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Пріоритетними напрямами діяльності головної публічної бібліотеки області і 

2010 році були: удосконалення управління бібліотечною справою в регіоні, 

вирішення організаційних проблем функціонування книгозбірні в сучасних умовах 

та забезпечення стратегії її подальшого розвитку, надання інтегрованої інформації 

для задоволення культурних, освітніх, соціально-побутових потреб користувачів; 

удосконалення традиційних бібліотечно-інформаційних ресурсів, упровадження 

нових інформаційних технологій, забезпечення комфортності обслуговування 

користувачів, покращення матеріально-технічної бази для подальшого зростання 

ролі бібліотеки в житті місцевої громади. 

Упродовж 2010 року книгозбірнею обслужено 21215 користувачів, яким видано 

436453 примірники документів, що на 3806 примірників більше від попереднього 

року. 

Відвідування становило 123940, у т. ч. масових заходів, організованих 

бібліотекою, 3509. 822 користувачі Інтернет-центру відвідали його 7887 разів. Разом 

із тим, під час Декади відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня 

бібліотек, для першокурсників вищих навчальних закладів м. Тернополя було 

проведено 70 екскурсій. 

Якісне формування фонду — основа життєдіяльності книгозбірні. 

У 2010 році поточне комплектування спрямовувалось на задоволення 

інформаційного попиту користувачів, якісне оновлення документального ресурсу 

бібліотеки, придбання окремих унікальних видань краєзнавчого змісту за 

науковими, історичними та видавничими характеристиками, надходження 

максимального обсягу назв обов’язкового обласного примірника, встановлення 

системних партнерських відносин із місцевими видавництвами, організацію 

виробничих процесів відповідно до вимог нормативно-методичних документів. 

На 1.01.2011 року бібліотечний фонд нараховував 578387 пр. документів. 

Загальна кількість надходжень склала 6611 примірників видань, із них: книги — 

3715 пр., 3275 назв; журнали — 2809 пр., 260 назв; газети — 94 річних комплекти, 

89 назв; електронні видання — 87 пр. 

Програма поповнення бібліотечних фондів на період до 2010 року фінансувалася 

тільки в частині «Забезпечення бібліотек мінімумом періодичних видань». 



 3 

Виконання Програми щодо передплати назв газет склало 59%, назв журналів — 

65%. Постачальниками періодики були підприємства: ДП «Преса», ТОВ НВП 

«Ідея». Загальна сума коштів, витрачених на закупівлю періодичних видань, 

становила 110,4 тис. грн. Гроші на придбання книжкової продукції не виділялися. За 

рахунок платних послуг було придбано 545 пр. книг. 

Закупівля здійснювалась на взаємовигідних договірних засадах у видавництвах, 

книготорговельних організаціях та в приватних підприємців м. Тернополя, зокрема: 

ТОВ «Дім книги» (м. Тернопіль), ТОВ «Джура», ПП Федчишин І., ПП Вацик Н., 

ТОВ «Навчальна книга — Богдан», ТОВ «Центр навчальної літератури». 

Проблему задоволення попиту користувачів бібліотеки на навчальну літературу 

було вирішено придбанням 68 електронних підручників. Безкоштовне поповнення 

фонду склало 86%. 

Встановився механізм надання обов’язкового примірника новинок 

поліграфічними та видавничими підприємствами: «Укрмедкнига», «Економічна 

думка», ТОВ «Редакція газети «Підручники і посібники», ТОВ «Навчальна книга — 

Богдан», ТОВ «Лілея», ВАТ «ТВПК «Збруч». 

Таким чином, обласний обов’язковий примірник 2010 року склав 539 одиниць. 

На договірних засадах започатковано доставку обов’язкового примірника 

місцевої газети «Досьє-02», яка видається центром громадських зв’язків УВС в 

Тернопільській області. 

Працівниками відділу комплектування фонду було підготовлено та надіслано 

листи-звернення до видавців стосовно дотримання та виконання вимог Закону 

України «Про обов’язковий примірник документів» (1999 р.), Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про порядок доставляння обов’язкових примірників 

документів» (2002 р.), пропонувались варіанти партнерства щодо реклами книг. Як 

результат, видавництво «Мандрівець» провело окремі презентації своєї продукції 

для бібліотекарів і користувачів, окреслило пріоритетність своїх видавничих 

проектів. 

Книгозбірня широко рекламувала роботу з благодійниками та дарувальниками 

книг. Завдяки дарункам у бібліотечний фонд надійшло 1664 пр. видань. Ці прізвища 

розміщено на окремій сторінці сайту ОУНБ «Наші дарувальники». 
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Всеукраїнський благодійний фонд «Україна — свята родина», продовжуючи 

благодійництво бібліотекам Тернопільщини подарував 100 пр. книги про 

Конституцію Пилипа Орлика. 

Варто також відзначити УАДФ «Сейбр-Світло», Галузевий державний архів СБ 

України, Наукове товариство Т. Шевченка у Львові й Тернопільський осередок 

НТШ, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в 

Тернопільській області, багатьох приватних осіб, які безкоштовно передавали свої 

книги, а це — 527 пр. 

Продовжувалася співпраця з відомими тернополянами Василем Татариним, 

Валерієм Кобернюком, Олексієм Попадюком, Олександром Шваровим. У дарунок 

надійшло 1137 пр. книг із їхніх бібліотек. Пожертвували нову літературу у фонд 

бібліотеки й учасники книжкової виставки-ярмарку «Джура-Фест», а це — 72 пр. 

Уже стало традицією брати участь у щорічному Форумі видавців у Львові. Це 

можливість не тільки побачити взірці видавничої справи, але й придбати найкращі з 

них для бібліотечного фонду, першими познайомити читацьку громаду міста з 

книжковими новинками України та світовими бестселерами. У 2010 року до цього 

переліку належали: Л. Тарнашинської «Українське шістдесятництво: профілі на тлі 

покоління», І. Монтанеллі «Історія греків», Б. Шлинка «Возвращение», 

«Європейський словник філософій», «Соломія Крушельницька: Міста і слава», 

«Сновиди: сни українських письменників» та інші. Усього — майже півсотні 

видань. 

Щороку Тернопільська ОУНБ здійснює розподіл видань, отриманих від обласної 

видавничої ради. Відповідно до зобов’язань у публічні бібліотеки надійшло 45 назв 

книг авторів краю. 

Усього розподілено 13461 пр., із них за програмою «Українська книга» — 

3686 пр., з обмінного фонду — 560 пр. 

За звітний період проводилось також рекомплектування бібліотечного фонду. 

Списано та знято з інвентарного обліку 8796 пр. документів, з них — 7908 пр. книг і 

брошур та 888 пр. журналів. Характеристика за причинами вибуття така: 

непрофільність і дублетність — 83 пр., зношеність — 2581 пр., застарілість — 5606 

пр., втрата користувачами — 526 пр. 
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Проводилася робота з наповнення БД, що ведуться працівникам відділу, а це: 

каталог періодичних видань м. Тернополя, обмінний фонд бібліотеки. Загалом БД 

відділу комплектування на 1.01.2011 року нараховували 15442 записи. 

Упродовж року до обмінного фонду надійшло 1605 пр. документів, розподілено 

між бібліотеками 1218 пр. Інформація щодо наявності літератури в обмінному фонді 

щоквартально розміщується на сайті книгозбірні. 

Слід зазначити, що в постійному полі зору було й питання надання методичної 

допомоги ЦБС, структурним підрозділам ОУНБ, а саме: консультування з питань 

нормування процесу формування бібліотечних фондів. Було проведено практичне 

навчання в рамках програми «Бібліоміст» щодо використання САБ «ИРБИС» — 

реєстрація надходжень документів. За програмою Дня спеціаліста «Система 

вивчення, використання та популяризації бібліотечного фонду» для спеціалістів 

бібліотек інших видів було підготовлено консультацію «Вивчення бібліотечного 

фонду: стратегічний підхід до комплектування». 

Головним завданням, над яким працював відділ обробки літератури та організації 

каталогів, була аналітико-синтетична обробка документів. У минулому році 

опрацьовано 3540 документів, з них 87 — на електронних носіях. Систематизовано, 

предметизовано та складено бібліографічний опис на 2948 назв документів, 

видрукувано 8682 картки та 7080 індикаторів і формулярів. 

Активізувалася робота з традиційними картковими каталогами. Упродовж року 

до генерального каталогу влито 2948 карток, абеткового — 2492 картки, 

систематичного — 2842 картки. 

Картотека назв художніх творів поповнилась 400 новими записами. Протягом року 

каталоги очищувались від застарілої та зношеної літератури. У процесі роботи було 

вилучено 6855 номерів з генерального каталогу і 6305 карток — з усіх каталогів. 

Для кращого розкриття фонду бібліотеки через систему каталогів і картотек 

постійно проводилося редагування: алфавітного та генерального каталогів на 

правильність розстановки, виправлення помилок, заміни зношених карток. Редаговано 

40 ящиків букв Л — С; систематичного — для уточнення формулювання назв розділів 

і рубрик, контролю за їх наповненням. Також зроблено методичну редакцію відділу 

84(4Укр.) на виділення збірників художніх творів українських письменників. 
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Вибірково проводилась методична редакція відділів: 86. Релігія, 87. Філософія, 

88. Психологія, згідно з новими таблицями ББК. Протягом року велась постійна 

редакція алфавітно-предметного покажчика (АПП) відповідно до змін, які відбувалися 

в систематичному каталозі. 

Уже понад 7 років, паралельно з картковими каталогами, працівники відділу 

працюють над наповненням електронного каталогу книг, який функціонує в 

автоматизованій системі «ИРБИС». У минулому році в базу даних було занесено 

2948 назв документів. Загалом на 1.01.2011 року БД — електронний каталог книг 

нараховувала 62802 записи, з яких 21408 записів — це ретроспекція бібліотечного 

фонду. Лише працівниками відділу обробки літератури та організації каталогів у БД 

— ретроспекція було занесено 7000 записів. Завершено редакцію електронного 

каталогу (13 тисяч записів) та словників до електронних БД, а саме: словник авторів, 

словник назв, словник предметних рубрик, словник видавництв. 

Упродовж року надавалася методична допомога як із питань систематизації 

творів друку, так і з вивчення та дотримання діючих ГОСТів, а також із 

впровадження автоматизованої системи «ИРБИС» у роботу публічних бібліотек 

області. Більш детальні консультації було надано фахівцям Бережанської, 

Збаразької, Кременецької, Монастириської й Тернопільської міської ЦБС. 

Надавалися консультації й під час індивідуальних звернень окремих працівників 

централізованих бібліотечних систем. Курс навчання пройшли й спеціалісти відділів 

технічної та сільськогосподарської літератури обласної універсальної наукової 

бібліотеки. 

Не перший рік відділ співпрацює з видавництвами з питань індексації 

документів. У минулому році надано 229 консультацій, з них 63 — з УДК, за що 

одержано 630 грн. У результаті робочих домовленостей з  видавництвами відділ 

сприяв комплектуванню обласної універсальної наукової бібліотеки обов’язковим 

примірником. 

Головна книгозбірня області все активніше входить в інформаційне суспільство, 

а комп’ютерні технології впевнено впроваджуються в практику роботи кожного 

структурного підрозділу бібліотеки.  
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Упродовж 2010 року колектив активно продовжував роботу над поповненням 

існуючих баз даних (БД) та створенням нових. Отримала схвалення користувачів 

новостворена БД — каталог газет Тернопільської ОУНБ, яка налічує понад тисячу 

записів. Значно поповнилася записами й вже відома БД — картотека пісень за 

назвами та БД — партитури. 

За звітними даними 2010 року, до послуг користувачів — 16 БД, обсягом 218,8 

тис. записів. Серед користувачів бібліотеки найбільш запитуваними є:  

– БД — електронний каталог книг — 62802 записи; 

– БД — електронна картотека статей — 126906 записів; 

– БД — електронний краєзнавчий каталог — 15157 записів; 

– БД — електронний каталог видань іноземними мовами — 4555 записів. 

Продовжувалася робота в проекті «Консорціуму «Історична Волинь». За рік БД 

поповнилася 53 новими записами та становила 162 записи. Викликає інтерес у 

користувачів і БД  — місцеві автори на сторінках центральної преси. Порівняно з 

2009 роком, БД поповнилася 121 новим записом. 

Для кращого задоволення потреб користувачів працівниками відділу літератури з 

мистецтва було започатковано БД — партитури — 206 записів. З листопада 2010 

року кожен бажаючий мешканець м. Тернополя та області може скористатися БД — 

каталог газет Тернопільської ОУНБ, вона налічує більше тисячі записів. 

Упродовж останнього року відбулася активна трансформація головної публічної 

книгозбірні в бібліотечно-інформаційний центр. 42 комп’ютери забезпечували 

технологічні процеси та мали доступ до всесвітньої мережі Інтернет. Для зручності 

користувачів, що приходять до книгозбірні з власними портативними 

комп’ютерами, запроваджено Wi-Fi (безпровідний) доступ до мережі Інтернет. 

Разом із тим, покращилася матеріально-технічна база відділу літератури іноземними 

мовами. За рахунок коштів, наданих Посольством США в рамках проекту «Вікно в 

Америку», придбано два комп’ютери, фотокамер, встановлено безпровідну точку 

доступу (WAP) й організовано вільний доступ користувачів до Інтернету за 

допомогою Wi-Fi мережі. 

Можливості Інтернету дали новий поштовх для створення власних віртуальних 

продуктів. Так на веб-сайті ОУНБ розміщені віртуальна довідка, віртуальні 
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виставки, ресурси Інтернет та ін. У 2010 році сайт бібліотеки відвідали 28930 

користувачів, ними здійснено 30018 візитів, переглянуто 95675 сторінок. 

За аналізом популярності розділів сайта серед користувачів найбільш 

запитуваними є: 

– Бібліотечні новини — 73 новини; 

– Віртуальні виставки — 314 книг; 

– Електронна бібліотека — 314 книг; 

– Бібліотекарю — 18 методичних порад, 2 консультації; 

– Фотоальбом — 37 фотогалерей. 

За 2010 рік відділом автоматизації та механізації бібліотечних процесів записано 

та перереєстровано 822 користувачі, відвідування — 7887 користувачів. 

Протягом року користувачам надано додаткові послуги: 

– сканування малюнків — 117 шт.; 

– сканування текстів — 227 с.; 

– запис на CD/DVD — 43 разів; 

– запис на інші носії — 3403 разів; 

– друк — 2952 с. 

Працівники відділу підтримували функціонування веб-сайту бібліотеки в мережі 

Інтернет, здійснювали перевірку контенту сайта. Регулярно наповнювались розділи 

«Електронна бібліотека», «Корисні посилання», «Наші дарувальники», «Зведена 

картотека періодичних видань», «Обмінний фонд», «Бібліотекарю», «Обласне 

відділення УБА». 

Оновлено розділи сайта «Регіон» та «Рейтинг книг», які завоювали найбільшу 

популярність серед читачів відділу міського абонементу в номінаціях «Світовий 

Best», «Український Best» та «Книга — відкриття року». 

Разом із фахівцями відділу інформації здійснено верстку, підготовку до друку  та 

видання: 

– 60 примірників щоквартального бібліографічного покажчика «Культура 

Тернопільщини (сторінками періодики)»; 

– 35 примірників бібліографічного покажчика «Культура Тернопільщини: 2009 рік». 
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Спільно з науково-методичним відділом здійснено верстку, підготовку до друку 

та видання: 

– 35 примірників методично-бібліографічних порад «Славні уродженці 

Тернопільщини»; 

– 60 примірників інформаційно-аналітичного бюлетеня «Крізь призму соціології», 

№ 11—12; 

– 90 примірників інформаційного бюлетеня «Професійне досьє бібліотекаря», 

№ 32—34. 

Поряд із тим, працівники відділу здійснюють технічне та медійне 

обслуговування навчальних курсів, що проводяться Регіональним навчальним 

центром, а також під час проведення масових заходів у бібліотеці. 

Зростання обсягів інформації вимагає її якісної переробки, упровадження нових 

форм роботи, активізації роботи відділу інформації. 

За 2010 рік відділом обслужено 203 користувачі, котрим видано понад 650 пр. 

документів.  

Як і в попередні роки, відділом інформації обслуговувалися 45 абонентів, у т. ч. 

індивідуальних —13, колективних — 32. 

Серед абонентів інформації — голова облдержадміністрації, заступник голови 

ОДА з гуманітарних питань, прес-служба ОДА, управління культури ОДА, мер 

міста, установи культури міста. 

Для спеціалістів галузі культури та керівництва області щотижня виходив 

інформаційний бюлетень «Інформація з питань культури і мистецтв (сторінками 

періодики)». 

Щомісяця випускалися: 

– інформаційний бюлетень «Інформація про події суспільного та культурно-

мистецького життя Тернопільщини»; 

– бібліографічний список «Нові надходження з питань бібліотекознавства» для 

абонентів колективної інформації. 

Протягом року також було підготовлено: 

– щорічний інформаційний список «Нові надходження неопублікованих документів 

до Тернопільської ОУНБ. 2009 рік»; 
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– 4 щоквартальних інформаційних анотованих списки «Культура Тернопільщини 

(сторінками періодики)»; 

– бібліографічний покажчик «Культура Тернопільщини: 2009 рік». 

Підготовлені відділом інформації матеріали регулярно розміщувалися на веб-

сайті бібліотеки. 

Працівниками відділу на вимогу  користувачів надавалися довідки, у т. ч.  за 

допомогою мережі  Інтернет. Довідки надавалися як усно (в режимі «Запит-

відповідь»), так і письмово. За рік підготовлено 167 довідок різної тематики. 

Упродовж року продовжувалася робота з наповнення електронних баз даних. 

Станом на 01.01.2011 року кількість внесених записів становила: 

– «Неопубліковані документи» — 354; 

– «Культура Тернопільщини» — 3220; 

– «Пісні за назвами» (спільно з відділом мистецтва) — 1379; 

– «Документи з питань європейської інформації» — 625; 

– «Відділ інформації: ретроспекція» — 280. 

Здійснювалося адміністрування бібліотечних баз даних у системі «ИРБИС». У 

І кварталі тривала робота над переходом на нову версію програми, оновлено версію 

«Веб-ИРБИС». Проведено ряд консультацій для працівників бібліотеки щодо 

особливостей роботи з «ИРБИС». Систематично надавалася допомога іншим 

відділам в освоєнні та використанні даної програми. 

Уже стало доброю традицією брати активну участь у Декаді відкритих дверей, 

приуроченій до Всеукраїнського дня бібліотек.  

У рамках Декади проведено 11 екскурсій (382 чол.) для студентів вузів міста, 

значна частина з яких стала постійними користувачами книгозбірні.  

Не перший рік завідувачка відділу Олена Проців бере участь у проведенні Дня 

спеціаліста. Минулого року вона виступила з повідомленням на тему 

«Використання технології «Веб-2.0» для популяризації бібліотечних фондів. 

Повідомлення аналогічної тематики прослухали й директори централізованих 

бібліотечних систем, учасники обласного семінару. 

Другий рік при відділі інформації функціонує Тернопільський центр 

європейської інформації. Протягом І-го півріччя було обслужено  188 відвідувачів та 
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надано довідки з питань, що стосуються євроінтеграційних процесів. У рамках 

роботи центру було проведено 3 масових заходи, круглий  стіл на тему «Європа для 

українського студентства», прес-конференцію 

«Чому святкуємо Дні Європи?». 

Крім того, у Тернопільському прес-клубі діяла 

виставка творчих робіт школярів «Європа — 

спільний дім народів», організована 

Тернопільським центром європейської 

інформації. Підсумком стало нагородження переможців. 

Систематично здійснювалася підтримка сторінки центру європейської інформації 

на сайті бібліотеки та на http://te.ukrcei.org  

Досягненням працівників відділу є підтримка Регіонального інформаційного 

порталу «Тернопільщина» в мережі Інтернет (http://irp.te.ua). 

У 2010 році відновлено функціонування порталу в мережі, перенесено базу 

даних, продовжувалось редагування існуючого контенту та вносились нові 

документи й фотоматеріали. 

У рамках реалізації програми «Бібліоміст» завідувачкою відділу інформації 

проведено 7 п’ятиденних тренінгів на тему «Основи комп’ютерної грамотності», 

провідним бібліотекарем відділу здійснювалася технічна підтримка програмного 

забезпечення даного проекту. 

 

В умовах сучасної інформатизації довідково-бібліографічне обслуговування 

набуває особливого значення, адже рівень інформованості суспільства залежить від 

ступеня розвитку й доступності інформаційних ресурсів та послуг. І саме 

використання електронних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні 

розширює інформаційну базу виконання всіх типів бібліографічних довідок, а саме: 

тематичних, адресно-бібліотечних, уточнюючих та фактографічних. 

Протягом 2010 року користувачам бібліотеки надано 9904 усні довідки, у т. ч. 

7950 — тематичних, 1666 — адресно-бібліографічних, 214 — уточнюючих, 74 — 

фактографічних. Використовуючи мережу Інтернет, видано 432 довідки. 

Підготовлено 5 письмових на теми: «Пацифікація на Тернопільщині», «Афоризми та 
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вислови українських письменників про щастя», «Дидактичні ігри на уроках 

математики», «Якщо хочеш бути щасливим, будь ним», «Поетичний світ Анни 

Ахматової». 

У минулому році розпочато довідково-бібліографічне обслуговування 

віддалених користувачів із використанням інтернет-технологій. На адресу 

віртуальної довідкової служби надійшло 16 запитів, на які підготовлено 

16 віртуальних довідок. Серед них найбільш цікавими були: «Особливості 

організаційних форм бюджетного механізму, форми та методи бюджетного 

забезпечення та регулювання», «Історія сіл: Гущанки, Ободівка, Лозівка та 

Клебанівка», «Нормативно-правове регулювання діяльності електронних бібліотек», 

«Виникнення та розвиток аудиторської діяльності в Україні. Поняття та значення 

аудиторської діяльності в Україні», «Специфіка роботи соціального педагога з 

багатодітними сім’ями в ЗОШ», «Принцип соціальної справедливості у 

кримінальному праві», «Інформація про місцевість Сітари (польською мовою —

Sitary), яка у 1939 р. знаходилася біля м. Кременця (у напрямку Дубна)», 

«Організаційно-економічний механізм оподаткування доходів фізичних осіб в 

Україні», «Життя та творчість Олександра Теодоровича Смакули». 

Упродовж року в залі каталогів та картотек було надано 1748 консультації. 

Якість довідково-бібліографічного обслуговування 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, які поповнили фонд бібліотеки 

протягом 2010 року. Крім традиційних карткових каталогів та картотек, до послуг 

користувачів — електронний каталог, електронна картотека статей.  

За рік аналітично описано від руки 3233 статті й 8524 статті в автоматизованому 

режимі. Розписано 110 збірників. У систематичну картотеку статей (карткову) влито 

21138 карток, вилучено 5050 карток. Згідно з угодою про створення Центру 

кооперативної каталогізації для бібліотек України описано 42 журнали в 

автоматизованому режимі, набрано 921 статтю, імпортовано з ЦУКК 665 файлів 

(журнали) — 11208 записів, надруковано на принтері 19732  картки. На 

1.01.2011 року електронна картотека статей нараховувала 126906 тис. записів. 
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Працівниками відредаговано розділи та підрозділи СКС: 67.1. Історія вчень про 

державу і право; 67.4. Галузі права; 67.9. (4УКР)410.1. Цивільне процесуальне 

право; 74.58. Вища освіта.  

Частково відредаговано (вилучення зайвих пробілів) словники Автор та Назва-

Джерело статті в БД Бібліограф-1, Бібліограф-2 електронної картотеки статей. 

Протягом року фонд відділу поповнився 30 пр. книг і 134 журналами. 

На запити 60 читачів видано 1401 пр. книг і періодичних видань. 

При проведенні переобліку фонду відділу написано 2395 контрольних талонів, 

котрі звірено з індикаторами у відділі зберігання основного фонду. Окремо 

проводилася робота з розшуку книг, які відсутні з невідомих причин. 

Одним із визначних завдань відділу залишається підготовка бібліографічних 

покажчиків. 

У січні вийшов друком бібліографічний покажчик «Іван Пулюй: життя в ім’я 

науки та України» із добре знаної серії «Родом з України». Презентація даного 

видання відбулася 2 лютого 2010 року в Тернопільському національному 

технічному університеті імені Івана Пулюя під час урочистої академії, присвяченої 

165-річчю від дня народження видатного українського вченого.  

Інформація про даний покажчик неодноразово з’являлася в пресі, зокрема дві 

статті (Новосядлий, Б. «Нехай не гасне світ науки в проміннях сяєва твого...» / 

Б. Новосядлий // Свобода. — 2010. — 20 серп. — С. 6; Оленич, Л. «Іван Пулюй: 

життя в ім’я науки та України» / Л. Оленич // Вільне життя. — 2010. — 5 лют. — 

С. 6). Згадується видання в публікації «Ім’я, повернене із забуття: З нагоди 165-

річчя від дня народження Івана Пулюя», яка розміщена в журналі «Вісник 

Національної академії наук України» (2010, № 11). Відомості про ці матеріали 

розміщено на сайті бібліотеки. 

Спільно з науково-методичним відділом підготовлено методично-бібліографічні 

поради «Об’єднаємо зусилля: інформаційне забезпечення соціальної реабілітації та 

інтеграції в суспільство людей з особливими потребами». 

Вдруге працівники відділу взяли участь у пленарному засіданні наукової сесії 

Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім. Т. Шевченка (20 

березня 2010 р.). 
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Налагоджено професійні стосунки з Тернопільським коледжем університету 

«Україна», студентам якого, у рамках майстер-класу «Видавнича діяльність 

ТОУНБ» надано консультацію «Методика складання бібліографічного посібника».  

Вагомою ділянкою роботи відділу залишається надання методичної та 

практичної допомоги структурним підрозділам ОУНБ та централізованим 

бібліотечним системам. 

Проводилися консультування працівників бібліотеки щодо складання 

аналітичного бібліографічного опису згідно з ДСТУ 7.1-2006 Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис та вивчення міждержавного стандарту 7.80-2000 

«Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила використання», 

вивчення та редагування програми «ИРБИС 2008.1» (розділ АРМ «Каталогізатор»). 

Надано консультацію бібліографу Гусятинської ЦБС з методики опису 

періодичних видань в автоматизованому режимі. 

Щорічно під час Декади відкритих дверей для студентів-першокурсників вищих 

навчальних закладів м. Тернополя в залі каталогів проводяться консультації з 

методики розшуку літератури в каталогах і картотеках бібліотеки. 

 

У 2010 році діяльність відділу краєзнавчої літератури та бібліографії була 

спрямована на популяризацію краєзнавчих документів на відзначення знаменних і 

пам’ятних дат у житті Тернопільщини шляхом оформлення книжкових виставок 

(краєзнавчих календарів), проведення презентацій книг місцевих авторів, зустрічей 

із відомими людьми краю, переглядів літератури. 

Головною формою відзначення ювілейних дат видатних уродженців краю 

залишаються щорічні краєзнавчі виставки-календарі. Найбільш цікавими в 2010 

році були: 

– «Майстер неповторної повторності» (до 95-річчя від дня народження Якова 

Гніздовського, українського графіка); 

– «Повік науці не обнять всього, що ти создав єси» (П. Куліш) (до 165-річчя від дня 

народження Івана Пулюя, вченого-фізика); 

– «Мовознавець, педагог, книговидавець Василь Сімович» (до 130-річчя від дня 

народження вченого); 
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– «Жила. Любила. Плакала. Сміялась» (Галині Гордасевич — 75 років); 

– «Якби ще раз народилася, то хотіла б мати таке життя, яке мала» (до 90-річчя від 

дня народження громадсько-політичної діячки Слави Стецько). 

До 70-річчя  поета Василя Ярмуша, яке широко відзначалося в області, у відділі 

функціонувала ілюстративно-книжкова виставка: «У вересні вродився я на світ, 

напоєний щедротами земними, думками вогняними…». 

Усім, хто небайдужий до історії міста, краю, його сьогодення, важливих подій, 

що відбувалися в області, працівниками відділу було організовано книжкові 

виставки: 

– «На перехресті доль, надій і вір стоїть Тернопіль майже в центрі світу…» 

(С. Галябарда) (до 470-річчя від дня заснування міста Тернополя); 

– «Святині землі Тернопільської» — висвітлювала тему 770-річчя з часу явлення 

чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері та 770-річчя заснування Почаївської 

лаври. 

Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації за допомогою 

наочності було розкрито теми: 

– «Історії нетлінні сторінки» (Тернопільщина у Великій Вітчизняній війні 1941—

1945 рр.); 

– «22 червня — День скорботи та вшанування пам’яті жертв в Україні»; 

– «Живе Конституції слово на чатах держави стоїть»; 

– «Пацифікація — сумна сторінка українсько-польських стосунків». 

Постійно діюча виставка нових надходжень «Тернопільщина — земля любові 

нашої» поповнювалася протягом року 36 разів. 

Зберігаючи багатовікові традиції українського народу, організовувалися 

виставки, приурочені до Різдва Христового, Великодня, Дня матері: «Радуйся! Ой 

радуйся земле, Син Божий народився!», «Хай радість лине з небес. Христос 

воістину воскрес», «Святе слово — рідна мати, єсть іще святиня вища Богові миліша 

— рідна Вкраїна. (П. Куліш)». 

Візитною карткою відділу залишаються презентації нових видань тернопільських 

авторів та видавництв, зустрічі з відомими людьми краю, краєзнавцями, ученими. 



 16

Отримала численні слова подяки від тернополян презентація книги заслуженого 

працівника культури України, журналіста, краєзнавця, мистецтвознавця Ігоря Дуди 

«Тернопіль: 1540—1944: історико-краєзнавча хроніка», яка побачила світ у 

видавництві «Навчальна книга — Богдан». 

У заході взяли участь студенти 

історичного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

Висловили своє бачення відтворених 

автором подій гості: ветеран журналістики 

Ярослав Гулько, директор видавництва 

«Навчальна книга — Богдан» Богдан Будний, відомий тернопільський журналіст, 

літератор і краєзнавець Михайло Ониськів, дослідник історії Тернопілля, 

енциклопедист Віктор Уніят, директор обласного краєзнавчого музею, краєзнавець 

Степан Костюк. 

Студенти філологічного факультету й 

факультету журналістики Тернопільського 

національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка відкрили для себе 

ім’я уродженця м. Бережан, правника за 

освітою, літератора, етнографа, журналіста за 

покликанням Франца Коковського. У 

презентації книги «Вибрані статті та оповідання» (укладачами якої є родина 

Ткачових) брали участь: директор Бережанського музею книги Ліля Зінчук, 

мистецтвознавець Ігор Дуда, краєзнавець, кандидат 

історичних наук, доцент Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

Петро Гуцал, журналіст Михайло Ониськів, заступник 

директора Державного архіву Тернопільської області 

Богдан Хаварівський, священик Тарас Коковський. Усі 

запрошені на захід мали змогу ознайомитися з 
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прижиттєвими виданнями Франца Коковського, котрі люб’язно представив 

Бережанський музей книги. 

Упродовж багатьох років працівники відділу підтримують творчі зв’язки з 

науковцями П. Гуцалом, В. Штокалом, С. Панцьо, а це — проведення спільних 

масових заходів, допомога в підготовці науково-допоміжних бібліографічних 

покажчиків, дописи до обласних газет. 

Співпраця з краєзнавцями Петром Бубнієм, Богданом Саваком, Юрієм 

Ковальковим, Богданом Головиним, Остапом Черемшинським, Гаврилом 

Чернихівським уже давно переросла в дружбу, взаємодопомогу та потребу в 

щоденному спілкуванні. 

Уже майже 20 років триває спільна діяльність з обласним краєзнавчим музеєм, 

обласним художнім музеєм та Бережанським музеєм книги. 

Популяризація документів краєзнавчої тематики можлива лише за їх наявності. 

Упродовж 2010 року фонд відділу поповнився 474 книгами та на 1.01.2011 року 

становив 9732 пр. Слід зазначити, що основними елементами поповнення були: 

безоплатний обов’язковий примірник, подарунки місцевих авторів, книги, придбані 

на Форумі видавців у Львові. 

Уперше працівниками відділу укладено угоду про співпрацю з Тернопільською 

обласною Управою Всеукраїнського братства ОУН — УПА ім. генерала Романа 

Шухевича — Тараса Чупринки «Лисоня», упорядковано бібліотеку Братства. Голова 

Братства Петро Касінчук у фонд обласної універсальної наукової бібліотеки передав 

35 пр.  книг та 195 номерів журналу «Визвольний шлях» за 1964—1990 роки. 

За 2010 рік відділом обслужено 1687 користувачів, яким видано 22935 пр. 

документів. Відвідування склало 4658. 189 користувачів одержали відповіді на 

поставлені ними питання краєзнавчої тематики. Найбільш цікавими, на думку 

спеціалістів, були: «Бальнеологічні ресурси Межиріччя, Збруча, Серету», 

«Агрометеодослідження на Тернопільщині в період 50—70-х років ХХ століття. 

Метеослужба області», «Історія дорожнього будівництва в області (бруківка, 

автомобільні дороги, мости)», «Відомість про місцевість Ситар на Кременеччині 

(Волині)». 



 18

Важливою ділянкою роботи відділу залишається ведення Зведеного краєзнавчого 

каталогу, який є головною частиною краєзнавчого довідково-бібліографічного 

апарату. За статистичними даними, він нараховує 113649 карток. Упродовж року 

проводилося редагування розділів: Суспільно-політичне життя області, Політичні 

партії, Виборчі компанії, Громадські, молодіжні, жіночі організації, Профспілковий 

рух області. 

Минулого року продовжувалася робота над освоєнням та впровадженням 

новітніх комп’ютерних технологій, створенням електронних БД, організацією 

корпоративних процесів, наповненням електронної бібліотеки. 

На даний час Електронний краєзнавчий каталог є однією з найбільш 

відвідуваною користувачами БД і нараховує 15176 записів. Для більш повного 

розкриття фонду за допомогою Інтернету започатковано БД «Видатні діячі краю» — 

520 записів, «Місцеві автори на сторінках центральної преси» — 162 записи. 

Добре знана тернополянами Електронна бібліотека краєзнавчих видань 

Тернопільської області поповнилася 136 повнотекстовими виданнями та налічує 312 

записів. Книгозбірня уклала договори з тернопільськими авторами: Т. Дігай, 

В. Тригуб’яком, Г. Чернихівським, П. Михальчуком, Я. Шумлянівською, 

А. Вікаруком, А. Ємцем. 

Завідувачка відділу, М. В. Друневич, взяла участь у роботі науково-практичної 

конференції «Волинь та проблеми духовного відродження України», яка проходила 

в рамках Консорціуму «Історична Волинь» у вересні 2010 року. БД «Історична 

Волинь» має 162 записи. 

Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії це, 

насамперед, видавнича діяльність. «Література до 

знаменних та пам’ятних дат Тернопільщини на 2011 рік», 

мабуть, одне з найулюбленіших видань серед краєзнавців, 

науковців, працівників культури, освіти. Як і в попередні 

роки, здійснювалася підготовка універсального 

бібліографічного покажчика «Література про 

Тернопільську область за 2010 рік». Складалися також 

списки літератури до методичних порад «Славетні 
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уродженці Тернопілля» та, на запит видавництва «Літопис УПА», «Ярослав 

Старух». 

Надавалася методична допомога централізованим бібліотечним системам із 

питань ведення краєзнавчої картотеки. Було підготовлено консультацію для 

директорів ЦБС та завідувачів міських бібліотек «Бібліографічні посібники з 

краєзнавства — потенціал інформаційно-виховного ресурсу для роботи з 

користувачами бібліотек». 

Для популяризації роботи відділу, розкриття фонду, залучення нових 

користувачів неодноразово подавалася інформація на місцеве радіо й телебачення, у 

газети. 

 

На 1.01.2011 року фонд відділу зберігання основного фонду становив 

284648 пр. документів. 

Надійшло у відділ 3286 пр. документів, у т. ч. нових надходжень — 548, з 

відділів бібліотеки — 2738 пр. документів. 

Протягом року працівниками відділу переглянуто 70090 документів на 1168 

полицях для відбору на списання. 

Списано з різних причин та передано в обмінний фонд 8278 пр. документів 

(7391 книга, 888 журналів). А саме: 

– через зношеність — 2581; 

– застаріла — 4718; 

– передано в обмінний фонд — 83; 

– загублено читачами — 9. 

Працівниками відділу підготовлено бібліографічний список рідкісних та цінних 

видань, які є у фонді нашої бібліотеки та користуються попитом серед користувачів. 

А також проведено моніторинг наявності рідкісних та цінних видань у фондах 

книгозбірень області. 

За результатами моніторингу, фонди бібліотек області нараховують близько 

80 пр. рідкісних і цінних видань. З них 10 пр. були видані в 1861—1945 рр., 25 пр. 

прижиттєвих видань, творів класиків художньої літератури, видатних діячів 

культури та мистецтва, конфісковані та заборонені видання, 40 пр. книги 
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незвичайних форматів, видань з автографами, екслібрисами та печатками видатних 

діячів держави, науки, культури, літератури (1947—2000 рр. видання).  

Фонд рідкісних і цінних видань ОУНБ нараховує 258 пр. документів, які 

внесено до картотеки  у відділі, а також створено електронну базу даних рідкісних і 

цінних видань. 

На першому поверсі бібліотеки, у відділі зберігання основного фонду, 

упорядковано розділ «Техніка» — 25560 пр. документів (426 полиць), перевірено 

правильність розстановки 7080 документів на 118 полицях. Понад план перевірено 

правильність розстановки  32640 документів на 544 полицях другого поверху. 

Знепилено фонд на 10951 полиці, упорядковано газетний фонд, який 

знаходиться у філіалі № 1, а це — 935 підшивок (31 назва). 

Більше уваги протягом 2010 року приділялося інвентаризації бібліотечного 

фонду, яка проводиться згідно з наказом директора та плану відділу. 

На завершенні інвентаризація фондів відділів: 

– сільськогосподарської літератури;  

– читального залу; 

– інформації; 

– літератури з мистецтва; 

– науково-методичного; 

– інформаційно-бібліографічного відділу; 

– технічної літератури. 

Підготовчий період інвентаризації фонду пройшли відділи: 

– міського абонементу; 

– краєзнавчої літератури та бібліографії; 

– зберігання основного фонду. 

Працівниками відділу зберігання основного фонду проводився щоденний аналіз 

відмовлень (2358), звірка вимог із каталогом, фондом, систематизація за причинами, 

відбір замовлень до картотеки доукомплектування (36 позицій). 

За 2010 рік працівники відділу відремонтували 1117 книг, у т. ч. 161 книгу 

відновили за допомогою ксерокопіювання втрачених або пошкоджених сторінок. 
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Особливе місце в популяризації книги 

займають масові заходи, книжкові 

виставки та перегляди, акції, проведені 

відділом міського абонементу. 

Цікаво пройшло пленарне засідання 

Тернопільського міського осередку 

Наукового товариства ім. Т. Шевченка. 

Наукову доповідь виголосила Елла Бистрицька — доцент Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Директор 

Тернопільської ОУНБ Василь 

Вітенко у своєму виступі 

проаналізував діяльність книгозбірні 

за 70 років. Огляд видань бібліотеки 

за 1939—2009 роки провела 

головний бібліотекар відділу 

краєзнавчої літератури та 

бібліографії. Міський осередок передав нашій бібліотеці понад 50 видань НТШ, 

серед яких — записки та вісники НТШ, цінні монографії: «Відлуння голодомору-

геноциду. Етнокультурні наслідки голодомору в Україні», «На службі народній: 

Визначні постаті української діаспори» Василя Вариги; «Золоті ворота: Історія 

корпусу Січових Стрільців» В. Кугавського та ін. 

Поетичні читання «Подих весни», 

започатковані у 2010 році та присвячені 

Всесвітньому дню поезії, проведено 

спільно з Тернопільською обласною 

організацією Національної спілки 

письменників України. Захід подарував 

неповторні миті присутнім. Користувачі 

мали змогу познайомитись і почути ліричне слово 10 митців трьох поколінь нашого 

краю. 
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В авторському виконанні прозвучали твори Любові Малецької, Лілії 

Лісанкової, Ганни Осадко, Романа Ладики, Наталії Пасічник, Марії Баліцької, 

Тетяни Дігай, Євгена Безкоровайного, Ірини Дем’янової. Працівники бібліотеки та її 

відвідувачі сподіваються, що такі зустрічі на День поезії стануть традиційними. 

«Неповторний і багатогранний світ Світлани Драган» — саме під такою назвою 

відбувся благодійний вечір-зустріч із 

талановитою художницею, великим 

талантом. Світлана — інвалід із дитинства, 

проживає в Петриківському геріатричному 

будинку-інтернаті. На жаль, наша 

книгозбірня не обладнана пандусами для 

людей, які за станом здоров’я змушені 

пересуватись в інвалідному візку. А тому на допомогу прийшли волонтери 

Тернопільської обласної громадсько-спортивної патріотичної організації «Тризуб» 

ім. С. Бандери. Завдяки зусиллям молодих хлопців Світлану доставили на другий 

поверх у читальну залу, де мав відбутися вечір.  

До проведення заходу долучились представники державних та громадських 

організацій, а саме: Тернопільської обласної організації Товариства Червоного 

Хреста України, Тернопільського обласного відділення Фонду соціального захисту 

інвалідів, Тернопільського міського центру соціальних служб для дітей, сім’ ї та 

молоді, а також волонтери — студенти першого курсу Інституту педагогіки та 

психології Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Присутні ознайомились із картинами та графічними 

малюнками мисткині, презентацію яких в електронному форматі підготував 

бібліотекар відділу Ростислав Гунько. Привернули увагу гостей прекрасні вироби з 

бісеру, які дівчина привезла із собою. Світлані було вручено безкоштовний 

читацький квиток, і вона стала читачем бібліотеки.  

Цікавою та змістовною була творча зустріч із добре знаною в мистецьких колах 

молодою поетесою, лауреатом багатьох літературних конкурсів, авторкою 

поетичних збірок «Гра в три руки», «Елегія печалі» Наталею Пасічник. 
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Нікого не залишив байдужим і вечір-

зустріч із Людмилою Островською — 

заслуженою журналісткою України, 

головним редактором обласної державної 

телерадіокомпанії, авторкою відомих 

радіопрограм «Стосунки», «Поміркуймо 

разом» та ін. Багато років поспіль вона 

бере участь у конкурсі «Українська 

мадонна», готуючи радіопередачі про цікавих жінок нашого краю. На вечір також 

завітали неперевершені жінки, 

володарки титулу «Українська 

Мадонна»: Марія Войтович — 

координатор проекту «Духовне 

виховання молоді»; Ірина Найдух — 

кавалер ордена княгині Ольги; голова 

благодійної громадської організації 

«Українська родина» Лідія Романчук 

— мати відомої тернопільської письменниці Лесі Романчук, медсестра УПА, 

громадська діячка, авторка книг «Червоним плакала калина», збірника пісень 

«Повстанські сурми». 

Для студентів факультету журналістики Галицького інституту ім. В. Чорновола 

Л. Островська провела майстер-клас журналістської майстерності. 

До Всеукраїнського дня бібліотек було приурочено акцію на захист книги та 

читання «Її величність книга». Упродовж 

Декади відкритих дверей працівники 

відділу знайомили читацьку аудиторію з 

цінними та унікальними виданнями із 

фонду відділу міського абонементу. Для 

студентів І курсу філологічного 

факультету й науковців Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка було 
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організовано зустріч із директором місцевого видавництва «Мандрівець» Богданом 

Фенюком, який ознайомив із роботою колективу, який він очолює, та новинками, 

котрі нещодавно вийшли з друку.  

У рамках Декади в бібліотеці також проведено понад 60 екскурсій. 

Цікавими книжковими виставками відзначилися ювілейні дати українських та 

зарубіжних письменників. Із циклу «Літературний календар — 2010» їх було 

організовано 35. Серед них: 

– «Я для тебе горів, український народе» (до 75-річчя від дня народження Василя 

Симоненка); 

– «Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних» (до 80-річчя від дня 

народження української поетеси); 

– «Микола Зеров — представник Ренесансу української культури» (до 120-річчя від 

дня народження українського поета); 

– «З когорти неспокійних» (до 110-ї річниці від дня народження Юрія Смолича); 

– «Аристократка духу або блакитна зірка Ольги Кобилянської» (до 145-річчя від дня 

народження української письменниці); 

– «Антон Чехов: «Україна дорога і близька моєму серцю» (до 150-річчя від дня 

народження російського письменника). 2010 рік оголошено ЮНЕСКО Роком 

А. П. Чехова. 

Також відзначались ювілейні дати Ю. Нагібіна, Й. Бродського, А. Моруа, 

Ф. Саган та ін. 

Упродовж року широко відзначались знаменні та пам’ятні дати: 

– «Героїка трагедії Крутів»; 

– «Собором усе поборем»; 

– «Немеркнуче світло Великого Подвигу» (до 65-ї річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні)»; 

– «Тримаймося і вистоїмо» (до 20-ї річниці проголошення Декларації про 

державний суверенітет України); 

– «Спочатку було слово» (до Дня слов’янської писемності та культури) та ін. 

Заслуженою популярністю серед читачів користувався інформаційно-

тематичний стелаж родинного читання «Нескінченна радість читання (Запропонуйте 
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своїм дітям прочитати)», де було представлено добірки видань — перлини 

вітчизняної та світової дитячої літератури із фонду міського абонементу. Зміст 

виставки розкривали розділи: Для маленьких читайликів; Що читати, щоб відчути 

смак читання в 13 років; Для 15-річних. Крім книг, кожний розділ доповнювали 

списки рекомендованої літератури для прочитання. 

Видання сучасної української літератури, які експонувались на постійно діючій 

виставці «І настав час української книги», користувались попитом серед читачів 

різних вікових груп. 

Окрім книг, також широко популяризували літературно-художні часописи, що 

надходять у відділ. Так у Тернопільському національному педагогічному 

університеті імені Володимира Гнатюка для студентів 1—3 курсів філологічного 

факультету проведено інформаційний огляд українських та російськомовних 

часописів: «Вітчизна», «Дніпро», «Слово і час», «Кур’єр Кривбасу», «Київ», «Новый 

мир», «Иностранная литература», «Всесвіт».  

Щороку працівники підрозділу на основі моніторингу визначають рейтинг 

популярних художніх книг «Бестселер року» і розміщують його на веб-сайті 

бібліотеки. Лідерами й надалі залишаються: «Музей покинутих секретів» Оксани 

Забужко, «Чотири пори року» Марії Матіос, «Тамдевін» Галини Вдовиченко, 

«Кавовий присмак кориці» Лариси Денисенко, «Перейти темряву» Ірен 

Роздобудько, «Молоко з кров’ю» Люко Дашвар; книги  тернопільських авторів: 

«Повертайтесь, журавлі, додому» Ніни Фіалко, «Звільнення» Наталки Михно, 

«Денники» Петра Сороки. Серед зарубіжних книг — «Сутінкова сага» Стефані 

Майєр, «Самотність в мережі» Януша Вишневського, «Чтец» Бернхарда Шлінка, 

«Спокута» Ієн Мак’юен  та ін. Книгами відкриття стали: «Чорний ворон» Василя 

Шкляра, «Ave Evropa!» Оксани Пахльовської. 

Відділ міського абонементу завжди відкритий для спілкування та надання 

допомоги громадянам, які неспроможні відвідати нашу книгозбірню самостійно. 

Продовжується співпраця з державними та громадськими установами міста з 

обслуговування  користувачів з обмеженими можливостями, зокрема укладено 

угоду з Тернопільським управлінням праці та соціальної політики міської ради. 

Працівники відділу, який обслуговує одиноких громадян, також здійснюють 
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доставку літератури та періодичних видань додому. Щороку надають списки 

одиноких людей, а бібліотекарі за допомогою анкет вивчають їхні уподобання та, 

відповідно, пропонують літературу. Найбільше дану категорію користувачів 

цікавить духовна та історична тематика, фантастика, життя відомих людей, любовні 

романи. 

Тернопільське обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів,  

Тернопільський обласний та міський центри соціальних служб для сім’ ї, дітей та 

молоді, студенти-волонтери Інституту педагогіки та психології Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка надавали 

посильну допомогу в обслуговуванні громадян з особливими потребами. 

Для виявлення людей, котрі неспроможні самостійно відвідувати нашу 

книгозбірню, на веб-сайті бібліотеки розміщено звернення про послуги, які 

надаються відділом міського абонементу. 

У 2010 році працівники відділу міського абонементу обслужили 5121 

користувача, яким було видано 91138 документів, у т. ч. 13688 часописів. 

Відвідування становило — 54602. Обхідних листів студентській молоді підписано 

— 7058. 

Склад користувачів становив у відсотках: студентська та учнівська молодь — 

52,5%, спеціалісти народного господарства — 28%, науковці — 5,6%, робітники — 

3,4%, працівники сільського господарства — 0,4%, службовці — 10%, пенсіонери — 

5%. За віком від 15 до 17 років — 3%, 18—21 рр. — 42%, від 22 років — 55%. 

Детальний аналіз складу користувачів свідчить про те, що менше стали читати 

працівники освіти (учителі загальноосвітніх шкіл), дошкільних закладів, медичних 

та правоохоронних органів, держслужбовці. Досить низький відсоток також 

складають учні ЗОШ, профтехучилищ, технікумів. Документовидача за галузями 

знань у відсотках становила: суспільно-політична — 12,8%, природничо-наукова — 

6,6%, технічна — 5,1%, гуманітарна — 75%. 

Для залучення нових користувачів до бібліотеки проведено 14 екскурсій для 

студентів-першокурсників Тернопільського інституту соціальних та інформаційних 

технологій, Тернопільського національного педагогічного університету імені 
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Володимира Гнатюка, Тернопільського комерційного коледжу та ін., а також для 

учнів старших класів ЗОШ № 1, 3. 

Популяризація бібліотеки та її послуг здійснювалась завдяки тісній співпраці із 

засобами масової інформації. Усі заходи транслювались по місцевому телебаченню 

(ТТБ і ТV — 4). На сторінках регіональних видань «Вільне життя», «Свобода», «20 

хвилин» та всеукраїнської газети «Голос України» протягом року надруковано 

понад 100 статей, по радіо прочитано 42 огляди та інформаційних повідомлення про 

роботу книгозбірні. На сайті бібліотеки користувачі мали змогу переглянути 

літературу на віртуальних книжкових виставках. 

На 1.01.2011 року підсобний фонд відділу міського абонементу становив 

111833 пр., у т. ч. 4456 — періодичних видань, 24 — аудіоматеріалів. 

Уже 7 років працює платний абонемент «Новинки книжкового ринку», завдяки 

функціонуванню якого користувачі мають змогу регулярно знайомитися з 

найновішими виданнями галузевої та художньої літератури. 

Партнери платного абонементу — книготорговельна організація «Книжкова 

хата», книгарня «Знання», видавництво «Навчальна книга — Богдан». Упродовж 

року користувачам було запропоновано 153 книги. Книговидача склала 586 пр. книг. 

Викуплено книг на суму 1941 грн 15 коп. 

Аналізуючи незадоволений запит користувачів, слід відмітити, що з кожним 

роком оновлення підсобного фонду здійснюється досить повільно. Не вистачає 

нових книг з економіки, філософії, права, педагогіки, психології, літературознавства 

та мовознавства. Твори сучасних українських та зарубіжних письменників 

надходили в підсобний фонд відділу в одному примірнику. Їх не вистачало не тільки 

для студентської аудиторії, але й для широкого читацького загалу. 

У поточному році від дарувальників-читачів надійшло 44 художні книги 

англійською та польською мовами, які користувались популярністю у відвідувачів. 

Упродовж року систематично здійснювалась робота з профілактики 

заборгованості користувачів. 

На 1.01.2011 року кількість користувачів, які заборгували книги за 2004—

2009 рр., становила 129 ( у т. ч. студентської молоді — 46), відповідно у відсотках 

— 2,5%, студентської молоді — 1,7%. Упродовж року надіслано 118 поштових 
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нагадувань (деканати вишів, індивідуальні листи). Здійснено 585 нагадувань 

телефоном. Неустойка за рік становила 2512 грн.  

Щороку до Всеукраїнського дня бібліотек відділ проводить благодійну акцію 

«Бібліотечна книга повертається до рідного дому» для користувачів, які вчасно не 

повертають книги. Унаслідок чого 37 читачів повернули 111 книг за 2006—2010 

роки. 

Систематично поновлювались пошкоджені, зношені документи. Усього 

оправлено та відновлено за допомогою ксерокопіювання 79 видань. Багаторічний 

читач бібліотеки Г. Г. Куріненко, який упродовж п’яти років співпрацює з відділом, 

відновив 38 цінних книг. 

Для збереження особливо цінних видань, довідкових та енциклопедичних, книг 

підвищеного попиту, монографій, наукових досліджень, багатотомних зібрань 

творів українських та світових письменників, література видавалась користувачам 

під грошову заставу. Усього було видано 774 пр. 

Відділ проводив велику роботу з переобліку підсобного фонду. Завершено 

написання контрольних талонів (усього — 24600), упорядковано їх по відділах, а в 

межах відділів — по алфавіту. 

На 1.01.2011 року складено 24600 контрольних талонів. 

Відділ міського абонементу впродовж року реалізовував списану літературу з 

питань сільського господарства для користувачів бібліотеки. У результаті 

проведеної роботи було продано 51 пр. книг на загальну суму 153 грн. 

Завідувачка відділу міського абонементу брала активну участь у науково-

методичній роботі, виступала на семінарі директорів ЦБС, Дні спеціаліста для 

працівників бібліотек різних видів та завідувачів міських бібліотек на теми: 

«Впровадження інноваційних форм просування книги в бібліотеці», «Забезпечення 

доступу до ресурсів бібліотек читачам з обмеженими можливостями: взаємодія 

спеціальних та публічних бібліотек», «Літературні премії в Україні». 

Працівники відділу брали участь у соціологічному дослідженні «Краща книга 

року». До «Професійного досьє бібліотекаря» (№ 1) подали інформацію про 

новинки сучасної художньої літератури, систематично підвищували свій фаховий 

рівень, пройшли навчання з комп’ютерної грамотності, освоїли програму «ИРБИС». 
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Протягом 2010 року у відділ читального залу надійшло 391 пр. книг (у 2009 р. 

— 1653) та 1598 пр. журналів, 68 документів на електронних носіях. 

За 2010 рік зроблено переоблік підсобного фонду читального залу, котрий 

проводився шляхом звірки контрольних талонів з індикаторними картками, які 

знаходяться в книгосховищі. Для цього працівниками відділу, за допомогою 

спеціалістів інших підрозділів, було написано 30 тисяч контрольних талонів. 

Було пораховано індикатори на підсобний фонд читального залу, їх кількість 

складала 30149 пр., також було пораховано кількість видань українською мовою — 

8897 та російською мовою — 21252. 

У ході переобліку провели роботу з боржниками, і в результаті отримали 51 

книгу взамін загублених. 

1133 пр. застарілої та зношеної літератури відібрано та передано у відділ 

книгозберігання. 

Систематично проводилась робота з відмовленнями. За рік зареєстровано 454 

відмовлення. Серед них переважали відмовлення на нову літературу з питань 

психології, економіки, права, екології та новинки художньої літератури українських 

та зарубіжних авторів. 

Протягом 2010 року у відділі читального залу шляхом оформлення книжкових 

виставок відзначалися різноманітні ювілейні дати: 

– «У пошуках поезії життя» (до 75-річчя В. Симоненка, українського поета); 

– «Наш незабутній славетний Кобзар» (до 150-річчя виходу з друку повного 

«Кобзаря» Т. Шевченка); 

– «Я вибрала долю собі сама» (до 80-річчя Л. Костенко, української поетеси); 

– «Європейський вибір України: проблеми та перспективи» (до Дня Європи); 

– «Від декларації до державності» (до 20-річчя проголошення Декларації про 

державний суверенітет України); 

– «Державні символи України» (до Дня Державного Прапора України); 

– «Козацька Україна: сторінки історії» (до Дня українського козацтва); 

– «Відродження Західноукраїнської Республіки» (до дня створення 

Західноукраїнської Республіки); 
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– «Скорботна пам’ять України» (до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних 

репресій); 

– «СНІД — глобальна проблема XXI століття» (до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом). 

Перегляди літератури: 

– «Пророче слово Кобзаря» (до 196-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка); 

– «Конституція України — гарант стабільності та демократії» (до Дня Конституції 

України); 

– «З Днем Незалежності, рідна державо» (до Дня Незалежності України). 

Поповнювалась новою  літературою віртуальна виставка «Україна — НАТО». 

Згідно з розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та 

управління культури було оформлено книжкові виставки: 

– «Життя як подвиг» (до 90-річчя І. Кожедуба); 

– «Стаханівський рух: уроки історії» (до 75-річчя стаханівського руху); 

– «Непересічна постать в українській історії» (до 440-річчя гетьмана 

П. Сагайдачного); 

– «Вітчизни славний сокіл» (до 90-річчя від дня народження двічі Героя 

Радянського Союзу Султана Амет-Хана). 

За результатами Всеукраїнського конкурсу «Краща книга року» було 

підготовлено огляд видань-переможців, який проводився на виробничому навчанні 

працівників бібліотеки та Дні спеціаліста для працівників бібліотек різних видів. З 

книгами, які відсутні у фонді ОУНБ, бібліотекарі мали змогу ознайомитись під час 

електронної презентації. 

80-річчя поетеси Ліни Костенко 

відзначили літературним вечором «Я вибрала 

долю собі сама». Життєвий і творчий шлях 

жінки, яка ніколи не боялася говорити про те, 

що думає, було представлено учасникам 

заходу за допомогою електронної презентації.  
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Урочистий настрій створили 

виступи акторів Тернопільського 

академічного обласного українського 

драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 

Олександра Папуші та Юрія Черненка. 

Вони прочитали вірші видатної поетеси й 

виконали пісні на її слова. 

«Література, — писала поетеса, — це не змагання, а боротьба. Боротьба не 

амбіцій, не стрибки у висоту, не біг наввипередки. Це одвічна боротьба добра і зла, 

справедливості і несправедливості, людського і нелюдського». 

У кожної держави, кожного народу є дати й події, які складають основу, 

опорні точки їхньої історії, підґрунтя історичної пам’яті й національної гордості.  

Для нас, прийдешніх поколінь, такою знаковою віхою була та вічно буде 

Перемога у Великій Вітчизняній війні. 

До Днів пам’яті й примирення, присвячених пам’яті жертв Другої світової 

війни, проведено День історичної пам’яті «Пам’ятаємо минуле заради 

майбутнього».  

У цей день на зустріч із студентами-

читачами книгозбірні було запрошено 

ветеранів Великої Вітчизняної війни, 

колишніх працівників нашої бібліотеки 

Г. С. Волкову та Л. Ф. Пустовидко. Про їх 

нелегкий життєвий шлях розповіла 

головний бібліотекар читального залу 

О. В. Родинюк. Гості поділилися з молоддю спогадами та відповіли на запитання. 

Учасники заходу ознайомилися з книжково-ілюстративною виставкою «Життя як 

подвиг». 

Пам’яті Миколи Руденка, велетня українського національного відродження 

60—90 років XX ст., було присвячено історичні читання «Вони жили боротьбою за 

незалежну українську державу». 
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Поет і прозаїк, учений-економіст і незламний борець за права людини 

М. Руденко кинув виклик тоталітарній системі, відбув за свої погляди тривалі 

терміни ув’язнення, але вистояв і переміг. 

Бібліотекарі відділу читального залу представили учасникам читань — 

студентам та науковцям вузів м. Тернополя 

— книги, документи й відеоматеріали про 

життя й творчість громадського діяча.  

З науковими матеріалами про творчу 

спадщину великого сина українського 

народу виступив кандидат історичних наук, 

доцент кафедри українознавства 

Тернопільського національного економічного університету Микола Сивирин. 

У 90-х рр. XX ст. М. Руденко нарешті прийшов до українського читача як 

унікальний мислитель, який відкривав природні закони розвитку людства на 

століття й тисячоліття, як видатний поет і прозаїк. 

До Всесвітнього дня книги й авторського права з книговидавцями-учасниками 

книжкового фестивалю «Джура-фест», що вперше проводився в м. Тернополі, було 

організовано круглий стіл на тему «У книзі минуле, сучасне, майбутнє». Учасники 

заходу (бібліотекарі, користувачі, видавці, письменники) обговорили проблеми та 

перспективи розвитку книжкового ринку України. 

Представники видавництв «Підручники і посібники», «Бак», «Джура» 

розповіли про свої плани, ознайомили з новинками книжкового ринку. 

Дипломант конкурсу «Коронація слова 

— 2009», письменник Петро Дараманчук 

представив свою книгу «Мрійні небокраї», що 

вийшла у видавництві «Підручники і 

посібники» та відповів на запитання читачів. 

Для викладачів і студентів факультетів 

філософії й психології Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка бібліотекарями читального залу проведено дні 
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інформації «Світ навколо нас», «Магія психології», присвячені популяризації 

літератури з питань філософії та психології. 

Також було проведено презентацію сайта бібліотеки та екскурсію її відділами. 

До Дня українського козацтва на телебаченні провідним бібліотекарем відділу 

зроблено огляд літератури «Козацька Україна: сторінки історії». 

 

У 2010 році роботу відділу літератури іноземними мовами та інформаційно-

ресурсного центру «Вікно в Америку» було направлено на систематичне та 

інтенсивне інформування користувачів про документи іноземними мовами, якісне 

обслуговування, удосконалення та урізноманітнення форм і методів роботи з 

читачами, налагодження зв’язків із національно-культурними товариствами та 

міжнародними організаціями, вишами міста. 

У рамках центру «Вікно в Америку», створеного на основі партнерства між 

американським урядом та обласною науковою бібліотекою, працівники відділу 

надавали актуальну інформацію про США, активно пропагували англомовні 

ресурси, передані Посольством США в Україні, забезпечували доступ до Інтернету, 

а також надали вільний доступ до всесвітньої мережі (Wi-Fi), організували вивчення 

англійської мови за допомогою програмного забезпечення «Rosetta Stone». Такі 

послуги надано в рамках проекту за підтримки Фонду сприяння демократії 

Посольства США в Україні. 

Протягом 2010 року користувачам надано 50 бібліографічних довідок 

іноземними мовами. У виші міста розіслано 5 інформаційних списків про нові 

надходження до відділу. 

Здійснювалось переведення фонду в електронний каталог за системою 

«ИРБИС» (ретроспекція), на 1.01.2011 року занесено 4556 пр. Також проводився 

аналітичний розпис журнальних та газетних статей в автоматизованому режимі 

(1746), друкування карток, вливання в «Систематичну картотеку статей», 

редагування каталогів (карткового та електронного). 

Для популяризації літератури іноземними мовами та відзначення знаменних 

дат увазі користувачів пропонувалися виставки літератури: 

– «Виставка нових надходжень»;  
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– «На допомогу викладачам іноземних мов»; 

– «Скільки мов ти знаєш…» (виставка самовчителів та словників);  

– «Environmental Friendly!» (до Всесвітнього дня Землі);  

– «Шляхами Європи» (до Дня Європи); 

– «Чистокровний англієць» Даніель Дефо» (до 350-річчя від дня народження 

англійського письменника та публіциста Даніеля Дефо);  

– «Україна і світ» (до Дня Незалежності України); 

– «Discovering America» (до Дня Колумба); 

– виставка періодики іноземними мовами та ін. 

Протягом 2010 року у відділі проводилися вечори, презентації, зустрічі. 

Так 30 вересня 2010 року до Міжнародного дня туризму відбувся культурно-

інформаційний захід на тему «Навколо світу». До уваги користувачів були 

презентації чотирьох країн, представники яких викладають або навчаються у вищих 

навчальних закладах міста Тернополя. Мовою спілкування була англійська.  

Таким  чином, викладач кафедри практики англійської мови Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Тетяна Ємчук 

розповіла про Україну; лектор Тіна Кляйнерт, 

яка викладає німецьку мову в цьому ж 

вищому навчальному закладів — про 

Німеччину; студент Тернопільського 

національного технічного університету імені 

Івана Пулюя Ноа Адйоніо представив 

Нігерію; волонтер Корпусу Миру США в 

Україні Чак Серфейс надав відомості про Сполучені Штати Америки. 

Учасники зустрічі ознайомилися з культурою й традиціями даних країн, мали 

нагоду поспілкуватися англійською мовою та отримати відповіді на цікаві 

запитання. 

Напередодні захід анонсувало радіо «Українська хвиля».  
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У центрі «Вікно в Америку» 

продовжили роботу Клуб розмовної 

англійської мови, де проходять зустрічі з 

волонтером Корпусу Миру США в Україні 

Чаком Серфейсом, та Клуб любителів 

американського кіно (перегляд 

документальних та художніх фільмів мовою 

оригіналу). 

За 2010 рік було реорганізовано структуру сторінки центру на сайті бібліотеки 

та наповнено її новинами, які дають можливість залучити до книгозбірні 

зацікавлену аудиторію та партнерів для проектів. 

Завідувачка відділу брала участь у семінарі-тренінгу «Центри «Вікно в 

Америку»: поглиблюємо розуміння США в Україні». Керівники даних центрів 

презентували свою діяльність, обмінювались досвідом, звертаючи увагу на нове, що 

з’явилося в їхній роботі, та на невирішені питання. Учасники семінару визначили 

перспективні ресурси, програми та заходи центрів «Вікно в Америку», які дозволять 

покращити їхню роботу та сприятимуть кращій обізнаності громадян України про 

США. 

 

Відділ літератури з мистецтва ОУНБ посідає вагоме місце в системі 

естетичного виховання населення. Уся робота підрозділу в 2010 році 

спрямовувалася на формування основ естетичної культури користувачів, оволодіння 

знаннями в галузі світового, національного та народного мистецтва, музики, 

архітектури, живопису, театру, кіно й танцю. 

Відповідно до потреб користувачів сформовано інформаційний ресурс відділу 

обслуговування документів з мистецтва. До послуг відвідувачів — понад 6 тис. 

документів з мистецтва, 1623 аудіовізуальних матеріали, 12 назв періодичних 

видань. 

Оперативно отримати необхідну інформацію допомагає довідково-

бібліографічний апарат відділу. Крім традиційних обов’язкових алфавітного та 

систематичного каталогів, нот та платівок, він включає картотеку алфавіту та 
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тематичну пісень, картотеку нотних додатків до періодичних видань, які постійно 

поповнюються. 

Відділ літератури з мистецтва є одним із культурно-просвітницьких центрів 

міста. Співпраця з організаціями краю — обласною організацією Національної 

спілки художників України, обласними краєзнавчим та художнім музеями та 

вищими навчальними закладами міста — сприяє залученню до прекрасного 

якнайширшого кола читачів. Для  популяризації творчості митців Тернопільщини у 

відділі регулярно проводяться літературно-музичні вечори, вечори-портрети, 

презентації виставок образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. 

З успіхом пройшла презентація 

книги Івана Бандурки «Орест Савка і його 

театр», котра поповнила скарбницю 

мистецької історії Тернопілля.  

Науково-популярне видання 

висвітлює життя й творчість нашого 

знаного краянина, заслуженого діяча 

мистецтв України, режисера, актора, культурного та громадського діяча Ореста 

Савки. Голова обласної організації Національної спілки письменників 

Є. Безкоровайний, редактор книги Б. Мельничук, видавець В. Зелецький, упорядник 

В. Ляхович, секретар обласної видавничої ради О. Гринцуй та інші у своїх виступах 

підкреслили важливість дослідницької праці на ниві театрального мистецтва автора 

розвідки, висловили багато теплих слів. 

Генерал-осавул, бунчужний Галицько-Волинського округу Українського 

козацтва І. Вергелес оголосив наказ про присвоєння О. Савці звання генерал-осавула 

Українського козацтва та нагородження його вищим орденом «Лицар України» у 

золоті. 

Член ради Тернопільської спілки політв’язнів і репресованих І. Олещук 

поділився спогадами про епохальну постановку Копичинецьким народним театром 

ім. Б. Лепкого під режисурою О. Савки гостросюжетної п’єси молодого драматурга 

К. Гупала, розстріляного в Бабиному Яру. Головний спеціаліст відділу з 
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гуманітарних питань обласної ради Ю. Ковальков від імені голови обласної ради 

О. Кайди вручив винуватцям імпрези 

подарунки. 

У святковому концерті прозвучав 

уривок з вистави «Езоп» у виконанні акторів 

театру «Сузір’я» під орудою О. Савки. 

Цікаво та змістовно також пройшов 

вечір-портрет «І пензлем чарівним, і словом 

високим світ подивувала», присвячений 110-річчю від дня народження Катерини 

Білокур — народної художниці України. 

Ведучі заходу відмітили, що життєвий і творчий шлях художниці не має 

аналогів на світовому мистецькому обширі XX століття. Адже, не маючи навіть 

початкової шкільної освіти, вона подвижницькою працею досягла найвищих 

мистецьких вершин у художній та літературній творчості. З молодих літ К. Білокур 

несла в собі безліч любові до України, її мови, культури, страждала від нерозуміння 

рідними її поривань. Наділена від природи даром художницького бачення світу та 

унікальною пам’яттю, К. Білокур жила й творила з перейнятістю — «буду 

художником», виборюючи право на малярську творчість. Лише заміром самогубства 

відвоювала в батьків право малювати щодня, якщо «все ділечко впораю». 

Оцінити всю велич таланту художниці, відчути подих квітучих картин мали 

можливість усі гості заходу, переглянувши репродукції робіт, а також фільм Ольги 

Самолевської «Катерина Білокур. Послання» студії «Кінематографіст» (2002) на 

замовлення Міністерства культури і мистецтв України. 

До Всеукраїнського дня бібліотек проведено вечір «Художник добра і світла», 

присвячений 75-річчю від дня народження Зеновія Флінти — українського 

живописця, графіка та майстра-кераміста, заслуженого художника України. Його 

ім’я стоїть поруч із такими класиками львівської школи, як Іван Труш, Роман 

Сільський, Олекса Новаківський, Іван Марчук та інші. У живописі він віддавав 

перевагу пастелі, темперній техніці, вишуканому малюнку. У кераміці особливу 

увагу приділяв здобутку на площині неповторних живописно-графічних ефектів. 

Саме у своїх керамічних роботах Зеновій Флінта зміг показати нові можливості 
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цього традиційного декоративно-прикладного мистецтва. За свідченням колег, 

художник зовсім легко міг створити шедеври з подібним сюжетом, працюючи як у 

живописі, графіці, так і в кераміці. І легко переходив від однієї техніки до іншої. 

Для  популяризації фонду відділу влаштовано 12 книжкових виставок: 

– «З Різдвом Христовим»; 

– «Українська вишивка — символ української культури» (книжково-ілюстративна 

великодня виставка); 

– «Душа його — народна пісня» (до 130-річчя від дня народження Василя 

Безкоровайного (12.01.1880—06.03.1966) — українського композитора, диригента, 

педагога); 

– «Яскрава особистість, неповторна індивідуальність» (до 95-річчя від дня 

народження Богдана Антківа (14.01.1915—22.12.1998) — актора, композитора та 

диригента, заслуженого артиста України); 

– «Театр — храм моїх богів… вище всіх житєйських сутолок і пертрубацій» (до 170-

річчя від дня народження Марка Кропивницького (1840—1910) — українського 

драматурга, актора, режисера, композитора, педагога, театрального діяча); 

– «Збудіть у душі музичне різноструння» (до Міжнародного дня музики); 

– «На Україну повернусь через роки, через віки…» (до 95-річчя від дня народження 

Якова Гніздовського (27.01.1915—08.11.1985) — українського графіка, живописця, 

кераміста й мистецтвознавця); 

– «Факти та явища столітньої історії українського кіномистецтва» (до Дня 

українського кіно); 

– «Духовне багатство музики Михайла Вербицького»; 

– «Видатний польський композитор — романтик і піаніст першої половини XIX ст.» 

(до 200-річчя від дня народження Фридеріка Шопена (1810—1849) — польського 

композитора, піаніста); 

– «Тут панує дух Мельпомени» (до Міжнародного дня театру); 

– «Воістину народна — в творчості, думках, покликанні» (до 110-річчя від дня 

народження Катерини Білокур — народної художниці України). 
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Головними завданнями в роботі відділу технічної літератури в 2010 році були: 

– використання нових інноваційних технологій у популяризації технічної 

літератури; 

– створення електронного каталогу технічної літератури (ретроспекція); 

– переоблік підсобного фонду відділу та багато ін. 

У відділ надійшло 49 книг, 42 назви журналів та 1 комплект газет. 

Протягом 2010 року проводилася робота з інвентаризації фонду відділу: 

– розстановка індикаторів за галузями знань, а потім — за алфавітом (35403 пр.); 

– написання контрольних талонів; 

– перевірка за контрольними талонами та індикаторними картками (35403 пр.); 

– уточнення різноманітних помилок (уточнення інвентарних номерів, правильності 

класифікації, авторських знаків). 

Ефективними формами інформаційної діяльності були дні інформації, дні 

спеціаліста й дні періодики, перегляди та огляди літератури, проведені в рамках 

Декади відкритих дверей для спеціалістів промислового виробництва, викладачів та 

студентів вищих навчальних закладів, коледжів. Тематика їх була різноманітна: 

«Інноваційні технології в харчовій промисловості», «Енергозбереження в Україні: 

стратегія і політика довгострокового розвитку», «Енергозбереження — 

пріоритетний напрямок державної політики України» 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 — 

100 пр. 

На конкретні запити користувачів-викладачів ТНТУ ім. Пулюя, Технічного та 

Комерційного коледжів підготовлено та надіслано 8 списків літератури на теми: 

«Досягнення і потенціал ринку інформаційних технологій», «Ресурсозберігаючі 

технології у будівництві», «Світ високих технологій: комп’ютерні системи та 

програмне забезпечення», «Транспортне обслуговування населення як фактор 
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сталого розвитку міста», «Відновлювальна енергетика», «Перспективи 

впровадження технології нетрадиційного палива (біопалива) в теплоенергетику 

України», «Вітроенергетика: нові можливості», «Каркасні технології в будівництві». 

Працівники відділу беруть участь у наповненні електронного ресурсу СКС, 

розділ «Техніка. Технічні науки», у системі «ИРБИС».  

У 2010 році в базу даних занесено 910 записів і на 1.01.2011 року вона 

нараховувала 6010 записів. 

Упродовж звітного року фахівці даного підрозділу продовжували роботу зі 

створення електронного каталогу на ретроспективну частину фонду відділу в 

системі «ИРБИС». На 1.01.2011 року електронна база даних нараховувала 5822 

записи. 

Редагувався та поповнювався новими надходженнями розділ «Техніка. 

Технічні науки» систематичної картотеки статей. 

Цікавою була співпраця відділу із засобами масової інформації, зокрема 

обласним радіо та «Радіо Тернопіль», в ефірі яких прозвучали огляди літератури на 

теми: «Житлово-комунальній сфері — європейський рівень», «Харчові 

інгредієнти — що нового?», «Магія прянощів та спецій», «Енергозбереження як 

визначальний фактор економіки держави» (до 50-річчя журналу «Енерготехнології 

та ресурсозбереження»), «Інформаційні можливості відділу технічної літератури» 

(до Всеукраїнського дня бібліотек). 

Працівники відділу технічної літератури здійснювали змістовну роботу, 

спрямовану на покращення популяризації документів про останні досягнення 

світової науково-технічної думки та вітчизняних досягнень зокрема. 

Для цього проведено ряд заходів, які відповідали інтересам сучасного 

користувача, а саме: «Інновації і високі технології: теорія і практика», 

«Промисловість України: проблеми розвитку та управління», «Життєдайна галузь: 

якнайбільше для людини» (до Дня працівників ЖКГ і побутового обслуговування 

населення), «Сучасні перспективні технології виробництва біопалив на світовому 

ринку», «Мистецтво технологій: ноутбуки — неймовірна потужність та 

приголомшуючий дизайн», «Харчова і переробна промисловість — ключова галузь 

виробництва України», «Нові підходи до вирішення проблеми твердих побутових 
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відходів», «Інгредієнти: натхнення найважливіше з них», «Бенефіс зачісок: модні 

тенденції 2011 року» та ін. 

Приділялась увага й питанням охорони навколишнього середовища та 

екологічної безпеки життєдіяльності людини. Було організовано  книжкові виставки 

та перегляди літератури: 

– «Біль Чорнобиля з роками не зникає…» (до Дня Чорнобильської трагедії); 

– «Навколишнє середовище і економіка: економічні інструменти 

природокористування» (до Дня охорони навколишнього середовища); 

– «Домашня екологія: наскільки безпечні речі, серед яких ми живемо». 

Проводилась робота на допомогу винахідникам і раціоналізаторам, розвитку 

технічної творчості. Для цього влаштовувались книжкові виставки на теми: 

– «З історії винахідництва» (до Дня винахідника і раціоналізатора); 

– «Українські винахідники пропонують…» (за сторінками журналу «Винахідник і 

раціоналізатор»). 

Одним із напрямків діяльності відділу в 2010 році було залучення до 

бібліотеки спеціалістів, майбутніх фахівців, студентів вищих навчальних закладів. 

Так для студентів першого курсу ТНТУ ім. І. Пулюя й Технічного коледжу 

організовувалися екскурсії по бібліотеці з одночасним ознайомленням із новими 

надходженнями літератури та періодичних видань на допомогу навчальному 

процесу з найрізноманітніших питань.  

 

У 2010 році роботу відділу сільськогосподарської літератури було спрямовано на 

удосконалення системи обслуговування користувачів та задоволення їхніх 

інформаційних потреб. 

На 1.01.2010 року фонд відділу становив 15139 пр. книг, 9862 пр. журналів, 165 

підшивок газет (комплектів 117). 

З вересня 2009 року розпочалася ретроспекція фонду сільськогосподарської 

літератури. За 2010 рік в електронний каталог занесено 4106 пр. книг (план — 4000) 

і відредаговано 2700 позицій. 

Протягом року проводилася перевірка правильності розстановки фонду на 

полицях. Упорядковано газетно-журнальний фонд відділу. 
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Для донесення до користувачів інформації з питань агропромислового 

виробництва, рослинництва, тваринництва, механізації та електрифікації 

сільськогосподарського виробництва, економіки агропромислового комплексу 

внесено в електронну картотеку статей 1503 записи, влито 2406 карток. Постійно 

проводилась редакція окремих розділів СКС, відкривалися нові рубрики. 

Відредаговано заплановані на 2010 рік розділи картотеки: 41.4. Землеробство. 

Агротехніка; 44. Захист рослин. Відкрито 10 нових рубрик. 

Для спеціалістів сільськогосподарського виробництва працівниками відділу 

щоквартально готується рекомендаційний список літератури «Вам, спеціалісти» 

(сторінками сільськогосподарської періодики).  

До різних знаменних дат у сільськогосподарській галузі організовувались 

перегляди літератури, дні інформації, дні періодики: «Бджільництво», «Сучасний 

стан, проблеми і перспективи в Україні», «Аграрний менеджмент і 

підприємництво», «Ліс — основа життя на землі» та ін. 

На замовлення користувачів у 2010 році виконувались письмові довідки, 

зокрема: «Управління сільськогосподарським підприємством в ринкових умовах», 

«Механізація внесення мінеральних добрив», «Облікова політика 

сільськогосподарського підприємства», «Економічна ефективність використання 

деревини в біоенергетиці», «Фінансовий аналіз сільськогосподарських 

підприємств», «Лісові гриби» та ін. 

Для працівників книгозбірні на загальнобібліотечні виробничі навчання 

підготовлено огляди сільськогосподарської періодики. 

 

У 2010 році сектором періодики передплачено 35 назв газет. 

Для збереження газетного фонду підготовлено та передано на оправу 71 

комплект газет. 

Поновлено інформацію про сектор періодики на сайті бібліотеки, а також 

створено базу даних: «Газетні видання ТОУНБ». Внесено 185 назв газет, що 

становить 1432 записи. Цікавими та змістовними були презентації, творчі зустрічі, 

завдяки яким бібліотечний фонд поповнився авторськими виданнями книг. 
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У рамках фестивалю української книги, 

що проходив під назвою «Джура-фест», 

відбулася презентація творчості науковця, 

історика, прозаїка, доктора філософських 

наук Петра Кралюка. Гостями заходу 

були: голова обласної організації 

Національної  спілки письменників 

України Богдан Безкоровайний, літературний критик Петро Коробчук, поет, 

краєзнавець Сергій Синюк. Автор ознайомив читачів зі своїми історичними, 

філософськими, літературознавчими працями та художньою прозою, подарував 

книгозбірні вісім власних книг.  

Восени пройшла ще одна презентація  нової книги Петра Кралюка «Шестиднев, 

або корона дому Острозьких». Це твір про людину, котра мала щонайближче 

відношення до Тернополя — Костянтина Острозького, про шість останніх днів з 

його життя. Участь у заході взяли члени Національної спілки письменників України 

Богдан Бастюк та Сергій Синюк, які засвідчили своє захоплення творчістю Петра 

Кралюка.  

«Природа навколо нас» — під такою 

назвою пройшов захід, проведений спільно 

з управлінням охорони навколишнього 

середовища, управлінням житлово-

комунального господарства та екології 

Тернопільської міської ради й 

Тернопільським обласним екологічним 

центром. Метою заходу було привернення 

уваги громадськості до проблем навколишнього середовища. Головний спеціаліст  

сектору розвитку екологічної мережі, заповідної справи, екологічного моніторингу 

та біологічних ресурсів Галина Богданівна Синиця висвітлила тему «Охорона та 

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття». Темі «Екологічна освіта і 

виховання учнівської молоді» було присвячено виступ директора Тернопільського 

обласного екологічного центру Івана Івановича Герца. Про сучасний стан зелених 
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насаджень міста розповіла начальник відділу екологічної безпеки УЖКГ та екології 

Тернопільської міської ради Людмила Григорівна Гринчишин і подарувала 

бібліотеці «Екологічний бюлетень». 

Голова обласної ради Олексій Петрович Кайда подарував для бібліотеки 

тритомник «Екологічної енциклопедії». 

На творчу зустріч із поетесою та 

громадською діячкою Лесею 

Любарською «Джерело моєї душі» 

завітали відомі особистості Тернопілля: 

поети, члени Національної спілки 

письменників України Володимир Барна, 

Євген Зозуляк та Богдан Кушнерик; 

письменник, журналіст Михайло Левицький; директор обласного краєзнавчого 

музею Степан Костюк, благодійниця краю, кавалер ордена княгині Ольги Ірина 

Найдух. 

Пролунало багато щирих слів про непересічний та яскравий талант поетеси. Її 

твори — свіжі, наповнені новим змістом, у них національне коріння та вічні питання 

глибоко переосмислені. У цьому змогли переконатися присутні, почувши їх у 

виконанні авторки.  

Поетеса презентувала бібліотеці альманах «Краю мій Борщівський, краю 

стоголосий!», нещодавно виданий літературно-мистецьким об’єднанням «Ліра». 

 

Широке використання бібліотекою новітніх інформаційних технологій та 

Інтернету відкрило перед нею нові можливості в здійсненні методичних функцій. 

Адже саме цей напрям роботи є одним із пріоритетних у повсякденній діяльності 

головного методичного центру бібліотек області й полягає в забезпеченні 

адекватного реагування на глобальні зміни соціуму. Основне завдання методичної 

роботи сьогодні — управління змінами, що відбуваються. 

Для покращення та розширення якості бібліотечних послуг, оновлення фондів 

бібліотек, підвищення рівня книгозабезпечення літературою продовжувала діяти 
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прийнята раніше програма «Поповнення бібліотечних фондів на період до 2010 

року». 

Як засвідчують цифрові показники, відповідно до неї обласним бібліотекам у 

2010 році було виділено 185,4 тис. грн на передплату періодичних видань, що 

становить 67,4 % до потреб, передбачених на ці витрати з бюджету. На придбання 

вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції виділено 0,4 тис. грн для обласної 

універсальної наукової бібліотеки, що становить 0,4 відсотка від передбаченого 

програмою для головної книгозбірні області. 

У поточному році на забезпечення мінімумом періодичних видань 

централізованим бібліотечним системам виділено 419,3 тис. грн, що становить 50 % 

мінімальних нормативів, рекомендованих обласною універсальною науковою 

бібліотекою; з інших джерел на передплату періодичних видань було отримано 17,3 

тис. грн, або 28,3 % від передбаченого програмою. 

На придбання мінімуму вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції для ЦБС 

області було виділено 71,2 тис. грн бюджетних асигнувань, що становить 5,4% до 

рекомендованих нормативів. З інших джерел на придбання книжкової продукції 

було отримано 129,2 тис. грн, або 15,6 % від передбаченого. 

Традиційно питання роботи публічних бібліотек заслуховувалися колегією 

управління культури облдержадміністрації, зокрема в грудні слухалося питання 

«Про інформаційне забезпечення та інноваційну діяльність бібліотек Тернопільської 

міської централізованої бібліотечної системи». Колегія рекомендувала зосередити 

увагу на створенні власних інформаційних ресурсів для обслуговування 

користувачів, практикувати підготовку інформаційно-рекламної продукції для 

популяризації послуг книгозбірень, створити «Координаційний план 

інформаційного забезпечення користувачів-дітей та організаторів дитячого читання 

на 2011—2012 роки», для управління культури і мистецтв Тернопільської міської 

ради ставилося завдання щодо зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек та 

фінансування галузевих програм. 

Протягом року продовжувала вдосконалюватись система підвищення 

кваліфікації персоналу, враховуючи зміни сучасного суспільства та сучасні 

тенденції розвитку бібліотечної справи країни, близького зарубіжжя, області. 
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Основним завданням обласного методичного центру було професійне навчання 

керівного складу ЦБС, тобто директорів і методистів, надання їм теоретичних знань 

і практичної допомоги у впровадженні управлінських інновацій та реалізації 

стратегічних напрямків розвитку бібліотек, а саме: програмно-цільове планування 

роботи, інноваційна діяльність, правове забезпечення діяльності публічних 

бібліотек, соціально-партнерські відносини бібліотек, питання позиціонування 

бібліотек серед місцевої громади та ін. 

Одним із таких заходів стала щорічна 

Обласна травнева школа методиста. У 2010 

році темою обговорення була 

«Соціокультурна діяльність як основний 

напрямок просвітницької місії публічної 

бібліотеки», проводилася вона на базі 

Бережанської ЦБС. 

На заняттях школи розглядались питання, які постають перед бібліотеками в 

сучасному динамічному середовищі, проблеми, що пов’язані з поновленням змісту 

бібліотечного обслуговування. Присутнім було запропоновано виступи та 

консультації провідних фахівців обласних бібліотек на теми: «Соціальне 

партнерство бібліотек: концепція, сучасний стан, перспективи», «Бібліотека в 

сучасному суспільстві: проблеми маркетингу», «Бібліотечні заходи з реалізації 

основних функцій соціокультурної роботи з молоддю», «Діяльність бібліотек, що 

обслуговують дітей в регіональному соціокультурному аспекті».  

Фахівці Бережанської ЦБ презентували діяльність функціональних відділів 

центральної бібліотеки для дорослих. Завідувачі методичних відділів центральних 

бібліотек області ознайомилися з роботою методичної служби ЦБС та виставкою-

переглядом інформаційних матеріалів, підготовленою працівниками відділу. 

День директора ЦБС, який відбувся в 2010 році, був присвячений темі 

«Правове забезпечення діяльності публічних бібліотек». Проблемні питання з 

діяльності бібліотек було поставлено начальнику відділу фінансів, бухгалтерського 

обліку та кадрової роботи управління культури облдержадміністрації Н. М. Леськів, 

головному спеціалісту відділу фінансів, бухгалтерського обліку та кадрової роботи 
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управління культури облдержадміністрації В. М. Навольському та юристу ОУНБ 

О. М. Біляєвій. Також було обговорено питання: обслуговування людей з 

обмеженими можливостями (М. В. Хмурич — директор ОБМ); особливості та 

принципи обслуговування дітей (Н. С. Новіцька — директор ОБД); професійні 

громадські організації (О. Г. Ліскова — заступник директора з наукової роботи та 

автоматизації ОУНБ); формування та облік справ у централізованих бібліотечних 

системах (С. Т. Єрошенкова — завідувачка науково-методичного відділу ОУНБ). 

Уже протягом кількох років 

приділяється увага підвищенню 

кваліфікації завідувачів міських бібліотек 

області. Минулого року було 

запропоновано обговорити тему 

«Інноваційна діяльність — стратегічний 

напрям розвитку міських бібліотек». Під 

час роботи семінару розглядалися питання проектної діяльності бібліотек, 

інноваційних форм роботи, використання веб-технологій другого покоління (Веб 

2.0). Привернули увагу слухачів презентації з використанням мультимедійних 

технологій «Інноваційна діяльність публічних бібліотек США», «Популяризація 

книги в бібліотеці: нові форми». 

Уже традиційним стало проведення 

днів спеціаліста для працівників 

бібліотек різних видів, і у звітному році 

він пройшов на базі головної книгозбірні 

області. Було розглянуто тему «Система 

вивчення, використання та популяризації 

бібліотечного фонду». Учасники заходу 

мали можливість обговорити питання вивчення та комплектування бібліотечного 

фонду, взаємодії спеціальних та публічних бібліотек у забезпеченні доступу до 

ресурсів бібліотек читачам з обмеженими можливостями, використання технологій 

Веб 2.0 для популяризації бібліотечного фонду. 
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Тренером-координатором програми 

«Бібліоміст» для директорів ЦБС було 

проведено тренінг із написання проектів для 

участі в новому раунді конкурсу «Організація 

нових бібліотечних послуг з використанням 

вільного доступу до Інтернету». 

Загалом, неодноразово беручи участь у 

роботі семінарів, шкіл, тренінгів, підвищення кваліфікації пройшло 68 фахівців 

централізованих бібліотечних систем області. 

Упродовж року працював майстер-клас «Інтернет для бібліотекаря». 

Провідним аспектом діяльності науково-методичного відділу продовжувала 

залишалась консультаційна допомога. Вона надавалася керівникам та методистам 

ЦБС, фахівцям інших спеціальних та спеціалізованих бібліотек області й міста. 

Консультаційна допомога стосувалась проблематики роботи з персоналом у 

сучасних умовах, утвердження власного іміджу, розгортання інноваційної 

діяльності, пошуку додаткових джерел фінансування, організації роботи за 

цільовими бібліотечними програмами, вивчення потреб користувачів та їх 

задоволення рівнем обслуговування в книгозбірнях. 

Одна з основних функцій методичної роботи — аналітична. Ця робота 

проводилась постійно, протягом року. Щорічно фахівці відділу приймають 

статистичні та інформаційні звіти за  підсумками роботи ЦБС області та інших 

спеціальних і спеціалізованих бібліотек. Аналізуючи їх, готують зведений банк 

даних статистичної інформації за підсумками року та зведений інформаційно-

аналітичний огляд діяльності про стан бібліотечно-інформаційного обслуговування 

населення області. 

Результатом вивчення став аналітично-статистичний огляд «Публічні 

бібліотеки Тернопільщини: рік 2009», до якого увійшли аналітичні та фактичні 

матеріали щодо розвитку мережі бібліотек області, стану бібліотечних фондів, 

динаміки основних показників бібліотек, комп’ютеризації та інформаційного 

сервісу, бібліотечного маркетингу, формування позитивного іміджу в громади через 

творчі акції та пошук сучасних, ефективних форм обслуговування користувачів. 
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Важливою ділянкою в роботі відділу залишається 

соціологічна діяльність. ОУНБ щорічно проводить локальне 

соціологічне дослідження «Краща книга року». Воно дозволяє 

сформулювати конкретні пропозиції щодо покращення роботи 

публічних бібліотек, зокрема: збільшити надходження 

популярної художньої української та світової літератури, 

розширити асортимент періодичних 

видань, покращити поінформованість 

користувачів про нові надходження, що підвищить престиж 

бібліотек, як центрів читання. Матеріали, підготовлені за 

наслідками досліджень, розміщено в інформаційно-

аналітичному бюлетені «Крізь призму соціології», головне 

завдання якого — всебічне ознайомлення з результатами 

проведених досліджень, підвищення фахового рівня 

бібліотекарів-практиків. 

Важливу роль у методичній допомозі централізованим 

бібліотечним системам відіграє видавнича продукція науково-

методичного відділу. Продовжували виходити інформаційно-

методичний бюлетень «Професійне досьє бібліотекаря» та 

інформаційно-аналітичний бюлетень «Крізь призму соціології».  
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До ювілеїв та пам’ятних дат працівниками відділу було підготовлено 

методично-бібліографічні поради «У твоєму імені живу» (до 75-річчя від дня 

народження Василя Симоненка), «Славні уродженці Тернопілля» (з нагоди 

ювілейних дат учених-природодослідників та винахідників Івана Пулюя, Степана 

Балея, Володимира Кучера, Миколи Мельника), «Об’єднуємо зусилля: інформаційне 

забезпечення соціальної реабілітації та інтеграції в суспільство людей з особливими 

потребами» (до Міжнародного дня інвалідів). 

 

 

 

 

 

 

 

Триває робота над наповненням контенту сторінки «Бібліотекарю», зокрема 

розділів «Методичні рекомендації» та «Консультації». 

Проведено переоблік фонду відділу. 

У минулому році приділялась увага питанням підвищення професійної 

компетентності персоналу. Усі працівники відділу пройшли навчання в головному 

тренінговому центрі для бібліотекарів за програмою «Бібліоміст» Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

Фахівці намагалися читати, вивчати й популяризувати нові напрямки 

діяльності, досвід роботи, нові інтерактивні форми підвищення кваліфікації, які 

сьогодні запроваджуються в практику роботи інших бібліотек України та зарубіжжя.  

У відділі ведеться робоча картотека «На допомогу методисту», до якої протягом 

року влито 187 карток.  

За рік працівниками відділу обслужено 70 користувачів, яким було видано 

685 пр. видань. 
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Додаток № 1 
Основні показники за 2010 р. 

 Відділи К-сть 
користувачів 

К-сть 
відвід. 

К-сть 
кн/вид. 

План 21145 123615 428105 
Виконано 

Усього 
21215 123940 436451 

План 6000 28000 135000 
Виконано 

Відділ читального залу 
5980 27805 134818 

План 5100 55000 91000 
Виконано 

Відділ міського абонементу 
5121 54602 91138 

План 800 2900 20000 
Виконано 

Відділ сільськогосподарської 
літератури 806 3472 22281 

План 2050 7500 65000 
Виконано 

Відділ технічної літератури 
2061 7559 66105 

План 1000 3800 20000 
Виконано 

Відділ літератури з мистецтв 
1010 3805 20015 

План 1030 3500 20500 
Виконано 

Відділ літератури 
іноземними мовами 1034 3721 20897 

План 1680 4600 21000 
Виконано 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 1687 4658 22935 

План 50 100 500 
Виконано 

Інформаційно-бібліографіч-
ний відділ 60 113 1401 

План 200 1300 600 
Виконано 

Відділ інформації 
203 1066 659 

План 70 315 675 
Виконано 

Науково-методичний відділ 
70 405 685 

План 50 100 100 
Виконано 

Сектор міжбібліотечного 
абонементу 35 87 29 

План 2230 6000 46630 
Виконано 

Сектор періодики 
2241 6117 48686 

План 800 7500  
Виконано 

Відділ автоматизації та 
механізації бібліотечних 

процесів 822 7887  

План 85 3000 7100 
Виконано 

Відділ зберігання основного 
фонду 85 2643 6802 
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Додаток № 2 

ВИДАЧА ЛІТЕРАТУРИ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ 
У тому числі  

Відділи 
 

Разом Суспіл. При- 
родн. Техн. Гуманіт. 

Відділ читального 
залу 

134818 91731 15417 - 27670 

Відділ міського 
абонементу 

91138 11728 6031 4669 68710 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 
22281 8548 13733 - - 

Відділ технічної 
літератури 

66105 70 - 66035 - 

Відділ літератури з 
мистецтва 

20015 - - - 20015 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

20897 4720 18 163 15996 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

22935 19334 1056 118 2427 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

1403 75 - - 1328 

Відділ інформації 659 43 9 16 591 
Науково-методичний 

відділ 
685 18 - - 667 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 
29 14 3 2 10 

Сектор періодики 48686 34517 2462 833 10874 
Відділ зберігання 
основного фонду 

6802 2505 437 10 3850 

Відділ автоматизації  
та механізації 

бібліотечних процесів 
- - - - - 

УСЬОГО 436453 173303 39166 71846 152138 
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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 

33805 101013   90581 44237   

Відділ міського 
абонементу 

77450 13688   31226 59901  11 

Відділ сільсько- 
господарської 
літератури 

1197 21084   14564 7717   

Відділ технічної 
літератури 

1744 64361   23922 42183   

Відділ літератури з 
мистецтв 

15502 4513   7780 12235   

Відділ літератури 
іноземними мовами 

3346 17551   390 375 926 19206 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

8306 14629   22724 130 81  

Інформаційно-
бібліографічний 

відділ 
75 1328   1383 20   

Відділ інформації 315 344   593 66   
Науково-

методичний відділ 
74 611   445 240   

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 
27 2   20 9   

Сектор періодики  48686   36126 12560   
Відділ зберігання 
основного фонду 

6458 344   1566 5236   

Відділ 
автоматизації  та 

механізації 
бібліотечних 
процесів 

- -       

УСЬОГО  148299 288154   231320 184909 1007 19217 
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Додаток № 3 
КІЛЬКІСТЬ І СКЛАД КОРИСТУВАЧІВ 
Усього Наук. 

працівники 
ІТП Спеціалісти 

с/г 
Відділи  

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Відділ читального 

залу 
6064 5980 268 344 1588 1290 -  

Відділ міського 
абонементу 

5144 5121 233 289 265 524 8 19 

Відділ 
сільськогосподарсь-

кої літератури 

804 806 56 51 62 41 14 14 

Відділ технічної 
літератури 

2069 2061 47 40 292 256 -  

Відділ літератури з 
мистецтв 

1010 1010 54 45 -  -  

Відділ літератури 
іноземними мовами 

1033 1034 96 50 37 19 -  

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

1682 1687 141 125 61 33 2 2 

Інформаційно-
бібліографічний 

відділ 

83 60 - 6 -  -  

Відділ інформації  201 203 4 5 - 4 -  

Науково-методичний 
відділ 

60 70 -  -  -  

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 

33 35 6 7   -  

Сектор періодики 2229 2241 132 77 73 60 - 484 

Відділ зберігання 
основного фонду 

85 85 -  -  -  

Відділ автоматизації 
та механізації біб-
ліотечних процесів 

857 822 98 23 - 24 -  

УСЬОГО  21354 21215 1135 1062 2378 2251 24 519 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 
Студенти  Службовці  Робітники  Відділи  

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Відділ читального залу 3874 3520 12 7 20 52 

Відділ міського 
абонементу 

2738 2692 26 630 169 175 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 

297 285 7 4 25 30 

Відділ технічної 
літератури 

822 852 347 300 104 111 

Відділ літератури з 
мистецтв 

445 492 -  29 24 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

381 476 179 345 6 6 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

774 870 438 387 51 37 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

- 17 - 7 -  

Відділ інформації  101 62 19 19 1  

Науково-методичний 
відділ 

2 4 2  -  

Сектор міжбібліотечного 
абонементу 

8 1 - 1 - 1 

Сектор періодики 1301 1364 26 23 37 28 

Відділ зберігання 
основного фонду 

-  -  -  

Відділ автоматизації  та 
механізації бібліотечних 

процесів 

535 504 82 80 - 58 

УСЬОГО  11278 11139 1138 1803 442 522 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 
Працівники 
культури 

Корист. з 
особл. 

потребами 

 
Інші 

Відділи 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Відділ читального залу 118 125   184 642 

Відділ міського абонементу 228 219 122 131 1355 442 

Відділ сільськогосподарської 
літератури 

99 129   244 252 

Відділ технічної літератури 105 116   352 386 

Відділ літератури з мистецтв 335 351   147 98 

Відділ літератури іноземними мовами 239 108   95 30 

Відділ краєзнавчої літератури та 

бібліографії 

115 121   100 112 

Інформаційно-бібліографічний відділ 83 25   - 5 

Відділ інформації 74 105   2 8 

Науково-методичний відділ 56 66   -  

Сектор міжбібліотечного абонементу 14 24   5 1 

Сектор періодики 104 92   556 113 

Відділ зберігання основного фонду 85 85   -  

Відділ автоматизації та механізації 

бібліотечних процесів 

58 63   84 70 

УСЬОГО  1713 1629  131 3124 2159 
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Додаток № 3 
Користувачі за віком 

Відділи 15—17 18—21 Від 22 
Відділ читального залу 730 2301 2949 

Відділ міського абонементу 159 2122 2840 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 
11 235 560 

Відділ технічної літератури 76 400 1585 

Відділ літератури з мистецтв  322 688 

Відділ літератури 

іноземними мовами 
 485 549 

Відділ краєзнавчої 

літератури та бібліографії 
62 585 1040 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 
2 11 47 

Відділ інформації 1 59 143 

Науково-методичний відділ  4 66 

Сектор міжбібліотечного 

абонементу 
  35 

Сектор періодики  860 1381 

Відділ зберігання основного 

фонду 
  85 

Відділ автоматизації та 

механізації бібліотечних 

процесів 

 495 327 

УСЬОГО  1041 7879 12295 
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Додаток № 4 

НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ  

№ Джерела надходження 
План  

на 2010 рік 

Виконано 

в 2010 році 

План  

на 2011 рік 

1 Видавництва, книго-
торгові організації, 
книжкові магазини 

600 545 600 

2 «Преса» (додатки) 100 84 100 

3 Обмінний фонд 100 254 100 

4 Обласний обов’яз-
ковий примірник 

700 539 700 

5 Інші джерела 1000 527 1100 

6 Взамін загубленим 350 508 350 

7 Подарунок 1300 1137 1300 

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

700 208 700 

9 Діаспора    

10 Посольства 150  150 

 УСЬОГО 5000 3802 5000 
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Додаток № 5 
 

РОЗПОДІЛ ВИДАНЬ, ЩО ВИБУЛИ 
Кількість примірників 

№ Причини вибуття 
2009 2010 

1 Зношеність 4229 2581 

2 Не повернуті читачами 325 526 

3 Застарілі за змістом 5658 5606 

4 
Інші причини 

( у т. ч. обмінний фонд) 
455 83 

 УСЬОГО 10711 8796 

 

 

 

Додаток № 6 

 

Інші видання  Усьо-
го 

Книги 
Бро-
шури  

Жур-
налів 

Газет  Кіно-
фото-
док. 

ІЗО Ноти 

Було на 1.01.2010 р. 580572 472683 92497 4803 2489 2134 5966 

Надійшло за 2010 р. 6611 3715 2715 94 87   

Вибуло в 2010 р. 8796 7908 888     

Є на 1.01.2011 р. 578387 468490 94324 4897 2576 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  

      Поч. Зак.  

1 «Література про 
Тернопільську область 
за 2000—2004 рік» 

Науково-
допоміжний 
покажчик 

- „ - 
- „ - 

На 
сайт 

І кв. ІV кв. ВКЛБ 

2 «Література до знамен-
них і пам’ятних дат 
Тернопільщини на 
2011 рік» 

Бібліогр. 
покажчик 

8 друк. 
арк. 

200 Дру-
карсь-
кий 

І кв. 
 

ІVкв., 
ли-
сто-
пад 

ВКЛБ 

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

Бібліогр. 
покажчик 

3 друк. 
арк. 

200 Дру-
карсь-
кий 

ІV 
кв. 

І кв. ІБВ 

4 «У твоєму імені живу» 
(до 75-річчя від дня 
народження 
В. Симоненка) 

Методичні 
поради 

0,25 30 Ксе-
рокс 

ІV 
кв. 

І кв. НМВ 

5 «Професійне досьє 
бібліотекаря» 

Інформ.-аналіт. 
бюл.,  

Вип. 1—2 

0.25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. НМВ 

6 «Публічні бібліотеки 
Тернопільщини: 
рік 2009-й» 

Аналіт.-стат. 
огляд 

0.25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІІ кв. НМВ 

7 «Об’єднаємо зусилля: 
інформаційне 
забезпечення 
соціальної реабілітації 
та інтеграції в 
суспільство людей з 
особливими 
потребами» (до 
Міжнародного дня 
інвалідів) 

Методичні 
поради 

0.25 30 Ксе-
рокс 

ІІІ 
кв. 

ІІІ кв. НМВ, 
ІБВ 

8 «Славні уродженці 
Тернопілля» 

Методичні 
поради 

0.25 30 Ксе-
рокс 

ІІ 
кв. 

ІІ кв. НМВ, 
 

9 «Крізь призму со-
ціології» 

Інформ.-аналіт. 
бюл.,  

Вип. 1—2 

0.25 30 Ксе-
рокс 

ІІ 
кв. 

ІV кв. НМВ 

10 «Віртуальний світ...» Вебліогр. 
покажчик,  
Вип. 1—4 

0.25 30 Ксе-
рокс  

І кв. ІV кв. ВІ 

11 «Культура Терно-
пільщини» 

Інформ.-
анотов. список. 

Вип. 1—4 

0.25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. ВІ 

12 «Нові надходження 
неопублікованих доку-
ментів» 

Інформ. список 0.25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. ВІ 
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13 «Інформація про події 
суспільного та куль-
турно-мистецького 
життя Тернопільщини» 

Інформ. 
довідка, 
Вип. 12 

0.25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. ВІ 

14 «Нова література з 
питань техніки» 

Інформ. список 0.25 30 Ксе-
рокс 

ІІ 
кв. 

ІV кв. ВТЛ 

15 «Нова література з 
питань с/г» 

Інформ. список 0.25 30 Ксе-
рокс 

ІІ 
кв. 

ІV кв. ВОПСГ 

16 «Культура Терно-
пільщини: 2008» 

Бібліогр. 
покажчик 

0.25 30 Дру-
карсь-
кий 

 І кв. ВІ 

 


