(560 полиць). 

Працівники відділу активно співпрацювали із засобами масової інформації, 
зокрема обласним радіо та радіо «Тернопіль», в ефірі яких прозвучали 8 оглядів 
літератури на теми: 
− «Нанотехнології — нові рішення, розробки й проекти»; 
− «Житлово-комунальній сфері — європейський рівень» (до Дня працівників 

житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення); 
− «До 115-ї річниці журналу «Інженер»; 
− «Україна — космічна держава»; 
− «Природа — людина — виробництво — екологія»; 
− «Захист навколишнього середовища та охорона праці на підприємствах 

промислового виробництва»; 
− «Кріогенні технології в харчовій промисловості»; 
− «Роль і місце відділу технічної літератури в інформаційному суспільстві». 

Актуальною залишається робота із задоволення потреб спеціалістів 
промислового виробництва. 

Для популяризації науково-технічної літератури працівники відділу проводили 
перегляди літератури, дні періодики, дні інформації, знайомили читачів із 
досягненнями науки й техніки, новітніми технологіями за допомогою книжкових 
виставок та оглядів літератури: 
− «Перспективний напрямок: нанотехнології — це цікаво»; 
− «Біодобавки: користь чи шкода?»; 
− «Надійне житлово-комунальне господарство — запорука національної безпеки»; 
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− «Легенди космічної доби» (історія розвитку космонавтики в Україні) (до 
Всесвітнього дня авіації та космонавтики); 

− «Легка промисловість: високоякісне устаткування — конкурентоспроможна 
продукція»; 

− «Нові технології — нове обличчя галузі будівництва»; 
− «Готельна індустрія — вишуканий сервіс, комфорт і зручність»; 
− «Харчова промисловість — нові технології, досвід, практика»; 
− «Енергетичний потенціал альтернативної енергетики»; 
− «Модні тенденції в ландшафтному дизайні»; 
− «Поринь у світ неймовірних вражень» (новинки комп’ютерних ігор) та ін. 

На допомогу винахідникам і раціоналізаторам, розвитку технічної творчості було 
влаштовано книжкові виставки та перегляди літератури на теми: 
− «Парад винаходів» (до Дня винахідника та раціоналізатора); 
− «Подорож у світ ідей» (книги винахіднику та раціоналізатору) та ін. 

Приділялась увага й питанню охорони навколишнього середовища. Було 
організовано книжкові виставки та перегляди літератури: 
− «Проблеми охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки 

життєдіяльності населення» (до Всесвітнього дня охорони навколишнього 
середовища); 

− «Чорнобиль — гіркий спомин і вічний біль» (до Дня Чорнобильської трагедії»); 
− «Нові підходи до вирішення проблеми переробки твердих побутових відходів» та 

ін. 
Актуальними були також дні періодики та дні інформації, організовані 

працівниками відділу для студентів та викладачів Тернопільського національного 
технічного університету ім. І. Пулюя: 
− «Проблеми розвитку енергетики України: відновлювані та нетрадиційні джерела 

енергії»; 
− «Ресурсоощадні технології у виробництві м’ясних і молочних продуктів»; 
− «Впровадження кріогенних технологій у харчову промисловість». 

Для ознайомлення з відділом, його фондами та каталогами, довідково-
бібліографічним обслуговуванням для студентів Тернопільського національного 
технічного університету ім. І. Пулюя, комерційного й технічного коледжів 
організовано та проведено 12 екскурсій. 

 
Протягом 2009 року працівники відділу сільськогосподарської літератури 

провели переоблік підсобного фонду. У процесі даної роботи відібрано 722 пр. 
дублетної, зношеної та застарілої літератури для списання. Частину книг із 
відібраних при переобліку передано у відділ міського абонементу (56 пр.), 
частину — в обмінний фонд (87 пр.), решту — 579 пр. — підготовлено для 
списання, як зношену та застарілу. 

На 1.01.2010 року фонд становив: книг — 16497 пр., журналів — 9862 
екземпляри, газет — 170 підшивок. 

З вересня 2009 року працівники відділу приступили до ретроспекції книжкового 
фонду. За 4 місяці занесено в електронну базу даних 1693 записи. Кваліфікаційну 
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допомогу в оволодінні програмою «ИРБИС» надали працівники відділу обробки 
літератури та організації каталогів. 

У звітному році працювали також над удосконаленням довідково-
бібліографічного апарату. Проводилася планова редакція розділів систематичної 
картотеки статей, виділялися нові рубрики, вилучалися застарілі картки. Занесено в 
електронну базу даних 1290 карток, розставлено 1978. Невиконання плану в цьому 
процесі роботи пояснюється невчасним надходженням періодичних видань (з 
великим запізненням) і припиненням виходу деяких журналів («Техніка АПК»). 

Для спеціалістів сільськогосподарського виробництва працівники відділу 
щоквартально готувались рекомендаційні списки літератури «Вам, спеціалісти». 

Рекламна діяльність відділу здійснювалась через організацію книжкових 
виставок, проведення днів інформації, переглядів літератури, дописів в обласні та 
районні газети, виступи по радіо. 

У цьому році планово для спеціалістів агропромислового комплексу, студентів, 
дачників, городників, квітникарів було оформлено 8 книжкових тематичних 
виставок, 6 виставок нових надходжень, 5 переглядів літератури на теми: 
− «Головні пріоритети розвитку аграрного комплексу України»; 
− «Погода. Волога. Добрива. Урожай»; 
− «Портрет квітника в інтер’єрі»; 
− «Лікар: вухо, горло, ніс» (герань на підвіконні) та ін. 

До різних календарних свят у сільськогосподарській галузі організовувались 
перегляди літератури, день інформації, день періодики: 
− «Чорноземи України: охорона, відтворення» (до Дня охорони довкілля 

організовано перегляд літератури); 
− «Лісове господарство України в ХХІ столітті» (до Дня лісового господарства); 
− «Проблеми розвитку бджільництва в Україні» (до Дня працівників 

бджільництва); 
− «Стан і перспективи розвитку АПК України» та ін. 

Для студентів, викладачів вузів, спеціалістів агропромислового комплексу 
підготувлено тематичні підбірки літератури «Ґрунтознавство. Властивості ґрунтів», 
«Економічна ефективність цукрових буряків», «Таксація лісу», «Біологічна 
характеристика редьки олійної» та ін. Усього видано 32 довідки. 

 
Для збереження газетного фонду підготовлено та передано на оправу 

120 комплектів газет. У відділ зберігання основного фонду передано 180 комплектів. 
На 2010 рік оформлено передплату на 31 назву газет. 
Для популяризації фонду сектору періодики було підготовлено виставки 

газетних публікацій: 
− «Обговорюємо Закон України «Про внесення змін до Конституції України»; 
− «Сучасні проблеми довкілля» (до Дня довкілля); 
− «Про себе, про друзів, про час» (до 70-річчя газети «Вільне життя»); 
− «Гетьман Мазепа — сповідь перед людьми і часом» (до 370-ї річниці від дня 

народження видатного гетьмана). 
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Змістовні масові заходи сектору періодики 
супроводжувалися електронними презентаціями. 
Резонансним був вучір-роздум «Іван Мазепа: 
правда історії», у якому взяли участь старший 
викладач кафедри українознавства 
Тернопільського національного економічного 
університету 
В. В. Колінець, 

директор Тернопільського вищого професійного 
училища № 4 ім. М. Паращука, крайовий отаман 
Р. Є. Півторак, полковник українського козацтва 
В. О. Залізний. Було проведено огляд літератури 
«Іван Мазепа: людина, політик і легенда». 

У рамках Декади відкритих дверей із нагоди 
Всеукраїнського дня бібліотек відбувся вечір-
зустріч «Полонені магією слова» з творчим 
колективом журналістів обласної газети «Вільне 
життя плюс». 

Майбутні журналісти — студенти 
Галицького інституту ім. В. Чорновола, 
дописувачі та читачі газети мали змогу 
поспілкуватися з майстрами пера 
Г. Садовською, М. Добровольським, 

Б. Дікальчуком, В. Бурмою, Н. Чорною. 
 
Упровадження та розвиток інформаційних технологій внесли корективи й у таку 

традиційну функцію бібліотеки, як методична. Інноваційні перетворення в роботі 
науково-методичного відділу торкнулися насамперед системи перспективного 
планування, аналітичного прогнозування, надання практичної та консультаційної 
допомоги, удосконалення системи підвищення фахового рівня, розвитку та 
підтримки корпоративних зв’язків із бібліотеками різних видів, просування 
інноваційного досвіду в практику роботи, створення розділу «Бібліотекарю» на веб-
сайті Тернопільської ОУНБ. 

Акцентуючи увагу на питанні стану бібліотечних фондів, у полі зору була 
реалізація Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2010 року. Так, 
відповідно до Програми, обласним бібліотекам було виділено 190,3 тис. грн (74,7%) 
для передплати періодичних видань. На забезпечення мінімуму періодичних видань 
централізованим бібліотечним системам — 308,7 тис. грн, що становить 36,8 % до 
Програми, на придбання мінімуму вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції — 
145,5 тис. грн, що становить 11,2 %. 

Загалом виділена сума коштів на передплату періодичних видань та придбання 
літератури склала 644,7 тис. грн, що становить 26,3 % до передбаченого Програмою. 

За звітний період до книгозбірень області надійшло 100,2 тис. пр. документів, у 
т. ч. 51,2 тис. — до сільських бібліотек-філій. У середньому, кожна сільська 
бібліотека отримала 63 пр. документів. 
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Під постійним контролем була й Програма комп’ютеризації бібліотек області на 
2008—2011 роки. Фінансувалася вона недостатньо, проте станом на 1.01.2010 року в 
публічних бібліотеках нараховувалося 177 комп’ютерів, у т. ч. 105 — у ЦБС. 
Відповідно до районної Програми, Чортківській ЦБС було виділено 6,4 тис. грн на 
придбання комп’ютера, принтера, сканера для книгозбірні села Колиндяни. Уперше 
державні кошти в сумі 9,8 тис. грн отримала Підволочиська ЦБС, за які придбано 
1 комп’ютер, 3 монітори для ЦБ та 1 принтер, 1 монітор для ЦДБ. Лідером серед 
ЦБС із питання комп’ютеризації залишається Тернопільська міська ЦБС, ними 
використано 22,8 тис. грн. Поряд із тим, у Борщівській, Заліщицькій та Шумській 
ЦБС дана Програма вирішувалася за рахунок спонсорів. 

Упродовж багатьох років відкритим залишається питання прихованої 
децентралізації в Гусятинському, Заліщицькому, Кременецькому, 
Монастириському, Чортківському районах, що негативно впливає на вирішення 
внутрішніх проблем, покращення матеріально-технічного стану бібліотек. 

У звітному році діяльність бібліотек області обговорювалася на колегіях 
управління культури облдержадміністрації, зокрема слухалося питання про роботу 
бібліотек Зборівського району з органами місцевого самоврядування  щодо 
належного обслуговування населення книгою. 

Організаційно-методична діяльність науково-методичного відділу здійснювалася 
шляхом проведення нарад, семінарів, практикумів, комплексних обстежень ЦБС, 
підготовки письмових консультацій, інструктивно-методичних матеріалів, 
аналітичних оглядів діяльності бібліотек. 

Загалом упродовж року працівниками відділу підготовлено консультації: 
«Стратегічне планування діяльності бібліотеки», «Європейське бачення публічної 
бібліотеки», «Використання інформаційних ресурсів у бібліотечному 
обслуговуванні», «Публічні бібліотеки області: аналіз та напрямки діяльності», 
«Міська бібліотека: нове бачення в контексті розширення доступу користувачів до 
інформації», «Методична діяльність бібліотеки: традиції та інновації», «Бібліотека 
як ресурсний центр соціокультурної реабілітації». 

Не перший рік для спеціалістів Тернопільської ОУНБ та бібліотек інших видів 
працював майстер-клас «Інтернет для бібліотекаря», під час якого презентувалися 
можливості Інтернету в розвитку виставкової, масової, індивідуальної роботи. 

Уже традиційними стали обласні семінари, наради, школи, щорічні дні 
спеціаліста. 

Для підвищення ділової кваліфікації керівного 
складу централізованих бібліотечних систем 
започатковано проведення Дня директора ЦБС, 
перша зустріч була присвячена темі «Формула 
успіху в діяльності бібліотек». Перед учасниками 
виступили директори обласних бібліотек, головні 
спеціалісти управління культури 
облдержадміністрації, державний інспектор 

територіального управління Держгірпромнагляду по Тернопільській області, 
старший інспектор відділу державного пожежного нагляду м. Тернополя, фахівці 
Тернопільської ОУНБ та директори Заліщицької, Зборівської, Підволочиської, 
Чортківської ЦБС. 
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Уперше майже за останні двадцять років приділено увагу підвищенню 
кваліфікації завідувачів міських бібліотек області. Обласний семінар на тему 
«Ресурси та послуги міської бібліотеки: аспекти оновлення та активізації 
діяльності» мав великий успіх, його учасники обговорили питання інноваційних 
послуг бібліотек, краєзнавчої діяльності, підтримки позитивного іміджу бібліотеки в 
місцевої громади, визначення основних тенденцій роботи книгозбірень та 
поділилися кожен своїм досвідом.  

Візитною карткою науково-методичного відділу є й така форма роботи, як день 
спеціаліста для працівників бібліотек різних видів. Базами проведення в 2009 році 
було обрано дві книгозбірні. 

Робоча зустріч на тему «Електронні ресурси та послуги бібліотеки: формування, 
управління, використання» відбулася в науковій бібліотеці Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Фахівці розповіли про 
напрацювання, які є в обох книгозбірнях, присвятивши свої виступи питанням: 
«Інформаційно-електронні ресурси наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка: 
досвід створення та використання», «Електронні ресурси ОУНБ: формування, 
управління, використання», «Використання інформаційних ресурсів у бібліотечному 
обслуговуванні». Учасники також ознайомилися з роботою наукової бібліотеки 
університету. 

День спеціаліста на тему «Реклама та імідж 
бібліотеки» проведено на базі Тернопільської 
обласної бібліотеки для молоді. Перед 
учасниками заходу виступила заступник 
директора ОБМ з темою «Формування іміджу 
бібліотеки у віртуальному просторі. Створення 
його через дозвіллєві форми роботи». Досвідом 
роботи поділилися провідні спеціалісти ОУНБ: 
О. Г. Ліскова — заступник директора з наукової 
роботи та інформатизації, О. Я. Проців — 
завідувачка відділу інформації, Т. Д. Гаврилюк — завідувачка відділу літератури 
іноземними мовами, С. Т. Єрошенкова — завідувачка НМВ. 

«Методична діяльність: сучасний аспект та 
перспективи розвитку» — тема роботи 
цьогорічної обласної Школи методиста. Заняття 
школи проходило на базі Настасівської сільської 
бібліотеки-філіалу Тернопільської ЦБС. Про 
аспекти та 

напрямки 
методичної 

роботи 
книгозбірень у своїх виступах говорили 
спеціалісти трьох обласних бібліотек, досвідом 
роботи з колегами поділилася завідувачка 
методичного відділу Тернопільської ЦБС 
Н. Н. Миколаєнко, про роботу Настасівської 
бібліотеки-філіалу розповіла її завідувачка 
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О. Б. Кураш. У роботі школи  взяли участь заступник голови райдержадміністрації 
С. В. Гоч, начальник відділу культури Тернопільської райдержадміністрації 
А. В. Галайко. 

2009 рік став знаковим для головної 
книгозбірні області: вона святкувала своє 70-
річчя. З цієї нагоди відбулася науково-
практична конференція «Бібліотеки області: 
віхи історії й тенденції розвитку», у роботі 
якої взяв участь начальник управління 
культури облдержадміністрації Г. П. Шергей. 
З доповіддю «Тернопільська обласна 
універсальна наукова бібліотека: віхи історії 
та сьогодення» виступив директор 

Тернопільської ОУНБ В. І. Вітенко, сторінки історії бібліотеки у своєму виступі 
перегорнула ветеран, колишній директор бібліотеки Н. М. Черпитяк. «Діяльність 
науково-довідкової бібліотеки Державного 
архіву Тернопільської області» — тема виступу 
головного спеціаліста Державного архіву 
Тернопільської області О. Я. Сулими, питання 
історії бібліотек області та їх ролі в житті 
місцевої громади, сучасного іміджу публічних 
бібліотек, розвитку бібліотечного краєзнавства, 
створення нових бібліотечних ресурсів, взаємодії 
книгозбірень висвітлювалися у виступах 
керівників структурних підрозділів Тернопільської ОУНБ, директорів ЦБС. 

Одна з основних функцій методичної роботи — аналітична. Методисти ретельно 
аналізують умови, у яких функціонують бібліотеки, визначають проблемні зони, 
пропонують шляхи їх вирішення, використовуючи як традиційні, так і нові форми 
оцінки рівня роботи, виявлення елементів інноваційної творчості, тобто 
здійснюється повноцінна аналітична діяльність. 

Підсумком зробленого став аналітично-статистичний огляд «Публічні бібліотеки 
Тернопільщини: рік 2008», до якого увійшли аналітичні та фактичні матеріали про 
розвиток мережі бібліотек області, стан бібліотечних фондів, динаміку основних 
показників бібліотек, комп’ютеризацію та інформаційний сервіс, бібліотечний 
маркетинг та формування позитивного іміджу в громади через творчі акції та пошук 
сучасних, ефективних форм обслуговування користувачів. 

Важливою ділянкою в роботі відділу залишається соціологічна діяльність. 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, Підгаєцька та 
Теребовлянська централізовані бібліотечні системи брали участь у державному 
соціологічному дослідженні «Розподіл книг, отриманих за «Державною програмою 
розвитку та функціонування української мови на 2004—2010 роки», яке було 
оголошено Національною парламентською бібліотекою.  

Тернопільська ОУНБ щорічно проводить локальне соціологічне дослідження 
«Краща книга року», результати якого відображаються в інформаційно-
аналітичному бюлетені «Крізь призму соціології». Головне завдання видання — 
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всебічне ознайомлення з результатами проведених досліджень, підвищення 
фахового рівня бібліотекарів-практиків. 

Наприкінці минулого року бібліотеки області взяли участь у реалізації 
масштабного проекту, який фінансує Фундація Білла та Мелінди Гейтс, під назвою 
«Бібліоміст». Переможцями першого етапу стали Тернопільська обласна 
універсальна  наукова бібліотека та Збаразька централізована бібліотечна система. 
Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) підтримано пілотний 
проект Бучацької ЦБС. 

Збережено й таку форму надання допомоги, як виїзди на місця. У 2009 році до 
бібліотек області було здійснено 24 виїзди, у т. ч. працівниками науково-
методичного відділу. 

З кожним роком більш потужнішою стає видавнича продукція науково-
методичного відділу. Понад 8 років виходить інформаційно-методичний бюлетень 
«Професійне досьє бібліотекаря». Традиційні рубрики: «Офіційні документи», «З 
досвіду роботи», «Поради фахівця», «Бібліотечний калейдоскоп» доповнено 
новими: «Консультує юрист», «Майстер-клас», «Новинки сучасної художньої 
літератури», «Гортаємо журнали». 

До ювілеїв та пам’ятних дат працівниками відділу було підготовлено методично-
бібліографічні поради «Летюча зірка української літератури» (до 70-річчя від дня 
народження В. Стуса), «Єдність нації» (до 90-річчя з дня утворення 
Західноукраїнської Народної Республіки). 

Триває робота над наповненням контенту сторінки «Бібліотекарю», зокрема 
розділів «Офіційні документи», «Консультації». 

За рік працівниками відділу обслужено 60 користувачів, яким було видано 
664 пр. видань. 
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Додаток № 1 

Основні показники за 2008 р. 
 
 

 Відділи К-сть 
користувачів 

К-сть 
відвід. 

К-сть 
кн/вид. 

План 20945 122395 427345 
Виконано 

Усього 
21354 123810 432647 

План 6000 28000 135000 
Виконано 

Відділ читального залу 
6064 27856 135323 

План 5100 55000 91000 
Виконано 

Відділ міського абонементу 
5144 54618 91311 

План 800 2900 20000 
Виконано 

Відділ сільськогосподарської 
літератури 804 3144 21345 

План 2050 7500 65000 
Виконано 

Відділ технічної літератури 
2069 7871 65901 

План 1030 3800 20000 
Виконано 

Відділ літератури з мистецтв 
1010 3815 20030 

План 1030 3800 20000 
Виконано 

Відділ літератури іноземними 
мовами 1033 3705 21028 

План 1670 4550 20500 
Виконано 

Відділ краєзнавчої літератури 
та бібліографії 1682 4837 21363 

План 65 100 500 
Виконано 

Інформаційно-бібліографіч-
ний відділ 83 115 636 

План 70 200 663 
Виконано 

Відділ інформації 
201 1828 663 

План 70 245 575 
Виконано 

Науково-методичний відділ 
60 485 664 

План 50 100 100 
Виконано 

Сектор міжбібліотечного 
абонементу 33 98 37 

План 2225 6000 46620 
Виконано 

Сектор періодики 
2229 5747 47182 

План 800 7500 - 
Виконано 

Відділ автоматизації та 
механізації бібліотечних 

процесів 857 6824 - 

План 85 3000 7200 
Виконано 

Відділ зберігання основного 
фонду 85 2867 7164 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 
 
 

У тому числі  
Відділи 

 
Разом Суспіл. При- 

родн. Техн. Гуманіт. 

Відділ читального 
залу 

135323 90449 13634 - 31240 

Відділ міського 
абонементу 

91311 11961 5514 5021 68815 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 
21345 - - - - 

Відділ технічної 
літератури 

65901 322 - 65579 - 

Відділ літератури з 
мистецтв 

20030 - - - 20030 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

21028 6765 13 1 14249 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

21363 16941 1157 147 3118 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

636 - - - 636 

Відділ інформації 663 56 1 15 591 
Науково-методичний 

відділ 
664 - - - 664 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 
37 16 6 - 15 

Сектор періодики 47182 30868 3466 485 12363 
Відділ зберігання 
основного фонду 

7164 2666 364 17 4117 

Відділ автоматизації  
та механізації 

бібліотечних процесів 
- - - - - 

УСЬОГО  160044 24155 71265 155838 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 
Із загальної кількості примірників 

За мовами 
За видами 

Відділи 
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Відділ читального 
залу 

96377 38946 - - 93687 41636 - - 

Відділ міського 
абонементу 

80821 10482 8 - 28699 62612 - - 

Відділ сільсько- 
господарської 
літератури 

1172 20173 - - 15369 5976 - - 

Відділ технічної 
літератури 

4026 61840 - 35 19205 46696 - - 

Відділ літератури з 
мистецтв 

4012 15974 44 - 6151 13879 - - 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

5528 15500 5 - 1200 796 812 18220 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

8784 12579 - - 21062 228 73 - 

Інформаційно-
бібліографічний 

відділ 
210 426 - - 541 95 - - 

Відділ інформації 507 156 - - 609 54 - - 
Науково-

методичний відділ 
664 - - - 481 183 - - 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 
37 - - - 27 10 - - 

Сектор періодики - 47182 - - 38264 89185279 - - 
Відділ зберігання 
основного фонду 

6702 462 - - 1885 - - - 

Відділ 
автоматизації  та 

механізації 
бібліотечних 

процесів 

- - - - - 186362 - - 

УСЬОГО  208840 223720 52 35 227180  885 18220 
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Додаток № 3 
Кількість і склад користувачів 

 

Усього Наук. 
працівники 

ІТП Спеціалісти 
с/г 

Відділи  

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Відділ читального 

залу 
5568 6064 277 268 1672 1588 - - 

Відділ міського 
абонементу 

5043 5144 220 233 293 265 16 8 

Відділ 
сільськогосподарсь-

кої літератури 

811 804 66 56 56 62 21 14 

Відділ технічної 
літератури 

2077 2069 55 47 238 292 - - 

Відділ літератури з 
мистецтв 

1013 1010 48 54 - - - - 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

1005 1033 82 96 32 37 - - 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

1653 1682 108 141 47 61 - 2 

Інформаційно-
бібліографічний 

відділ 

72 83 - - - - - - 

Відділ інформації  182 201 5 4 - - - - 

Науково-методичний 
відділ 

58 60 - - - - - - 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 

34 33 6 6 -  - - 

Сектор періодики 2227 2229 120 132 57 73 - - 

Відділ зберігання 
основного фонду 

87 85 - - - - - - 

Відділ автоматизації 
та механізації біб-
ліотечних процесів 

666 857 - 98 - - - - 

УСЬОГО  20496 21354 987 1135 2395 2378 37 24 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 
 

Студенти  Службовці  Робітники  Відділи  

2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Відділ читального залу 3316 3874 9 12 30 20 

Відділ міського 
абонементу 

2698 2738 36 26 139 169 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 

300 297 - 7 27 25 

Відділ технічної 
літератури 

903 822 317 347 105 104 

Відділ літератури з 
мистецтв 

502 445 - - 39 29 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

436 381 - 179 9 6 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

866 774 369 438 28 51 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

- - - - - - 

Відділ інформації  108 101 17 19 2 1 

Науково-методичний 
відділ 

- 2 - 2 - - 

Сектор міжбібліотечного 
абонементу 

1 8 - - - - 

Сектор періодики 267 1301 18 26 34 37 

Відділ зберігання 
основного фонду 

- - - - - - 

Відділ автоматизації  та 
механізації бібліотечних 

процесів 

449 535 - 82 - - 

УСЬОГО  10846 11278 905 1138 413 442 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 
 

Працівники 
культури 

Корист. з 
особл. 

потребами 

 
Інші 

Відділи 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Відділ читального залу 133 118   131 184 

Відділ міського абонементу 222 228 170 122 1249 1355 

Відділ сільськогосподарської 
літератури 

93 99   248 244 

Відділ технічної літератури 111 105   348 352 

Відділ літератури з мистецтв 288 335   136 147 

Відділ літератури іноземними мовами 119 239   327 95 

Відділ краєзнавчої літератури та 

бібліографії 

118 115   117 100 

Інформаційно-бібліографічний відділ 72 83   - - 

Відділ інформації 47 74   3 2 

Науково-методичний відділ 58 56   - - 

Сектор міжбібліотечного абонементу 2 14   25 5 

Сектор періодики 105 104   626 556 

Відділ зберігання основного фонду 87 85   - - 

Відділ автоматизації та механізації 

бібліотечних процесів 

- 58   78 84 

УСЬОГО  1455 1713   3288 3124 
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Додаток № 3 
Користувачі за віком 

 
Відділи 15—17 18—21 Від 22 

Відділ читального залу 210 2857 2997 

Відділ міського абонементу 184 2092 2868 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 
181 71 552 

Відділ технічної літератури 154 393 1522 

Відділ літератури з мистецтв - 331 679 

Відділ літератури 

іноземними мовами 
- 369 664 

Відділ краєзнавчої 

літератури та бібліографії 
42 569 1071 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 
- - 83 

Відділ інформації - 7 194 

Науково-методичний відділ - - 60 

Сектор міжбібліотечного 

абонементу 
- - 33 

Сектор періодики - 1028 1201 

Відділ зберігання основного 

фонду 
- - 85 

Відділ автоматизації та 

механізації бібліотечних 

процесів 

58 447 352 

УСЬОГО  829 8164 12361 
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Додаток № 4 

Надходження літератури за джерелами  
 

№ Джерела надходження 
План  

на 2009 рік 

Виконано 

в 2009 році 

План  

на 2010 рік 

1 Видавництва, книго-
торгові організації, 
книжкові магазини 

580 674 600 

2 «Преса» (додатки) 200 111 100 

3 Обмінний фонд 300 114 100 

4 Обласний обов’яз-
ковий примірник 

700 673 700 

5 Інші джерела 470 365 1000 

6 Взамін загубленим 350 345 350 

7 Подарунок 1300 1193 1300 

8 За Державною програ-
мою «Українська кни-
га» 

950 624 700 

9 Діаспора    

10 Посольства 150 43 150 

 УСЬОГО 5000 4142 5000 
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 Додаток № 5 
 

Розподіл видань, що вибули 
 
 

Кількість примірників 
№ Причини вибуття 

2008 2009 

1 Зношеність 2383 4229 

2 Не повернуті читачами 369 325 

3 Застарілі за змістом 18141 5658 

4 
Інші причини ( у т. ч. обмінний 

фонд) 
2059 499 

 УСЬОГО 22952 10711 

 
 
 
 
 
 

 

Додаток № 6 

 

Інші видання  Усьо-
го 

Книг  Жур-
налів 

Газет  Кіно-
фото-
док. 

ІЗО Ноти 

Було на 1.01.2009 р. 584511 477356 92281 4700 2074 2134 5966 

Надійшло за 2009 р. 6772 3727 2527 103 415 - - 

Вибуло в 2009 р. 10711 8436 2275 - - - - 

Є на 1.01.2010 р. 580572 472683 92497 4803 2489 2134 5966 
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Додаток № 7 
 

Видавнича діяльність 
 

№ Назва видання Тип посібника Обсяг 
друк. 
арку-
шів 

Тираж Спосіб 
видан-

ня 

Термін  
 

Вико-
навці  

1 «Література про 
Тернопільську область 
за 2000—2005 рр.» 

Наук.-допом. 
покажч. 

18 
друк. 
арк. 

200 Дру-
карсь-
кий 

І кв. ІV кв. ВКЛБ 

2 «Література до знамен-
них і пам’ятних дат 
Тернопільщини на 
2010 рік» 

Бібліогр. 
покажч. 

8 друк. 
арк. 

200 Дру-
карсь-
кий 

І кв. 
 

ІV кв. 
ли-

стоп. 

ВКЛБ 

3 «Тернопільська облас-
на універсальна науко-
ва бібліотека: 1939—
2009 роки» 

Наук.-допом. 
покажч. 

10 
друк. 
арк. 

200 Друка-
рський 

І кв. ІV кв. 
жовт. 

ВКЛБ 

4 «Титан польського і 
світового письменства 
Юліуш Словацький 
(4.09.1809—3.04.1849)» 

Бібліогр. 
покажч. 

5 друк. 
арк. 

200 Дру-
карсь-
кий 

І кв. ІІІ 
кв., 

верес. 

ВКЛБ 

5 «І. Пулюй: життя в ім’я 
науки та України» 

Бібліогр. 
покажч. 

3 друк. 
арк. 

200 Дру-
карсь-
кий 

ІІ 
кв. 

ІV кв. ІБВ 

6 «В. Вихрущ» Бібліогр. 
список 

0,25 30 Ксе-
рокс 

ІІ 
кв. 

ІІ кв. ІБВ 

7 «Юліан Опільський» Бібліогр. 
список 

0,25 75 Ксе-
рокс 

ІІ 
кв. 

ІІ кв. ІБВ 

8 «Професійне досьє 
бібліотекаря» 

Інформ.-аналіт. 
бюл., 1-4 вип. 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. НМВ 

9 «Публічні бібліотеки 
Тернопільщини: 
рік 2008-й» 

Аналіт.-стат. 
огляд 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІІ кв. НМВ 

10 «З Україною в серці» 
(до 75-річчя від дня на-
родження В. Вихруща) 

Метод.-
бібліогр. 
матеріали 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. І кв. НМВ, 
ІБВ 

11 «Я з вами жив, 
страждав і плакав з 
вами» (до 200-річчя від 
дня народження 
Ю. Словацького) 

Метод. 
поради 

0,25 30 Ксе-
рокс 

ІІІ 
кв. 

ІІІ кв. НМВ, 
ІБВ 

12 «Крізь призму со-
ціології» 

Інформ.-аналіт. 
бюл., 1-2 вип. 

0,25 30 Ксе-
рокс 

ІІ 
кв. 

ІV кв. НМВ 

13 «Майстер історичної 
прози» (до 125-річчя 
від дня народження 
Юліана Опільського) 

Метод. рек. 0,25 30 Ксе-
рокс 

ІІІ 
кв. 

ІІІ кв. НМВ 

 



 45 

 

14 «Віртуальний світ...» Вебліогр. 
покажч,  
1-4 вип. 

0,25 30 Ксе-
рокс  

І кв. ІV кв. ВІ 

15 «Культура Терно-
пільщини» 

Інформ.-
анотов. список, 

1-4 вип. 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. ВІ 

16 «Нові надходження 
неопублікованих доку-
ментів» 

Інформ. список 0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. ВІ 

17 «Інформація про події 
суспільного та куль-
турно-мистецького 
життя Тернопільщини» 

Інформ. 
довідка,  
12 вип. 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. ВІ 

18 «Нова література з 
питань техніки» 

Інформ. список 0,25 30 Ксе-
рокс 

ІІ 
кв. 

ІV кв. ВТЛ 

19 «Нова література з 
питань с.-г.» 

Інформ. список 0,25 30 Ксе-
рокс 

ІІ 
кв. 

ІV кв. ВСЛ 

20 «Культура Терно-
пільщини: 2008» 

Бібліогр. 
покажч. 

0,25 30 Дру-
карсь-
кий 

 І кв. ВІ 
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Додаток № 9  

 
Декада відкритих дверей (17.09–30.09.09) 

 

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) 

1.09–30.09. 2009 р. 
Відділи 

бібліотеки 

Безкоштовні мультимедійні 
індивідуальні курси Іnmarket роботи 
в Microsoft Оffice, Microsoft Front 
Page 2003, Microsoft Access 2003, 
Microsoft Windows XP, Microsoft 
Vista) (за попереднім записом) 
 

17.09–30.09. 2009 р. Інтернет-центр 

Акція «Пробачимо боржникам: 
бібліотечна книга повертається до 
рідного дому» (повернення 
заборгованої літератури без оплати 

пені) 
 

17.09–30.09. 2009 р. 
Відділ міського 

абонементу 

Акція «Подаруй бібліотеці книгу» 
 

17.09–30.09. 2009 р. 
Відділ міського 

абонементу 

«Бібліотека, яку я люблю» — 
зустріч із патріархами 
тернопільської журналістики, 
бібліофілами, шанувальниками 
бібліотеки В. Сушкевичем та 
Я. Гульком 

22.09. 2009 р. 

15.00 
Відділ міського 

абонементу 

«Полонені магією слова» — вечір-
зустріч з журналістами «Вільного 
життя» 

23.09. 2009 р. 

14.00 
Сектор періодики 

«Син двох народів» — вечір, 
присвячений 200-річчю ваід дня 
народження Ю. Словацького 

17.09. 2009 р. 

16.00 
Відділ літератури 

іноземними мовами 

«Голодомор в Україні 1932—
1933 років — трагічна сторінка 
історії ХХ століття» — історичні 
читання 

24.09.2009 р. 

15.00 
Відділ читального 

залу 

День періодики «Стан і перспективи 
розвитку агропромислового 
комплексу України»  

24.09.2009 р. 

15.00 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 

День періодики «Проблеми 29.09.2009 р. Відділ технічної 
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розвитку енергетики України: 
відновлювальні та нетрадиційні 
джерела енергії» 

15.00 літератури 

Радіочитання «Обслуговування 
користувачів технічною книгою: 
традиції та інновації» 

30.09.2009 р. 
Відділ технічної 

літератури 

Презентація DVD-диска «Перлини 
української культури» (зібрання 
кращих зразків музичного, 
образотворчого мистецтва та 
пам’яток історії України) та CD-
диска «Українська ікона в просторі 
часу» (350 зразків українського 
іконопису за 1000 років — з початку 
ХІ ст. до початку ХХІ ст.) 

30.09.2009 р. 
 

14.00 

Відділ літератури з 
мистецтв 

Презентація ценрту європейської 
інформації для студентів І курсу 
Європейського університету 

24.09.2009 р. 
 

13.30 
 

Відділ інформації 

Круглий стіл «ЄС і НАТО — 
принципи колективної безпеки» 

18.09.2009 р. 
15.00 

 
Відділ інформації 

 
 

 


