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Упродовж 2011 року колектив бібліотеки працював над виконанням важливої 

місії — забезпечення інформаційних потреб реальних і віртуальних користувачів у 

сфері освіти, науки та виробництва на допомогу всебічному розвитку особистості, 

організації відпочинку й дозвілля населення, регіону за рахунок використання всіх 

наявних і віддалених інформаційно-документальних ресурсів. 

Змістовна діяльність бібліотеки була багатоплановою, проте пріоритетними 

напрямками роботи були: дотримання законодавчої бази, сприяння органам влади у 

формуванні та реалізації бібліотечної політики в області, подальше освоєння й 

упровадження новітніх комп’ютерних технологій, створення електронних баз даних, 

участь у проектній та грантовій діяльності благодійних фондів, науково-методичне 

забезпечення діяльності книгозбірні тощо. 

Одним з основних напрямків роботи бібліотеки було якісне обслуговування 

користувачів та повноцінне задоволення їх потреб. Тож минулого року її послугами 

скористалися 21 274 користувачі, яким видано 433 776 примірників документів. 

Упровадження інновацій в усі напрямки діяльності бібліотеки зумовило ріст 

показника відвідування, який за минулий рік становив 393 713, що на 

269 773 відвідування більше, ніж у 2010 році. Збільшилося відвідування масових 

заходів і становить 4188. Однак головний ріст показника відбувся за рахунок 

кількості звернень на веб-сайт бібліотеки — 270 463. Треба віддати належне 

щорічній Декаді відкритих дверей, приурочений до Всеукраїнського дня бібліотек, 

під час якої для першокурсників вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів 

проведено 49 екскурсій. 

Невичерпним джерелом для освіченої людини залишається книга. Саме з неї 

кожен читач черпає для себе знання, необхідні для подальшого розвитку як 

професіонала, науковця, особистості. 

Станом на 01.01.2012 бібліотечний фонд головної книгозбірні нараховував 

565 878 примірників документів. Відповідно до «Програми поповнення 

бібліотечних фондів на 2011—2015 роки» проводилася робота з формування 

бібліотечного фонду. Так загальний обсяг документів, що надійшли в 2011 році, 

склав 6672 примірники. З них: книги — 3992 пр. (3491 назва), журнали — 2561 пр. 
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(332 назви), газети — 92 річних комплекти (87 назв), електронні видання — 27 

дисків. 

Виконання обласної Програми поповнення бібліотечного фонду здійснювалося 

в частині придбання періодичних видань за кошти бюджетного фінансування та 

книг за кошти від комерційної діяльності бібліотеки. Упродовж року 

передплачувалося 58 назв газет (з передбачених Програмою 75-ти), 261 назва 

журналів (з 300) на 117,8 тис. грн.; куплено 379 книг та 12 дисків на суму 

14,7 тис. грн. Решта надходжень документів для поповнення бібліотечного фонду 

була безкоштовною. 

Найцінніший сегмент поточного комплектування — обласний обов’язковий 

примірник. За рік поступило 933 пр. До переліку підприємств, які традиційно 

надавали свою видавничу продукцію, додалася поліграфічна фірма «Діана плюс 

книги». Видавництво виготовляє й поширює періодичні видання дозвіллєвого 

змісту. Згідно з укладеним договором, у фонд бібліотеки поступило 24 назви (46 пр. 

документів). 

У 2011 році офіційно було укладено договори про доставку безоплатного 

обов’язкового примірника з Тернопільським національним педагогічним 

університетом ім. В. Гнатюка. 

 

Працівниками відділу комплектування фонду проводився щорічний моніторинг 

щодо повноти надходжень у бібліотечний фонд видань місцевого друку, 

зареєстрованих у посібнику державної бібліографії «Літопис книг» за 2010 рік. За 

висновком проведеної роботи, 7% видань не поповнили фонд бібліотеки. 

Підготовлені працівниками листи-звернення до керівників поліграфічних 

підприємств із проханням надати неотримані видання вирішили існуючу проблему, 

що забезпечило ліквідацію більшості лакун, у тому числі й за списком 

доукомплектування відділу краєзнавчої літератури та бібліографії. 

Найбільшим за обсягом джерелом безкоштовного надходження були книги, 

передані в дарунок від приватних осіб. За наслідком поширеного серед читачів 

оголошення подарувати книги, у фонд бібліотеки надійшло 1297 примірників 

документів. Найцінніші видання поступили від мешканців Тернополя: Білян М. Й., 
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Булави Т. А., Околінської М. В., Андрейчина М. А., Сінкевича Б. Я., Уніята Б. Й., 

Шпорчука П. П. та інших. 

Варто виокремити імена історика Нестора Мизака та громадянки США Лесі 

Правак, які надали у фонд бібліотеки документи історичного змісту. У відповідь 

установа пошанувала своїх благодійників грамотами вдячності. 

Продовжувалася співпраця з громадськими об’єднаннями, підприємствами та 

організаціями, які безкоштовно надавали документи з різних галузей знань. Їх 

нараховується близько 700 примірників. Це — актуальні інформаційні, аналітичні, 

дискусійні, монографічні, мистецькі видання. 

Варто відзначити проведену роботу щодо придбання наукової літератури у 

Львівській національній бібліотеці ім. В. Стефаника, яка увінчалася надходженням 

наукових праць і матеріалів про І. Франка, О. Барвінського, історико-

бібліографічних досліджень української преси Галичини та інших видань. 

Заслуговує на увагу література, що надійшла від Ради міжнародних наукових 

досліджень та обмінів (IREX), Національної спілки краєзнавців України, Фонду 

українознавчих досліджень (Австралія), Громадської ініціативи «Оновлення 

країни», УАДФ «Сейбр-Світло», МГО «Українське Реріхівське товариство». 

Зважаючи на обмежені фінансові можливості щодо закупівлі видавничої 

продукції, було проаналізовано інші шляхи придбання нових видань. Один із них — 

це «платний абонемент», який урізноманітнив спектр видань галузевою літературою 

та компенсував недопоставки періодичних видань ТОВ НВП «Ідея». Це дало змогу 

отримати новинки творів О. Забужко, Ю. Андруховича, А. Дністрового, 

Ю. Винничука, К. Москальця, С. Жадана, Г. Пагутяк та інших. 

Щорічною книжковою родзинкою для бібліотекарів був 18-й Форум видавців у 

Львові. Література, представлена різними видавництвами, не могла залишити 

байдужим нікого. Для задоволення смаків користувачів бібліотеки працівниками 

було придбано книги: «Вибрані твори» М. Йогансена, «Хресна проща» Р. Іваничука, 

«Без цензури» О. Ульяненка, «Зниклий безвісти» Ф. Кафки, «Армагедон уже» 

М. Матіос, «Зимові листи» В. Махна  та інші. 

Бібліотекарі ОУНБ долучилися й до книжкового ярмарку «Джура-фест», де 

також було придбано рейтингові видання національного книжкового ринку. 
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Не перший рік Тернопільська ОУНБ, виконуючи функції бібліотечного 

колектора, здійснювала розподіл видань серед ЦБС області за державними 

гуманітарними програмами та проектом Тернопільської облради сприяння 

місцевому книговиданню. 

Усього спеціалісти ОУНБ опрацювали для бібліотек області 5,5 тис. 

примірників документів (82 назви), у тому числі було розподілено «Енциклопедію 

сучасної України» (Т. 9).  

В умовах недостатнього та нестабільного фінансування більшості бібліотек 

обмінно-резервні фонди залишаються одним із важливих джерел 

документопостачання. Так обмінний фонд (ОФ) Тернопільської ОУНБ здійснював 

облік надходжень, внутрішньобібліотечний перерозподіл видань, забезпечував 

документами бібліотеки різних форм власності. Упродовж минулого року до ОФ 

надійшло 2140 пр. документів, з них — 1161 пр. з фонду Тернопільської ОУНБ, 

988 пр. — від приватних осіб. За звітний період ресурсами ОФ доукомплектовано 

бібліотеки Козівської, Лановецької, Підволочиської, Зборівської, Монастириської, 

Кременецької централізованих бібліотечних систем; Копичинецької навчально-

виховної колонії, департаменту МВС України, медичного коледжу, Тернопільського 

національного технічного університету ім. І. Пулюя, відділи обслуговування 

ТОУНБ. Загальна кількість — 780 пр. документів. 

Значна увага приділялася забезпеченню якісного складу ОФ. Зроблено відбір і 

списано 780 пр. документів. 

Нові надходження в ОФ презентувалися на сайті бібліотеки через щоквартальні 

списки. Тематичний список літератури з медицини поширювався на кафедрах 

Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського. 

Здійснювалося інформування абонентів телефоном. 

Об’ємна робота проводилася працівниками відділу комплектування фонду в 

напрямку рекомплектування бібліотечного фонду. Списано й знято з інвентарного 

обліку 19 181 пр. документів, із них — 10 235 пр. книг, 8946 пр. журналів. 

Характеристика списання за причинами вибуття така: непрофільність і 

дублетність — 1291 пр., зношеність — 7248 пр., застарілість — 9552 пр., втрата 

користувачами — 939 пр., пошкодженість у результаті аварії — 151 пр. 
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Усю облікову роботу відділу комплектування фонду автоматизовано. У 2011 

році розпочато реєстрацію газетних видань за допомогою автоматизованої системи 

«ІРБІС». База даних «GAZ_2011», започаткована в травні, нараховує 3400 записів. 

База даних «Комплектування» (СМРL) станом на 01.01.2012 налічувала 18 428 

записів, за 2011 рік поповнилася 3140 записами; БД «Періодика» (Р2008) 

поповнилася 2568 записами. 

У методичній роботі відділу комплектування фонду перевага надавалася усним 

консультаціям спеціалістів ЦБС (8) щодо дотримання вимог інструктивно-

нормативних матеріалів. Завідувачка відділу взяла участь у щорічному семінарі 

директорів ЦБС за темою «Управління бібліотечним фондом: пошук резервів». 

 

Завдання, що стояли перед відділом обробки літератури та організації каталогів, 

полягали в аналітично-синтетичній обробці документів. У 2011 році було 

опрацьовано 3858 документів, з них 16 — на електронних носіях. Систематизовано, 

предметизовано та складено бібліографічний опис на 3200 назв документів, 

видруковано 8867 карток та 7716 індикаторів і формулярів. 

Серцевиною бібліотеки залишалися карткові каталоги. Упродовж року до 

генерального каталогу було влито 3200 карток, до абеткового читацького — 

2611 карток, до систематичного — 2736 карток. Регулярно відбувалося наповнення 

картотеки назв художніх творів, а це — 320 записів. 

Упродовж року каталоги очищувалися від застарілої та зношеної літератури. У 

процесі роботи було вилучено з генерального каталогу 10 273 номери і 14 495 

карток з усіх каталогів. 

Для кращого розкриття фонду бібліотеки через систему каталогів і картотек 

постійно ведеться їх редагування: 

— алфавітного й генерального на правильність розстановки, виправлення помилок, 

заміни зношених карток. Відредаговано 40 ящиків, букви С—Я; 

— систематичного — уточнення формулювання назв розділів і рубрик, контролю за їх 

наповненням. Зроблено методичну редакцію відділу 84(4Рос) на виділення збірників 

художніх творів російських письменників. Вибірково проводилася методична 
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редакція відділів 86 Релігія, 87 Філософія, 88 Психологія згідно з новими таблицями 

ББК.  

Протягом року велася редакція алфавітно-предметного покажчика (АПП) 

відповідно до змін, які відбувалися в систематичному каталозі. 

Паралельно з картковими каталогами належну увагу було приділено 

наповненню електронного каталогу (ЕК), який є одним із найважливіших 

бібліотечних ресурсів. Упродовж минулого року до бази даних (БД) «Електронний 

каталог» було внесено 2131 запис нових документів. Станом на 01.01.2012 БД 

«Електронний каталог» нараховувала 81 097 записів, з них 37 628 записів — 

ретроспекція. 

Над наповненням БД «Ретроспекція» працювали всі структурні підрозділи 

ОУНБ. За 2011 рік вона поповнилася 15 960 записами. Систематично здійснюється 

редакція електронних БД бібліотеки, а також словників: авторів, назв, предметних 

рубрик, видавництв. 

У другому півріччі 2011 року працівниками відділів обробки літератури та 

організації каталогів, технічної літератури, сільськогосподарської літератури 

розпочато роботу із штрихового кодування бібліотечного фонду своїх відділів. 

Станом на 01.01.2012 штрихове кодування пройшли 14 822 документи. 

Упродовж року райони неодноразового отримували методичну та практичну 

допомогу з питань систематизації творів друку, вивчення та дотримання діючих 

ГОСТів із питань каталогізації та обробки видань, упровадження автоматизованої 

системи «ІРБІС». Працівники Тернопільської міської, Кременецької, Бережанської, 

Монастириської, Збаразької ЦБС отримали більш детальні консультації з даних 

питань. 

Продовжувалася творча співпраця з видавництвами з питань індексації 

документів. 

Загалом минулого року було надано 215 консультацій, з них 65 — щодо УДК, 

за що одержано 805 грн. У результаті домовленостей щодо індексації документів 

для видавництв відділ сприяє комплектуванню бібліотек обов’язковим 

примірником.  

Підрозділ активно включився в процес переобліку бібліотечного фонду. 
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Упродовж останніх років доступність інформації стає дедалі важливішою 

характеристикою сучасної бібліотеки. Кожного року інформаційна діяльність ОУНБ 

активно переміщується в нове інформаційно-комунікаційне середовище. За такої 

ситуації електронні ресурси, власні електронні бази даних стають об’єктами 

бібліотечних процесів. 

Обсяг власних електронних баз даних сягає 399,5 тис. записів, що на 180,7 тис. 

записів більше, ніж 2010 у році. Працівниками бібліотеки ведеться 39 БД, з них до 

послуг користувачів — 25. 

Слід зазначити, що найбільш запитуваними користувачами є БД: 

— «Електронний каталог книг» — 81 097 записів; 

— «Електронна картотеки статей» — 139 368 записів; 

— «Електронний краєзнавчий каталог» — 19 702 записи; 

— «Електронний каталог документів іноземними мовами» — 5522 записи; 

— «Картотека пісень за назвами» — 2864 записи; 

— «Електронна картотека документів з питань європейської інтеграції» — 

1397 записів; 

— «Партитури» — 213 записів; 

— «Каталог газет Тернопільської ОУНБ» — 2626 записів. 

 

Не перший рік відділ краєзнавчої літератури та бібліографії бере активну участь  

у проекті консорціуму «Історична Волинь». За рік БД поповнилася 27 новими 

записами й містила 188 записів. Завершилося наповнення БД «Видатні люди краю» 

(801 запис). І надалі користується попитом БД «Місцеві автори на сторінках преси». 

Вона налічує 328 записів, що на 166 записів більше ніж, у 2010 році. Цікавою базою 

для бібліотечних спеціалістів є БД картотека неопублікованих документів (673 

записи), БД «Культура Тернопільщини» (3808 записів). 

Набирає потужності БД «Електронна бібліотека» (395 записів), до якої 

неодноразово зверталися бібліотекарі, краєзнавці, користувачі (студентство, 

старшокласники) тощо. Уже знайшли своїх користувачів і БД «Світовий Best», 

«Український Best», «Книга-відкриття року», «Бестселери авторів Тернопільщини», 
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«Популярні періодичні видання», що ведуть відділи міського абонементу та 

читального залу. 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека — це сучасний 

інформаційний центр із виходом до мережі Інтернет, доступом до офіційної 

інформації органів державної влади й місцевого самоврядування. 53 комп’ютери 

забезпечували технологічні процеси, сприяли задоволенню потреб користувача. Уже 

другий рік поспіль користувач мав можливість використовувати Wi-Fi 

(бездротовий) доступ до мережі Інтернет. Уже вкотре покращилася матеріально-

технічна база відділу літератури іноземними мовами. За рахунок коштів, наданих 

Посольством США в Україні в рамках проекту «Вікно в Америку», було отримано в 

подарунок два планшетних комп’ютери та один електронний рідер на загальну суму 

11 920 грн за грантом №SUP30011GR199, придбано один мультимедійний проектор, 

один ноутбук, ксерокс та кондиціонер на загальну суму 31 890,80 грн за грантом 

№ SUP30011GR231. 

 

Потужніше використання ОУНБ інформаційних технологій та Інтернету дало 

поштовх до подальшого розширення власних віртуальних продуктів. Так вже 

минулого року на веб-сайті бібліотеки з’явилися нові розділи: «Бібліотекарю», 

«Події культурного життя», «Здійснення закупівель». Популярність веб-сайту 

зростає щорічно, про що свідчать показники: звернень — 270 463, відвідали 

44 093 користувачі, переглянуто 120 183 сторінки. 

Найбільш запитуваними розділами сайта залишаються: «Електронний каталог» 

(понад 45 000 звернень), «Бібліотечні новини» — 87 новин, «Про нас пишуть» — 

82 статті, «Електронна бібліотека» — 396 книг (поповнилася 84 книгами), 

«Повнотекстові видання бібліотеки» — 37 видань, «Фотоальбом» — 

47 фотогалерей. 

 

За 2011 рік відділом автоматизації та механізації бібліотечних процесів 

записано та перереєстровано 819 користувачів, відвідування становить 7878. 

Упродовж року відділом було надано такі послуги: 

— сканування та розпізнавання тексту — 191 поз.; 
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— сканування малюнків — 22 мал.; 

— друк на чорно-білому лазерному принтері — 3018 пр.; 

— запис на usb-пристрої (флешки) — 3487 записів; 

— запис на CD/DVD-ROM — 24 записи. 

Працівники відділу регулярно підтримували веб-сайт бібліотеки в мережі 

Інтернет, здійснювали перевірку контенту сайта, наповнювали розділи. 

Створено новий розділ сайта «Події культурного життя», який поповнюється 

щомісяця; оновлено розділ «Регіон». Постійно відстежується рейтинг книг, які 

завоювали найбільшу популярность серед читачів відділу міського абонементу в 

номінаціях «Світовий Веst» та «Український Веst». Враховуючи бажання 

користувачів, оприлюднено нову номінацію «Бестселери авторів Тернопільщини». 

Отримали схвалення користувачів й нові віртуальні виставки циклу 

«Літературне Тернопілля» (одну оновлено). 

Крім цього розміщено «Календар знаменних і пам’ятних дат» за поточний рік 

та «Каталог періодичних видань м. Тернополя», внесено на сайт каталог газет 

Тернопільської ОУНБ, щоквартально оновлюється розділ «Обмінний фонд»; масові 

заходи, що відбулися в бібліотеці, та церемонії відкриття Інтернет-центрів по 

області відображені в 47 фотогалереях. 

Традиційно надавалася допомога відділам зі створення афіш, оголошень, 

запрошень та об’яв про проведення масових заходів в ОУНБ. На працівників відділу 

було покладено технічне обслуговування (установка проектора, фотографування) 

бібліотечних подій та тренінгів, що проводилися в Регіональному навчальному 

центрі. 

Разом із фахівцями науково-методичного відділу та відділу інформації 

здійснено верстку 14 найменувань видань бібліотеки загальною кількістю 410 

примірників. 

Електронні версії видань розміщено на сайті бібліотеки у відповідних розділах. 

 

Оперативне, якісне інформаційне обслуговування є однією з найважливіших і в 

той же час найскладніших функцій бібліотеки. Її виконував відділ інформації. 

Упродовж року до відділу було записано та перереєстровано 211 користувачів, на 
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запити котрих було видано 706 примірників документів. Відвідування 

становило 1226. 

Регулярно обслуговувалися 45 абонентів інформації, у тому числі: 

індивідуальних — 13, колективних — 32. 

Серед абонентів колективної інформації — голова облдержадміністрації, 

заступник голови ОДА з гуманітарних питань, прес-служба ОДА, управління 

культури ОДА, мер та установи культури міста. 

Уже стало доброю традицією для спеціалістів галузі культури та керівництва 

області видавати: 

щотижня:  

• інформаційний бюлетень «Інформація з питань культури та мистецтва 

(сторінками періодики) для абонентів індивідуальної інформації; 

щомісяця: 

• 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 підготовлено: 

• щорічний інформаційний список «Нові надходження неопублікованих 

документів до Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки за 2010 

рік»; 

• 4 щоквартальних інформаційних анотованих списки «Культура Тернопільщини 

(сторінками періодики)»; 

• бібліографічний покажчик: «Культура Тернопільщини: 2010 рік»; 

• вебліографічний покажчик «Охорона здоров’я в Україні» серії «Віртуальний 

світ...». 
Працівниками відділу систематично надавалися довідки на вимогу 

користувачів, підготовлені за допомогою мережі Інтернет. За рік загалом 

підготовлено 178 довідок різної тематики (з питань культури, права, економіки, 

політики, техніки, підприємництва, про діяльність установ і організацій області й 
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України, видатних діячів культури та мистецтва тощо). Довідки надавалися як усно 

(у режимі «запит — відповідь»), так і письмово. 

Активізувалася методична допомога ЦБС; було підготовлено 4 матеріали для 

«Професійного досьє бібліотекаря»: «Створюємо блог бібліотеки», «Віртуальне 

спілкування та нетикет», «Інформаційна діяльність у системі бібліотечного сервісу» 

та «Десять принципів бібліотечного обслуговування (за матеріалами сайта 

«Бібліотеки і молодь: зарубіжний досвід»). 

Працівники відділу намагалися активно використовувати радіомовлення. До 

визначних подій було підготовлено 3 виступи, які прозвучали в ефірі Тернопільської 

державної телерадіокомпанії. З них два — до Дня Конституції України та про 

традиції святкування нового року в Україні. 

Продовжувалася робота над створенням електронних баз даних. Станом на 

01.01.2012 кількість внесених записів у БД становила: 

— картотека неопублікованих документів — 674; 

— «Культура Тернопільщини» — 3808; 

— картотека пісень за назвами (спільно з відділом літератури з мистецтва) — 2872; 

— електронна картотека документів з питань європейської інтеграції» — 1397; 

— «Відділ інформації: ретроспекція» — 279. 

Поряд із іншими завданнями, проводилося адміністрування всіх бібліотечних 

БД у системі «ІРБІС». У 2011 році здійснено перехід на нову версію програми 

«ІРБІС—64» подарованої ДПНТБ Росії та оновлено версію «Веб-ІРБІС». Для 

працівників бібліотеки проведено ряд консультацій щодо особливостей освоєння та 

використання програми «ІРБІС». 

Рік минулий став роком запровадження процесу штрихового кодування фонду, 

у якому взяли участь відділи технічної літератури, сільськогосподарської 

літератури, обробки літератури та організації каталогів. Було проведено окреме 

навчання для працівників ОУНБ з використання сканера штрих-кодів, разом із тим 

здійснювався облік та друк штрих-кодів.  

Щорічно до Всеукраїнського дня бібліотек у рамках Декади відкритих дверей у 

відділі проводяться екскурсії для першокурсників. Минулого року їх було 6. На них 

побували 262 студенти, значна частина з яких стала користувачами бібліотеки. 
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Не перший рік при відділі інформації паралельно функціонує Тернопільський 

центр європейської інформації. Упродовж року ним було обслужено 

394 користувачі, яким надано довідки з питань євроінтеграційних процесів.  

У рамках центру активно проводилися заходи, приурочені до Дня Європи в 

Україні. Розпочався цикл заходів прес-конференцією «Дні Європи — 2011», у якій 

взяли участь головний спеціаліст управління зовнішніх зносин, 

зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності ОДА Тарас Копестинський, 

заступник міського голови міста Тернополя Леонід Бицюра, завідувачка відділу, 

консультант Тернопільського центру європейської інформації Олена Проців, 

методист Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної 

педагогічної освіти Тетяна Нюня. 

Крім того, у приміщенні Тернопільського прес-клубу діяла виставка творчих 

робіт учнів шкіл області «Україна — центр Європи». 

Незабутні враження серед користувачів бібліотеки залишив перегляд фільмів 

«Образи Європи» 25 відомих європейських режисерів про особливості життя в ЄС. 

Завдяки 15-хвилинному сюжетові про роботу центру європейської інформації, 

відбулися творчі зустрічі з викладачами та студентами Тернопільського 

національного технічного університету ім. І. Пулюя. Це — дискусія «Студентська 

молодь поділяє європейські цінності» та віртуальна екскурсія «Дві години по 

Європі» з переглядом фільму «Образи Європи». 

Увесь час у Тернопільському центрі європейської інформації увазі відвідувачів 

бібліотеки було представлено книжкові виставки: «Знайомтесь: Європейський 

Союз», «Україна на шляху до Європи», «Європейська література ХХ століття», 

«Вікно в Європу». 

Силами відділу здійснюється підтримка сторінки Тернопільського центру 

європейської інформації на порталі в мережі за адресою: http://te.ukrcei.org. 

Працівники відділу забезпечували функціонування Регіонального 

інформаційного порталу «Тернопільщина» у мережі Інтернет за адресою: 

http://irp.te.ua. 

У 2011 році продовжувалося редагування існуючого контенту, вносилися нові 

документи та фотоматеріали. На 01.01.2012 база даних порталу нараховувала 
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1803 повнотекстових документи. Протягом року внесено 299 нових документів та 

відредаговано вже наявні. Щоденно портал відвідує від 500 до 700 користувачів. За 

звітний період було зареєстровано 105 044 унікальних користувачів, які здійснили 

164 494 візити та переглянули 1087 124 сторінок. Користувачами стягнуто 84,89 ГБ 

інформації. 

У рамках реалізації програми «Бібліоміст» спільно з Радою 

міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), ТОВ 

УБА при ОУНБ другий рік діє Регіональний навчальний центр. 

Основне завдання центру — розвиток регіональної бібліотечної 

інфраструктури шляхом підвищення кваліфікації працівників бібліотек області, 

здобуття навичок використання сучасних інформаційних технологій. Упродовж 

2011 року в Регіональному навчальному центрі пройшли підвищення кваліфікації 

193 бібліотечних працівники за відповідно запропонованими модулями. Активно 

використовувалися можливості центру й користувачами бібліотеки. Безкоштовною 

допомогою доступу до мережі Інтернет скористалися 3145 користувачів. Навчання 

за допомогою мультимедійної програми «Inmarket» пройшли 

890 користувачів. Про персональний комп’ютер, 

використання Інтернету 1171 користувач отримав 

консультацію. Інформацією про роботу Регіонального 

навчального центру його тренери неодноразово ділилися зі студентами-

першокурсниками тернопільських вишів, що відвідували бібліотеку під час Декади 

відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня бібліотек. 

На комп’ютерах Регіонального навчального центру встановлено нову 

операційну систему Windows 7 та проведено навчання з адміністрування Інтернет-

центрів для працівників бібліотек-переможців конкурсу 

«Організація нових бібліотечних послуг з використанням 

вільного доступу до Інтернету». 

У рамках реалізації програми «Бібліоміст» працівниками 

відділу інформації проведено 5 п’ятиденних тренінгів за темою «Основи 

комп’ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернет». 
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Інформаційна діяльність бібліотеки активно переміщується в нове 

інформаційне середовище. За такої ситуації електронні ресурси стають об’єктами 

бібліотечних процесів, а також продуктами інформаційної діяльності. Тож 

інформаційно-бібліографічне обслуговування здійснювалося відповідно до змін у 

суспільстві та розширення потреб користувачів. Упродовж року активно 

використовувалися всі типи бібліографічних довідок, а саме: тематичні, адресно-

бібліотечні, уточнюючі та фактографічні. 

Протягом 2011 року читачам бібліотеки надано 7853 усні довідки, у т. ч. 

6120 — тематичних, 1442 — адресно-бібліографічних, 191 — уточнюючу, 100 — 

фактографічних. У порівнянні з минулим роком, зросла кількість довідок за рахунок 

використання мережі Інтернет і становить 782 довідки.  

Мала більший попит порівняно з попереднім роком і віртуальна довідка. На 

запити віддалених користувачів було підготовлено 24 віртуальні довідки, тематика 

яких різноманітна, а саме: «Промислова та меценатська діяльність Симиренків», 

«Інклюзивна освіта», «Політичний портрет Антоніу де Олівейра Салазара», «Типи 

неповних речень у творах Ольги Кобилянської», «Креативні та когнітивні методи 

навчання іноземної мови», «Історія с. Романівка Тернопільського району», «Тема 

мистецтва у романі Жорж Санд «Консуело», «Наративна стратегія роману Гі де 

Мопассана «Любий друг», «Особливості відшкодування шкоди, завданої 

малолітньою та неповнолітньою особою», «Кримінально-правова характеристика 

насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом», «Суржик 

в контексті культуромовних проблем», «Форми ввічливості в дипломатичному 

листуванні», «Мовностилістичні особливості прози Ліни Костенко», «Довідково-

бібліографічний апарат бібліотеки — основне джерело задоволення інформаційних 

потреб читачів» тощо. 

Систематично надавалися консультації в залі каталогів та картотек. За минулий  

рік користувачам їх було надано 1207. Якість їх виконання залежить значною мірою  

від стану довідково-бібліографічного апарату. Саме тому певна увага приділялася 

його вдосконаленню. 

Упродовж року відредаговано розділи СКС: 67.01 Теорія держави і права, 

67.9(4Укр)401 Адміністративне право, 67.9(4Укр)408 Кримінальне право, 
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67.9(4Укр)410.2 Кримінально-процесуальне право, 74.261(4Укр) Методика 

викладання української мови. 

Відредаговано словник «Ключові слова» в БД «Бібліограф-1». У БД «ЦУКК» 

відредаговано 1525 записів. 

Крім традиційних карткових каталогів та картотек, до послуг користувачів — 

електронний каталог, електронна картотека статей. 

Аналітично описано  1388 статей, в автоматизованому режимі — 10 027 статей. 

Розписано 48 збірників. У Систематичну картотеку статей (карткову) влито 

18 930 карток, вилучено 5791 картку. Згідно з угодою щодо створення Центру 

кооперативної каталогізації для бібліотек України, описано 64 журнали в 

автоматизованому режимі, набрано 1084 статті, імпортовано з ЦУКК 601 файл 

(журнали) — 9684 записи, надруковано на принтері 19 711 карток. Станом на 

01.01.2012 електронна картотека статей нараховувала 139 427 записів. 

Протягом року фонд відділу поповнився 63 примірниками книг і 

134 журналами. На запити 72 користувачів видано 806 примірників книг і 

періодичних видань; здійснено 89 відвідувань. 

Під час Декади відкритих дверей, приуроченій до Всеукраїнського дня 

бібліотек, для студентів-першокурсників вищих навчальних закладів Тернополя в 

залі каталогів проводилися  консультації з методики пошуку літератури в каталогах 

і картотеках книгозбірні. На прохання деканату факультету економіки та управління 

Тернопільського національного економічного університету для студентів проведено 

бібліотечний урок «Довідково-бібліографічний апарат ТОУНБ». 

Заслуговує на окрему увагу видавнича робота відділу. Упродовж року 

проводилася робота над підготовкою бібліографічного покажчика «Історія 

економічної думки України». З нагоди святкування ювілею Леся Курбаса готується 

до видання бібліографічний  покажчик «Лесь Курбас: життя, освячене театром». 

Активізувалася методична робота. На базі ТОУНБ проведено обласний семінар-

практикум бібліографів ЦБС «Бібліотечно-бібліографічна діяльність в сучасному 

інформаційному середовищі». У рамках семінару працівниками відділу надано 

консультацію «Бібліографічні ресурси ЦБС: формування та використання в умовах 

інноваційного розвитку інформаційного суспільства», підготовлено презентацію 
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«Аналітичний опис документів:  загальні вимоги та специфічні особливості», 

проведено годину взаємних порад «Бібліографічна робота: реальність і можливості». 

Учасники семінару ознайомилися з новими довідковими та бібліографічними 

виданнями «Для Вас, фахівці». 

Слід зазначити, що з консультацією «Бібліографічні ресурси публічної 

бібліотеки: формування та використання» та презентацією «Аналітичний опис 

документів: загальні вимоги та специфічні особливості» працівники відділу 

виступили на щорічному семінарі-практикумі завідувачів міських бібліотек-філіалів 

і Дні спеціаліста, що проходив у науковій бібліотеці Тернопільського національного 

економічного університету. 

 

Упродовж 2011 року до відділу зберігання основного фонду надійшло 77 партій 

нової літератури, а це — 3912 пр. документів. По підрозділах бібліотеки 

розподілено 3206 пр. документів, у відділ зберігання основного фонду — 706 (при 

плані 1000) та 3669 пр. документів із відділів бібліотеки, разом — 4375 пр. 

документів. Вибуло з відділу 9885 пр. документів. 

Фонд відділу на 1.01.2012 становить 279 138 пр. документів. 

Проведено 30 переглядів нових надходжень для працівників бібліотеки. З 

відділу зберігання основного фонду передано у відділ міського абонементу 636 пр. 

документів, у відділ читального залу — 239 пр. документів. 

За рік відремонтовано шляхом підклеювання 1158 пр. документів, 120 підшивок 

газет, відновлено втрачені сторінки за допомогою ксерокопій у 137 пр. документів. 

У підвальному приміщенні впорядковано 150 підшивок газет. Відібрано 

підшивки газет для обмінного фонду, а це — 177 пр. Відредаговано картотеку 

журналів та газет. Відібрано 7 підшивок газет для оправи. 

Звірено 250 підшивок газет на наявність усіх номерів. З підвального 

приміщення списано 7848 пр. журналів, 10 підшивок газет. Переглянуто окремі 

розділи фонду на предмет виявлення та передачі дублетних примірників до 

обмінного фонду та на списання — 45 000 пр. документів. У результаті проведеної 

роботи відібрано 3681 пр. зношених, 4407 пр. застарілих, передано в обмінний фонд 

910 пр. документів. Працівниками відділу написано 34 акти на списані видання. 
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З відділу читального залу прийнято на зберігання  932 пр. журналів, частину  

упорядковано й розставлено. 

Відділам бібліотеки видано за рік 23 103 пр. документів і стільки ж розставлено 

у фонд. 

Чималу роботу проведено і з відмовленнями. За рік їх було 2287. Проводилися 

аналіз відмовлень, звірка вимог із каталогом, фондом, систематизація за причинами, 

відбір замовлень до картотеки доукомплектування (20 позицій). 

Поповнювалася картотека видань з автографами, екслібрисами та печатками 

видатних людей, зокрема вона збільшилася на 15 записів (усього — 316). 

Картотека рідкісних і цінних видань поповнилася 22 записами й налічує 

загалом 314 записів. 

Упорядковано фонд документів першого поверху, а це — 120 полиць (4800 пр. 

документів) та фонд документів другого поверху, а це — 288 полиць (11 520 пр. 

документів), розділи «Природа», «Історія», «Техніка», «Зарубіжна література». 

Розставлено індикатори в каталоги та картотеки в кількості 40 000 карток. 

Вилучено з каталогів і картотек 18 800 карток на списані документи та передано 

до обмінного фонду. 

На завершенні робота з інвентаризації фонду у відділах: читального залу, 

інформації, науково-методичного, технічного, бібліографічного, 

сільськогосподарської літератури,  краєзнавчої літератури та бібліографії. Частково 

зроблено інвентаризацію у відділі літератури з мистецтва.  

Завершилася звірка контрольних талонів відділу міського абонементу та 

іноземної літератури з індикаторами книгосховища. 

У відділі зберігання основного фонду зроблено звірку фонду другого поверху 

(166 127 пр. документів) — 250 полиць (10 000 пр. документів). 

Під час звірки фонду відбиралися документи на списання та передачу до 

обмінного фонду. 

 

У 2011 році виповнилося 20 років із часу заснування відділу краєзнавчої 

літератури та бібліографії. За роки існування він став одним із провідних підрозділів 

бібліотеки. 
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Основа роботи відділу — його фонд, який є універсальним за змістом, 

комплектується літературою з усіх галузей знань і відображає всі сторони життя 

рідного краю. На 01.01.2012 він становив 10 165 пр. документів. До його складу 

входять книги, періодичні видання, альбоми, буклети, географічні карти. Упродовж 

року до відділу надійшло 523 пр. документів, що на 47 пр. більше, ніж минулого. 

Поповнення фонду відбувалося за рахунок безоплатного обов’язкового примірника, 

книг, придбаних на Львівському книжковому форумі та книжковому ярмарку 

«Джура-фест». Стало доброю традицією отримувати в дарунок книги й від місцевих 

авторів. Активними дарувальниками 2011 року були: Б. Мельничук, В. Уніят, 

Й. Свинко, С. Липовецький, Я. Штокало, Б. Строцень, М. Крупа, З. Кіпибіда, 

М. Проців, Л. Зінчук, Н. Волинець, Н. Мизак тощо. Усього відділу було подаровано 

83 книги. 

Значний обсяг у фонді відділу краєзнавчої літератури та бібліографії займають 

періодичні видання. Це — газети: обласні, міські, районні, громадських та 

політичних організацій, видання вишів, установ. У звітному році активізувалося 

надходження видань Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка та з’явилася  проблема з надходженням районних видань, що має 

об’єктивні причини. 

Під постійною увагою працівників відділу питання доукомплектування фонду. 

Ведеться, відповідно, картотека доукомплектування. 

Фонд відділу, у першу чергу, забезпечує дослідницьку діяльність учених, 

краєзнавців, допомагає в роботі фахівцям — викладачам вишів, учителям, 

журналістам, а також студентам, аспірантам. 

Постійними читачами відділу є викладачі вищих навчальних закладів міста й 

області: Й. Свинко, П. Гуцал, В. Файфура, Б. Рудик, Г. Возняк, С. Вадзюк, Олег та 

Павло Смоляки, В. Губяк, В. Колінець та ін.; краєзнавці: П. Бубній, 

К. Росоловський, О. Петраш, О. Черемшинський, Н. Волинець, В. Куріненко, 

С. Бубернак, В. Уніят, Н. Волянюк, В. Дідух, С. Синюк тощо; журналісти: 

Б. Мельничук, В. Бурма, Ж. Попович, М. Ониськів, Д. Захарчук, Н. Огородник, 

О. Вільчинський, О. Ліберний. 
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Крім місцевих науковців, фондом відділу користуються вчені інших міст: 

Івано-Франківська, Одеси, Чернівців, Торонто (Канада). 

Можна було б назвати численні прізвища аспірантів, студентів, учнів, які 

активно використовують фонд для підготовки кандидатських дисертацій, 

дипломних, курсових та учнівських наукових робіт. Слід зазначити, що в 2011 році 

активізувалася увага до питань краєзнавства з боку майбутніх інженерів, медиків, 

економістів. Приємно відзначити, що читачами відділу були студенти Люблінського 

католицького університету з Польщі. 

Вагому частку в роботі відділу займає популяризація фонду, його окремих 

документів, яка здійснювалася шляхом оформлення виставок краєзнавчих новинок, 

краєзнавчого календаря. 

За рік було оформлено 30 випусків краєзнавчого календаря. Серед 

представлених тем найбільш актуальними були: 

— «Біля краєзнавчих джерел Тернопілля» (до 20-річчя із часу початку роботи 

відділу краєзнавчої літератури та бібліографії); 

— «Літописець Волинського краю» (до 75-річчя від дня народження 

літературознавця, краєзнавця Гаврила Чернихівського); 

— «Засновник Запорізької Січі — князь Дмитро Вишневецький-Байда»; 

— «Шляхами Волинського Тернопілля — шляхами Тараса Шевченка» (до 165-річчя 

із часу перебування поета на Тернопільщині). 

У 2011 році виставкова практика відділу збагатилася відносно новим видом 

виставки — виставкою-подорожжю «Карстові печери Тернопілля: подорож у 

підземну казку». Треба зазначити, що вона привернула увагу й мала велику 

популярність серед різної вікової категорії користувачів. 

Культурна спадщина рідного краю, його звичаї, традиції, обряди, релігійні 

свята було представлено в книжкових виставках на теми: 

— «Великодні дзвонять дзвони»; 

— «Веселий нам день настав» (Великодні свята на Тернопільщині); 

— «Наше Купайло з верби, з верби...» (свято Івана Купала на Тернопільщині); 

— «Андрію, Андрію, я для тебе коноплю сію»; 

— «Радіє небо і земля»; 
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— Вітаймо всі рожденного Христа!» (Різдво на Тернопільщині); 

— «Сто стежок веде до Зарваниці»; 

— «І віки стежок тих не зітруть» (святими місцями Тернопілля). 

Поетична творчість Тернопільщини — це ще одна невичерпна тема книжкових 

виставок. Особливою увагою в користувачів відділу, зокрема студентів 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, учителів 

шкіл користувалися виставки: 

— «Жива душа Оксани Сенатович» (до 70-річчя від дня народження поетеси); 

— «Не думав, що маю долю гіршу, ніж інші, знав, що були страшніші долі...» 

(Степанові Сапеляку 60); 

— «Український фольклорист, етнограф, літературознавець Володимир Гнатюк»; 

— «Ніколи не називай себе поетом,  

Нехай люди тебе назвуть» (до 75-річчя від дня народження Бориса Демкова); 

— «Борис Харчук — родом і серцем з Волині» (до 80-річчя від дня народження 

письменника); 

— «Роман Лубківський: громове дерево української поезії» (до 70-річчя від дня 

народження поета). 

Враховуючи інтерес користувачів відділу до подій минулого, відродження 

історичної пам’яті краю, було організовано виставки: 

— «Вершина слави січового стрілецтва» (до 95-ї річниці із часу героїчних боїв на 

Лисоні); 

— «Волонтер свободи» (до 100-річчя від дня народження Дмитра Клячківського — 

«Клима Савура» — діяча ОУН, генерал-хорунжого); 

— «Життя, віддане нації» (до 90-річчя від дня народження Осипа Дякова-

Горнового — ідеолога ОУН, сотника УПА); 

— «Життя — як спалах зорі» (до 100-річчя від дня народження громадсько-

політичного діяча Дмитра Мирона — «Максима Орлика»). 

Для більш повного розкриття фонду працівники використовують сайт 

бібліотеки, зокрема віртуальні виставки. Так у звітному році відділом було 

організовано книжкову виставку «Шляхом боротьби і звитяг», яка висвітлює 

історичне минуле нашого краю та розкриває творчий доробок нашого земляка, 
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уродженця Борщівщини, історика-дослідника, кандидата історичних наук Нестора 

Мизака. 

Для популяризації краєзнавчого фонду уже стало традицією використовувати 

не зовсім типові для бібліотеки форми — екскурсії. За минулий рік відділом було 

проведено 10 екскурсій для студентів технікумів, коледжів, університетів. Окремо 

для студентів бібліотечного факультету Теребовлянського вищого училища 

культури було проведено бібліотечний урок. 

Усе активніше бібліотекарі відділу розкривають свою роботу через засоби 

масової інформації, виступаючи по радіо та готуючи дописи до газет. Було зроблено 

8 дописів в обласні газети й записано 3 виступи на радіо. Також відбувся виступ на 

телебаченні з повідомленням «Павло Тичина і Тернопільщина» (до 120-річчя від дня 

народження поета). Глядачам каналу «ТV—4» було презентовано виставку й огляд 

документів із фонду відділу про перебування поета в нашому краї. 

Щорічно, готуючись до Всеукраїнського дня бібліотек, працівники відділу 

проводять презентації книг тернопільських авторів, місцевих видавництв. 

Так минулого року свою книгу презентували 

Б. Мельничук та В. Уніят «Іван Франко і Тернопільщина». У 

заході взяли участь студенти філологічного факультету 

Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка, доцент кафедри історії української літератури Галина Ступінська. 

Виступили автори книги, гості презентації: Б. Хаварівський — голова обласного 

товариства «Меморіал», М. Ониськів — журналіст, 

краєзнавець, Д. Чубата — голова міського товариства 

«Просвіта», М. Матковський — поет. Своїми роздумами про 

книгу поділилися й студенти-третьокурсники. 

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек відділ презентував черговий, 

двадцять другий випуск ретроспективного науково-допоміжного 

покажчика «Література про Тернопільську область за 2000—2004 

роки». 

Посібник містить у собі понад 11 тисяч записів, які 

відображають життя краю в усій повноті; включені джерела про 
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економіку, культуру, історію, літературу, мистецтво області. 

Під час презентації покажчика його вихід у світ 

добрим словом благословили директор бібліотеки та 

керівник проекту В. Вітенко, директор обласного 

краєзнавчого музею С. Костюк, художник-оформлювач, 

заслужений художник України Є. Удін, працівники книгозбірні Г. Польова та 

В. Миськів. 

Презентоване видання отримали запрошені на захід 

працівники обласних та міських бібліотек, навчальних 

закладів, обласного архіву, музеїв та інших установ. 

За останні два роки в роботі відділу прикметою часу стало застосування 

новітніх технологій, зокрема проведення мультимедійних презентацій. Так до 20-ї 

річниці із часу заснування відділу було підготовлено й проведено мультимедійну 

презентацію «Вони сприяли становленню краєзнавчої бібліографії на Тернопіллі», 

яка розповідала про перших бібліотекарів-краєзнавців обласної універсальної 

наукової бібліотеки. 

Цікавими для читачів відділу є зустрічі з відомими людьми краю, які 

організовує відділ. 

Запам’яталася користувачам бібліотеки зустріч із 

лауреатом Шевченківської премії, письменником, 

уродженцем Чортківщини Степаном Сапеляком, під час 

якої учасники пізнали багато цікавого з творчого та 

громадського життя гостя, новин сучасної літератури. 

Літератор презентував бібліотеці зібрання своїх творів, яке 

складається з трьох томів. 

У 2011 році відділом було започатковано проведення 

краєзнавчих читань. Перші було приурочено до 135-річчя 

від дня народження відомого українського історика, 

публіциста, бібліографа, редактора, видавця, громадського 

діяча, уродженця с. Острова Тернопільського району Мирона Кордуби. Цими 



 24

читаннями відділ започаткував цикл заходів «Знакові постаті Тернопілля», які, на 

думку фахівців, сприятимуть популяризації краєзнавчих документів, присвячених 

відомим людям краю — науковцям, історикам, правникам, літераторам. 

У першому засіданні взяли участь дослідники 

наукової спадщини М. Кордуби. З повідомленням 

виступили кандидат історичних наук І. Федорів, історик, 

член НТШ В. Штокало. Про М. Кордубу як педагога-

новатора розповів заслужений працівник освіти 

Б. Головин, а директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею С. Костюк 

презентував фонд історика, що знаходиться в краєзнавчому музеї. 

Водночас відбулася презентація книги «Мирон Кордуба: вибрані статті» 

(упорядники: Наталя та Ольга Ткачови; редактор — С. Ткачов). В обговоренні 

видання взяли участь доктор філологічних наук, професор Д. Бучко, краєзнавець, 

голова обласного товариства «Меморіал» Б. Хаварівський, письменник, журналіст, 

заслужений діяч мистецтв України Б. Мельничук. Про роботу над створенням книги 

розповів редактор-видавець С. Ткачов. 

Працівники відділу провели огляд видань про 

уродженця нашого краю з фонду відділу, а також 

мультимедійну презентацію «Мирон Кордуба: учений з 

європейським іменем». Із словом подяки до учасників і 

гостей заходу звернулася заступник директора з наукової 

роботи бібліотеки та інформатизації О. Ліскова. 

Однією з найважливіших ділянок краєзнавчої роботи є видавнича. Вона полягає 

в упорядкуванні бібліографічних покажчиків, списків літератури. 

У 2011 році було підготовлено й видано бібліографічний 

покажчик рекомендаційного характеру «Література до знаменних і 

пам’ятних дат Тернопільщини на 2012 рік», який крім 

хронологічного переліку подій містить текстові довідки про 

найвизначніші події краю та біографічні — про видатних діячів. Він 

за останні роки свого існування зацікавив не лише бібліотекарів та 
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користувачів, а й краєзнавців, журналістів, учителів шкіл, викладачів середніх 

спеціальних та вищих навчальних закладів, навіть представників органів влади. 

Залишилася добра традиція залучати до співпраці краєзнавців. До роботи над 

покажчиком долучилися Б. Савак, Ю. Ковальков, Б. Головин, П. Гуцал, 

О. Черемшинський, Л. Бойцун, Н. Оболончик, М. Ониськів та ін. Вони надали до 

календаря дати, фактографічні та біографічні довідки. Ґрунтовне доповнення до 

основного списку подав відомий дослідник краю, кандидат історичних наук, доцент 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Петро 

Гуцал. 

Упровадження в практику роботи відділу новітніх інформаційних технологій 

зобов’язало працівників до створення власних електронних баз даних. 

Активізувалася робота з наповнення електронного краєзнавчого каталогу, який 

нараховує 19 702 записи. За рік БД зросла на 4545 записів. 

Відбувалася подальша співпраця й у консорціумі «Історична Волинь», БД якої 

становить 188 записів. Продовжувалося наповнення БД «Місцеві автори на 

сторінках преси», «Видатні люди краю»; було зроблено перші кроки щодо 

ретроспекції фонду. Новостворена БД «Ретроспекція» нараховує 1021 запис. 

Знайшла свого користувача й БД «Електронна бібліотека краєзнавчих видань», 

яка нараховує 396 записів. Упродовж року бібліотека укладала договори про 

співпрацю з авторами. 

 

У 2011 році працівники відділу міського абонементу обслужили 

5143 користувачів, яким було видано 92 106 документів.  

Склад користувачів у відсотках: спеціалісти народного господарства — 31%, 

студенти вишів — 48%, учні середніх навчальних закладів — 3%, науковці — 3%, 

службовці — 2%, користувачі з особливими потребами — 2,8%, робітники — 3%. За 

віком: від 15 до 17 років — 4%, від 18 до 21 — 40%, від 22 і більше — 55%. 

Минулого року відвідування зменшилося на 1082, що свідчить про те, що 

читацька аудиторія, особливо студентська та учнівська, надає частково перевагу 

мережі Інтернет. 
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Упродовж року у відділ міського абонементу  надійшло 2257 документів, у т. ч. 

часописів — 133 (14 назв), аудіоматеріалів — 4. Значним поповненням стала 

художня література — 60%, а видання галузевого змісту складають незначний 

відсоток: суспільно-політичні — 20%, літературознавство та мовознавство — 5%, 

природничо-наукові — 2%. 

Незважаючи на те, що у фонд відділу надійшло на 300 видань більше в 

порівнянні з минулим роком, значного його оновлення не відбулося. Адже серед 

надходжень переважали книги, передані бібліотеці в дарунок (70—90-х років 

видання), а також художня література з відділу зберігання основного фонду. 

Джерелами комплектування були книжкові магазини, форум видавців у 

Львові, обмінний фонд. 

Через відсутність коштів, одним із недоліків комплектування цього року є 

відсутність придбання видань безпосередньо в українських видавництвах: 

«Свічадо», «Піраміда», «Юніверс», «Нора-друк» та ін., як це було в попередні роки. 

Упродовж року працівники відділу міського абонементу систематично вивчали 

й аналізували запити користувачів, їх уподобання. Відмовлення на видання, яких 

було найбільше, передавалися у відділ зберігання основного фонду з подальшим 

поповненням цією літературою фонду. Серед них переважали документи з 

економіки, права, філософії, всесвітньої історії, туризму та краєзнавства, 

інформатики, дизайну, психології, методики викладання дисциплін у школах. 

Понад десять років у відділі міського абонементу діє платний абонемент 

«Новинки книжкового ринку», який користується популярністю серед читачів 

бібліотеки. Його давнім партнером є книготорговельна організація «Книжкова 

хата», яку очолює постійний читач відділу Т. Ю. Вацик. Упродовж року 

надходження нових видань становило 172 книги, а книговидача — 514 примірників. 

Серед документів, представлених на платному абонементі, чимало новинок 

сучасних українських та зарубіжних письменників — лауреатів різноманітних 

літературних премій, конкурсів. 

Працівники відділу продовжували роботу з переобліку підсобного фонду, яку 

розпочато в березні 2010 року. Завершено розстановку 22 тис. контрольних талонів 

по відділах. Систематично здійснювалася звірка контрольних талонів з 
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індикаторними картками підсобного фонду відділу. На 1.01.2008 підсобний фонд 

відділу складав 109 962 примірники видань, у т.ч. 4456 періодичних видань. 

Унаслідок проведеної роботи в кінці року здійснено звірку індикаторних карток із 

контрольними талонами в кількості 97 каталожних ящиків, які містять 

106 700 індикаторних карток.  

У 2011 році з підсобного фонду вилучено всього 3477 примірників літератури з 

причин: зношеної — 318, загубленої користувачами — 434, переданої у відділ 

зберігання основного фонду як такої, що не користується читацьким попитом — 

2561, пошкодженої внаслідок аварії — 144. 

У жовтні 2011 року у відділі читального залу (на другому поверсі бібліотеки) 

сталася аварія в системі центрального опалення, яка спричинила залиття першого 

поверху, зокрема відділу міського абонементу. Унаслідок цього було пошкоджено 

певну частину фонду — усього 202 книги. З них 58 книг відновлено зусиллями 

працівників відділу міського абонементу, а 144 виявилися сильно пошкодженими 

водою й непридатними для користування. 

Здійснено дрібний палітурний ремонт 357 книг та відновлено 27 видань за 

допомогою ксерокопіювання. 

Проводилися заходи з профілактики заборгованості користувачів. Утримано 

пені з боржників 4552 грн 50 коп., здійснено 904 нагадування телефоном, 

відправлено 227 листів у вищі та середні навчальні заклади про заборгованість 

студентів. 

Щороку відділ проводить благодійну акцію для користувачів, які заборгували 

книги, «Пробачимо боржникам: бібліотечна книга повертається до рідного дому» 

(повернення заборгованої літератури без оплати пені). 

Підписано 7145 обхідних листів студентам-випускникам вишів та середніх 

навчальних закладів.  

У 2011 році відділ міського абонементу розпочав ретроспекцію фонду. За рік 

занесено 1110 записів в електронний каталог: відділи 86; 63; 81; 83. 

Працівники підрозділу впродовж року сприяли формуванню в користувачів 

потреби в інформації, культури користування бібліотекою, популяризували 
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творчість місцевих авторів, українських  та  зарубіжних письменників. Так за 

минулий рік проведено 8 масових заходів. 

У вечорі пам’яті «Код Юрія Покальчука», присвяченого 

70-річчю від дня народження нашого земляка, уродженця 

м. Кременця, прозаїка, поета, літературознавця, науковця, 

перекладача, громадського діяча, узяли участь письменники 

Тернопільщини, які особисто знали талановитого літератора: 

журналіст, викладач кафедри журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка О. Вільчинський, 

голова Тернопільської літературно-мистецької фундації, 

член Національної спілки письменників України, поет, 

перекладач В. Барна, науковці Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 

доцент кафедри історії української літератури цього ж закладу Г. Ступінська, 

директор Тернопільського державного телебачення, телеведуча, яка свого часу вела 

розмову з Юрієм Покальчуком, автор програми «Відверті діалоги» Л. Михальська. 

Літературно-музичну композицію за творами 

Ю. Покальчука підготували студенти Інституту мистецтв 

Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка під орудою викладача І. Кусяка, художнього 

керівника театру «Калейдоскоп». 

Цікаво й змістовно пройшли літературознавчі читання «Маркіян Шашкевич і 

українське національне відродження», присвячені 200-річчю від дня народження 

українського поета, зачинателя нової української літератури в Галичині, священика 

УГКЦ, культурно-громадського діяча, керівника «Руської трійці», ініціатора 

видання альманаху «Русалка Дністровая». Учасники заходу — студенти Галицького 

коледжу ім. В. Чорновола, користувачі книгозбірні, бібліотекарі — із цікавістю 

слухали виступи гостей із Бережан. Директор Бережанського музею книги Л. Зінчук 

презентувала книгу «Вінок бережанців Шашкевичу», старший науковий 

співробітник Бережанського краєзнавчого музею М. Проців представив збірник 

історико-краєзнавчих статей про письменника «Маркіян». Літератор, краєзнавець 
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М. Ониськів розповів про історію публікацій невідомого вірша М. Шашкевича 

«Вспоминайте, браття милі». Про шашкевичіану у філателії повідомив член 

Тернопільського обласного товариства філателістів Асоціації філателістів в Україні 

Ю. Ковальков. Працівники відділу міського абонементу представили наукові 

розвідки, монографії про життєвий і творчий шлях письменника, його книги, які є у 

фонді бібліотеки. На заході звучали вірші поета у виконанні актора Тернопільського 

обласного українського академічного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 

М. Петрушенка. 

Уже стало традицією з нагоди Всесвітнього дня 

поезії проводити поетичні читання. «Поезія молодих» — 

під такою назвою було організовано зустріч із трьома 

тернопільськими літераторками: Н. Лазукою, 

О. Гудимою та З. Биндас. Майстрині віршованого слова зробили цей вечір 

неформатним і по-жіночому вишуканим. Кожна з них підготувала невеликий 

відеофільм, за допомогою якого відобразила історію своїх віршів. У залі лунала 

чарівна музика І. Нотки, музиканта зі Львова. 

Також власну поетичну збірку «POSTLN, або…» презентував 

відомий поет і перекладач, член Національної спілки письменників 

України В. Дячун, а теребовлянська письменниця Н. Михно 

представила свою книгу «Скарби твого селища: Микулинці». 

Нікого з присутніх не залишив байдужим перегляд 

документального фільму «Насамперед ми люди». Захід було 

підготовлено спільно з відділом літератури іноземними 

мовами. 4-серійна стрічка, знята журналістами громадської 

організації «Розмай», розповідає про життя інвалідів у США та Україні, їх права, 

можливості та здібності. В обговоренні фільму взяли участь заступник начальника 

відділу взаємодії з роботодавцями Тернопільського обласного відділення фонду 

соціального захисту інвалідів Г. Грабовська, викладачі та студенти Тернопільського 

коледжу університету «Україна», Галицького коледжу ім. В. Чорновола, провідні 

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

молоді, представники УТОСу. Відрадно те, що диск із  фільмом є тільки у нашій 
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книгозбірні, що дає можливість громаді міста переглянути цю зворушливу та 

потрібну для всіх  нас стрічку. 

Працівники відділу міського абонементу приділяють належну увагу 

обслуговуванню громадян з особливими потребами. Продовжується співпраця з 

державними та громадськими установами міста. Укладено угоду про співпрацю з 

Тернопільським міським територіальним центром соціального обслуговування 

управління соціальної політики Тернопільської міської ради. Кур’єри відділення 

соціального обслуговування вищезгаданої організації доставили 400 одиноким 

громадянам пам’ятки про послуги відділу та анкети, розроблені працівниками 

міського абонементу. У результаті проведеної роботи зростає кількість бажаючих 

користуватися послугами книгозбірні. 

Важливе місце в обслуговуванні громадян з особливими потребами належить 

волонтерам — студентам психолого-педагогічного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. З трьома студентами 

укладено угоди про співпрацю.  

Послугами відділу користувалися 245 читачів з особливими потребами, у т. ч. і 

громадяни похилого віку, які активно відвідують бібліотеку. 

На Всеукраїнському конкурсі для журналістів і засобів масової інформації на 

краще висвітлення життєдіяльності інвалідів «Золота нитка Аріадни» було 

відзначено програму «Поміркуємо разом» заслуженого журналіста України, 

головного редактора радіопередач Тернопільської обласної державної 

телерадіокомпанії Людмили Островської, у якій взяла участь провідний бібліотекар 

відділу міського абонементу Наталія Білянська, котра не здалася перед викликами 

долі й зуміла знайти позитивне в непростих життєвих ситуаціях. 

 

Давня співпраця єднає нашу бібліотеку з 

Тернопільським міським осередком Наукового товариства 

ім. Т. Шевченка (ТМО НТШ), який очолює дійсний член 

НТШ, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч 

науки і техніки України Михайло Антонович Андрейчин. 
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Для забезпечення інформаційних, науково-дослідних, 

освітніх, культурних та інших потреб користувачів 

Тернопільський міський осередок НТШ передав безплатно 

у фонд бібліотеки колекцію книг наукового змісту (понад 

сотню): видання НТШ, дисертації, автореферати, і 

впродовж кількох років  продовжує поповнювати його новими виданнями. Кожне із 

них має екслібриси ТМО НТШ та ТОУНБ, виконані відомим тернопільським 

художником-графіком Ярославом Омеляном. 

У свою чергу наша бібліотека налагодила облік, збереження 

та відображення в електронних каталогах і на сайті вищевказаних 

книг бібліотечки ТМО НТШ, а також сприяє проведенню в 

приміщенні ТОУНБ конференцій, презентацій, наукових сесій із 

багатьох питань, пов’язаних із діяльністю товариства. За поданням 

голови Тернопільського міського осередку НТШ, бібліотека знайшла можливість 

видавати його членам читацькі квитки для користування ОУНБ безкоштовно. 

У черговому, березневому пленарному засіданні ТМО НТШ взяла участь 

наукова еліта нашого краю — його члени. Доповіді виголосили: Микола Ткачук — 

доктор філологічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка, Ольга Збожна — доцент Тернопільського 

національного економічного університету, Йосип Свинко — кандидат геолого-

мінералогічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка, Богдан Строцень — старший науковий співробітник 

Інституту археології НАН України. Присутнім на засіданні було презентовано цінні 

та унікальні видання бібліотечки НТШ, яку товариство передало у фонд нашої 

книгозбірні. 

Ефективною й традиційною формою популяризації документів, ресурсів 

бібліотеки й надалі залишається організація книжкових виставок, переглядів 

літератури, яких оформлено в 2011 році 43.  

Особливою популярністю серед читацької аудиторії користувалися виставки із 

циклу «Літературний календар», які висвітлювали ювілейні дати вітчизняних та 

зарубіжних письменників, зокрема: «Трагедія великого таланту» (до 120-річчя від 
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дня народження Павла Тичини), «Шляхи людські у творах Любомира Дмитерка (до 

100-річчя від дня народження українського письменника), «Світ різьбив, як камінь» 

(до 140-річчя від дня народження Василя Стефаника), «З сивини віків (до 110-ї 

річниці від дня народження Семена Скляренка), «Від соняшника — до 

чорнобильської мадонни» (до 75-річчя від дня народження Івана Драча), 

«Передчуття любові і добра» (до 75-річчя від дня народження Миколи 

Вінграновського), «Співець абстрактної краси» (до 140-річчя від дня народження 

Миколи Вороного), «Літературні обрії Михайлини Коцюбинської» (до 80-річчя від 

дня народження українського літературознавця, перекладача, лауреата Національної 

премії ім. Т. Шевченка).  

Також було відзначено ювілейні дати зарубіжних літераторів: Елізи Ожешко, 

Гарріет Бічер-Стоу, Марселя Пруста, Вільяма Теккерея, Вільяма Голдінга, Федора 

Достоєвського, Михайла Булгакова тощо й пам’ятні дати: «Свіча пам’яті» (до 

Міжнародного дня  жертв Голокосту), «Війна без пощади і милосердя» (до 70-річчя 

початку Великої Вітчизняної війни), «Жінка в історії України» (до Міжнародного 

жіночого дня), «Гендерний паритет у сім’ ї» (до Міжнародного дня родини), «О, 

прекрасні дива твої, Україно» (до Міжнародного дня туризму), «Красномовство: 

гармонія думки і слова» (до Дня української писемності та мови) та ін. 

Цікавими й змістовними були  виставки, присвячені українським історикам — 

Іванові Крип’якевичу (до 120-річчя від дня народження) та Михайлові Драгоманову 

(до 170-річчя від дня народження). Зацікавила читацьку аудиторію книга 

«Голодомор 1932—1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення» С. Кульчицького, 

доктора історичних наук, професора, який минулого року став лауреатом премії 

Фундації подружжя Антоновичів за особливий внесок у дослідження теми 

Голодомору в Україні 1932—1933 рр. Видання серед інших документів 

експонувалося на  однойменній виставці. 

До 20-ї річниці із часу проголошення незалежності України організовано 

перегляд української художньої літератури «Кожен народ є обраним у вирі своїм». 

Відрадно, що саме за роки суверенності нашої держави розпочалося відродження 

культури, повертаються імена відомих постатей митців, які були незаслужено 

забуті, та з’являються нові. 
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У першій частині перегляду «Високий злет з надламаним крилом: репресовані 

письменники України» було представлено твори Б. Антоненка-Давидовича, 

В. Домонтовича, І. Багряного, М. Йогансена, М. Ірчана, Г. Косинки та багатьох 

інших із блискучої плеяди творців українського відродження.  

Друга частина експозиції «Твори сучасних українських письменників, які 

вплинули на український світ» містила твори літераторів, які за роки незалежності 

були лауреатами різноманітних літературних премій та конкурсів, а саме: 

Національної премії України ім. Т. Шевченка, літературного конкурсу «Коронація 

слова», Всеукраїнського конкурсу «Книжка року», видавництва «Смолоскип», 

премій «Літакцент року», «Книга року «Бі-Бі-Сі» тощо. 

У третій частині перегляду «Література незалежного Тернопілля» 

експонувалися твори письменників нашого краю, створені за роки самостійності 

України, зокрема: Т. Дігай, П. Сороки, Л. Романчук, О. Вільчинського, 

Б. Мельничука, Н. Пасічник та ін.  

Багато книг, представлених на виставці, містять автографи авторів: 

В. Морозова, М. Савки, М. Левицького, П. Шпорчука, В. Шкляра, О. Покальчука, 

О. Ульяненка, Л. Вдовиченко. 

Щороку для студентів філологічного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка відділ здійснює 

інформаційно-бібліографічний огляд українських літературно-художніх часописів 

(«Дзвін», «Дніпро», «Кур’єр Кривбасу, «Слово і час», «Літературний Тернопіль» 

тощо). 

На основі моніторингу, який проводиться щорічно, визначено 20 кращих видань 

року. Книгами-відкриттями минулого року стали: «Записки самашедшого» Ліни 

Костенко, «Лексикон інтимних міст» Юрія Андруховича, «Вирвані сторінки з 

автобіографії» Марії Матіос та скандинавський гостросюжетний роман «Дівчина, 

що гралася з вогнем» Стіга Ларссона. 

Реклама відділу та його послуг здійснювалася засобами масової інформації, 

через мережу Інтернет. Упродовж року на сайті бібліотеки було розміщено 

23 інформаційні повідомлення про роботу відділу. Відеоматеріали 4-х заходів та 

запис авторської програми журналістки ТТБ Лілії Музі «Поетичне кафе», у якій 
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взяла участь провідний бібліотекар відділу Наталія Білянська, відображено в сервісі 

«You tube». Фрагменти 5 заходів транслювалися телеканалами «ТТБ» та «TV—4», 2 

аудіозаписи прозвучали в ефірі обласного радіо; було опубліковано 2 дописи в газеті 

«Вільне життя»  та 12 статей про роботу відділу в місцевій пресі. 

Протягом 2011 року у відділі читального залу було записано 6004 користувачів. 

Кількість відвідувань за рік становила 27 559, книговидача — 135 075. 

У відділ надійшло 396 примірників книг (у 2009 р. — 1653, у 2010 р. — 391) та 

1473 примірники журналів. 

У 2011 році спеціалісти відділу освоювали автоматизовану систему «ІРБІС» та 

працювали над створенням ретроспекції книжкового фонду підрозділу. В 

електронний каталог занесено 2695 записів. 

Систематично проводилася робота з відмовленнями. За рік зареєстровано 

306 відмовлень. У результаті виконаної роботи відмовлення на літературу з 

підсобного фонду відділу читального залу ліквідовані. 

Важливим напрямком діяльності підрозділу є масова робота. Протягом 2011 

року у відділі читального залу було оформлено книжкові виставки до 

найважливіших знаменних та пам’ятних дат: 

— «Провісниця волі і братерства» (до 140-річчя від дня народження Лесі Українки); 

— «Геній віри і любові» (до 196-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка); 

— «Через книжку до духовності» (до Всесвітнього дня книги і авторського права); 

— «Україна на шляху до Європи» (до Дня Європи); 

— «Конституція України: правові засади та механізм реалізації» (до Дня 

Конституції України); 

— «Декларація  єдиної Нації» (до Дня проголошення Декларації про державний 

суверенітет України); 

— «На тлі відродження Галицької України» (до 200-річчя від дня народження 

І. М. Вагілевича та М. С. Шашкевича); 

— «Відкрий, о рідна мово, свої скарбниці золоті» (до Дня української писемності та 

мови); 

— «Від Загальної декларації прав людини — до сьогодення» (до Дня прав людини); 
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— «Велич і трагедія українців у збройній боротьбі з німецьким фашизмом» (до 67-ї 

річниці із часу визволення України від німецької окупації); 

— «Три висоти Георгія Берегового» (до 90-річчя від дня народження льотчика-

космонавта Георгія Берегового). 

Постійно діючі віртуальні книжкові виставки «Краща книга року», «Україна —

НАТО» поповнювалися новою літературою. 

На  обласному радіо було проведено огляди літератури: 

— «Українське козацтво: відгомін віків» (до Дня українського козацтва); 

— «По-справжньому вільний» (про творчість М. Руденка) (до Дня прав людини). 

На виробничому навчанні працівників бібліотеки проведено огляд новинок 

художньої періодики. 

За результатами Всеукраїнського конкурсу «Краща книга року» було 

підготовлено огляд видань-переможців та представлено його за допомогою 

презентації на виробничому навчанні працівників бібліотеки та обласному радіо.  

140-річчю від дня народження видатної української 

поетеси, літературознавця, перекладача, громадської діячки 

Лесі Українки (25.02.1871—1.08.1913) був присвячений 

літературний вечір «Любов — одна, її обличчя — різні».  

Вірші письменниці прозвучали у виконанні студентів Інституту мистецтв 

Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка Людмили Курись та Ірини Ветлянської.  

Учасники заходу та читачі бібліотеки мали можливість 

ознайомитися з книжковою виставкою, на якій було 

представлено видання творів видатної української поетеси, 

наукові дослідження її літературної спадщини та спогади сучасників, зокрема: 

вражаючу інтелектуальну подорож Оксани Забужко «Notre Dame d’Ukraine: 

Українка в конфлікті міфологій» (К., 2007), монографію Віри Агеєвої «Поетеса 

зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації» (К., 2001), 

книгу Олени Огнєвої «Східні стежки Лесі Українки» (Луцьк, 2008) тощо. 

Основні віхи життєвого та творчого шляху Лесі Українки було висвітлено за 

допомогою електронної презентації.  
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До 120-ї річниці від дня народження полковника Євгена Коновальця проведено 

цикл заходів: книжкові виставки, огляди літератури, зустрічі з дослідниками постаті 

видатного українського військового діяча.  

Основним аспектам політичної та ідеологічної діяльності борця за волю 

України було присвячено історичні читання, у яких взяли участь викладачі та 

студенти тернопільських вищих навчальних закладів.  

Бібліотекарі відділу читального залу представили 

учасникам заходу книги, документи та відеоматеріали про 

Євгена Коновальця — полковника Армії Української Народної 

Республіки, команданта Української військової організації, 

голови Проводу українських націоналістів. Його життєвий та творчий шлях було 

представлено учасникам заходу за допомогою презентації. Історичну оцінку 

політичної діяльності цієї визначної особистості дав заступник начальника 

головного управління — начальник відділу у справах національностей та релігій 

головного управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, 

преси та інформації Тернопільської обласної державної адміністрації, кандидат 

історичних наук Микола Сивирин.  

Завідувачка та головний бібліотекар відділу 

читального залу взяли участь у науково-краєзнавчих 

читаннях «Євген Коновалець у боротьбі за українську 

державність», що проходили в Тернопільському обласному 

краєзнавчому музеї. Вони представили книги про Євгена 

Коновальця з фонду Тернопільської ОУНБ та електронну презентацію про життя та 

діяльність великого борця за волю України. 

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом для студентської молоді проведено 

круглий стіл «СНІД: це стосується кожного». 

У заході взяли участь соціальний працівник установи Тернопільської обласної 

ради обласного центру боротьби зі СНІДом Ліля Олегівна Семенишин та провідний 

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

молоді Анна Сергіївна Болдіна.  
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Головний бібліотекар відділу читального залу у вступному слові розповіла 

слухачам про умови призначення 1 грудня Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом, 

окреслила глобальність ситуації.  

Ліля Семенишин у своєму виступі оприлюднила статистичну інформацію 

щодо ситуації з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД у Тернополі та області й 

розкрила особливості сучасних методів проведення інформаційно-освітніх кампаній 

з попередження поширення ВІЛ-інфекцій та СНІДу в молодіжному середовищі. 

Виступ Анни Болдіної складався з двох частин. У першій частині провідний 

спеціаліст розповіла студентам про основні методи профілактики ВІЛ/СНІДу та 

наголосила на надзвичайній важливості формування у молоді навичок безпечної 

поведінки з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД.  

Друга частина виступу Анни Болдіної проходила у 

вигляді інтерактивної гри-квесту із закріплення знань про 

ВІЛ-інфекцію та СНІД і формування навичок безпечної 

поведінки з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД. 

Учасники круглого столу переглянули фільм про актуальність обережного 

поводження в сучасному соціумі, отримали відповіді на запитання та переглянули 

книжкову виставку даної тематики. 

Завершився захід анкетуванням, за результатами якого було зроблено висновок, 

що студентська молодь отримала цікаву й життєво важливу інформацію та 

закріпила отримані раніше знання про ВІЛ-інфекцію та СНІД. 

Протягом 2011 року продовжувалася тісна співпраця з тернопільськими 

видавництвами. Зокрема, для студентської молоді було організовано презентацію 

книги Василя Деревінського «В’ячеслав Чорновіл: нарис портрета політика», яка 

побачила світ у видавництві «Джура». 

Головний бібліотекар читального залу Людмила 

Рюміна та представниця видавництва «Джура» Наталія 

Тлумацька розповіли, що в монографії вперше здійснено 

ґрунтовне наукове дослідження відомої постаті 

українського громадсько-політичного й державного діяча, журналіста, політв’язня, 

лідера Народного руху України, депутата Верховної Ради України В’ячеслава 
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Чорновола, розкрито його роль у суспільно-політичних процесах України другої 

половини ХХ ст., досліджено основні чинники формування його світогляду й 

активної громадської позиції. 

У книзі розглянуто дві перші праці В. Чорновола — «Правосуддя чи рецидиви 

терору?» та «Лихо з розуму», які зробили значний вплив на розвиток й становлення 

руху Опору та показали світовій громадськості реальний стан справ зі свободою 

особи й нації в підрадянській Україні. Висвітлено, як його діяльність з відстоювання 

прав безпідставно засуджених представників української 

інтелігенції, так і дії щодо захисту своїх громадянських прав 

під час слідства, суду та ув’язнення. Ідеться в книзі й про 

особливості перебування В. Чорновола в сибірських таборах 

та на засланні. 

Не залишилася поза увагою автора книги праця В. Чорновола зі створення та 

видання позацензурного журналу «Український вісник», внесок у становлення 

громадсько-політичних організацій, діяльність на посаді голови Львівської обласної 

ради, участь у президентській виборчій кампанії 1991 р. та вплив політика на 

проголошення й утвердження Української державності. Проаналізовано також 

динаміку появи за межами України інформації про В. Чорновола на основі 

матеріалів, опублікованих в одному з впливових журналів української діаспори — 

«Визвольному шляху». Посилюють цінність книги уміщені в ній численні 

документальні матеріали. 

З нагоди святкування 20-річчя від дня прийняття Акта 

проголошення незалежності України відбулася зустріч із 

народним депутатом Верховної Ради України першого 

скликання Володимиром Колінцем. У відділі читального 

залу функціонувала книжкова виставка «Незалежна Україна: шлях у майбутнє», на 

якій було представлено видання, що висвітлюють особливості становлення 

державності нашої країни, її історичний шлях до суверенітету.  

Поза планом було проведено книжкові виставки: «Насильство в сім’ ї та шляхи 

його попередження» (у рамках національної кампанії «Стоп насильству»), «Здоров’я 

дітей — майбутнє нації» (у рамках акції «Від серця до серця»), «Найрідніша у світі 
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людина» (до Дня матері), «Подія історичної ваги» (до 20-ї річниці із часу 

проведення Всеукраїнського референдуму), «Данило Галицький — галицько-

волинський, київський князь», «М. Ф. Ватутін — видатний полководець Великої 

Вітчизняної війни» (до 110-ї річниці від дня народження). 

 

Робота відділу літератури іноземними мовами та інформаційно-ресурсного 

центру «Вікно в Америку» у 2011 році була направлена на систематичне та 

інтенсивне інформування користувачів про документи іноземною мовою, 

інвентаризацію фонду відділу, якісне обслуговування, удосконалення та 

урізноманітнення форм і методів роботи із читачами, налагодження та підтримання 

зв’язків із 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, надані Посольством США в Україні, забезпечували доступ до Інтернету на 

стаціонарних комп’ютерах та до бездротового Інтернету Wi-Fi, організували 

вивчення англійської мови за допомогою програмного забезпечення «Rosetta Stone», 

надали доступ до віртуальної бібліотеки «eLibraryUSA», створили блог центру та 

інтернет-сторінку в соціальній мережі. Такі послуги надано в рамках проекту за 

підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. 

Протягом 2011 року надано 50 бібліографічних довідок іноземною мовою. У 

виші міста розіслано 5 інформаційних списків про нові надходження до відділу. 

Упродовж року здійснювалася ретроспекція фонду. В електронний каталог за 

допомогою автоматизованої системи «ІРБІС» внесено 5526 записів. Також 

проводився аналітичний розпис журнальних та газетних статей в автоматизованому 

режимі (1906), здійснювалися друкування карток, вливання в Систематичну 

картотеку статей, редагування карткового та електронного каталогів. 

У 2011 році було проведено інвентаризацію фонду відділу літератури 

іноземними мовами. Працівниками підрозділу було написано контрольні талони на 

книги, які зберігаються у фонді відділу (6459 карток), розставлено контрольні 
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талони в систематичному порядку й звірено з картотекою-індикатором у відділі 

зберігання основного фонду (6459 карток).  

Робота відділу та ресурсного центру «Вікно в Америку» висвітлювалася 

засобами масової інформації (4 публікації в газетах «Вільне життя», «Експрес», 

«Номер один», «20 хвилин»). 

Для популяризації літератури іноземними мовами та відзначення знаменних 

дат увазі читачів пропонувалися 14 виставок літератури, серед них: «Нові 

надходження з літератури іноземними мовами», «На допомогу вчителям іноземних 

мов», «Magic Christmas» (святкування Різдва Христового в країнах світу), «Поезія 

країн світу» (до Всесвітнього дня поезії), «Вікно в Європу» (до Дня Європи); «Gloria 

victis. Хвала переможеним» (до 170-річчя від дня народження польської 

письменниці Елізи Ожешко), «Борець за ліквідацію рабства» (до 200-річчя від дня 

народження американської  письменниці Гарріет Бічер-Стоу), виставка періодики 

іноземними мовами та ін. 

Для відзначення знаменних та пам’ятних дат в історії США, що передбачено 

діяльністю центру «Вікно в Америку», до уваги відвідувачів було представлено 

12 виставок літератури англійською мовою: «I Have a Dream…» (до дня народження 

Мартіна Лютера Кінга), «Ronald Reagan — 40-th President of the United States» (до 

100-річчя від дня народження Рональда Вілсона Рейгана), «Notable American 

Women» (до Міжнародного жіночого дня), «Earth’s Future» (до Всесвітнього дня 

Землі) та ін. 

Протягом 2011 р. у відділі проводилися вечори, презентації, зустрічі, засідання 

клубів. 

На зустрічі з учасниками Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в 

Україні користувачі відділу слухали розповіді двох викладачів-науковців про 

власний досвід, отриманий завдяки Програмі Фулбрайта, а також переглянули 

презентацію діяльності Програми імені Фулбрайта в Україні, яку підготувала 

завідувачка відділу. Спілкування відбувалося англійською мовою, оскільки одним із 

запрошених був професор американського університету Стівен Норт, який викладає 

в Тернопільському національному економічному університеті. Учасники зустрічі 

дізналися про діяльність американця та його враження від викладання в 
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українському виші. Майя Репченко ж брала участь у програмі в 2006—2008 роках і 

отримала освіту магістра завдяки цій програмі, тому й розповіла про досвід 

проходження відбору та зазначила, що бути фулбрайтівцем — це велика честь та 

відповідальність, що є винагородою за важку працю. Отриманий досвід у даний час 

застосовує у викладанні ряду предметів на факультеті перекладів Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. На заході були присутні 

12 чоловік. 

Цікаво та змістовно пройшла зустріч студентів вищих навчальних закладів 

м. Тернополя зі студентами з Республіки Польща, які навчаються за програмою 

обміну в Тернопільському національному економічному університеті. У заході 

взяли участь: Дорота Рдух (Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав)), 

Ева Годзінська та Левко Вуйчик (Гданський університет (м. Сопот)), Ольга 

Адамська та Катажина Русек (Катовіцький економічний університет (м. Катовіце)). 

З доповідями також виступили студенти Тернопільського національного 

економічного університету, які перебували на навчанні в Польщі за обміном: Оксана 

Мариненко (Куявсько-Поморська вища школа (м. Бидгощ)) і Тарас Довгалюк 

(Полонійна академія (м. Ченстохова)). 

Гостями вересневого засідання клубу розмовної англійської мови були 

студенти 4 курсу французької філології факультету іноземних мов Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка з викладачем англійської 

мови Мар’яною Нацюк. Тема зустрічі — «Навколо світу». Увазі учасників клубу 

було запропоновано декілька презентацій про Україну, Францію та США. 

Спілкування супроводжувалося яскравими фото та цікавими розповідями. 

Студентки Анжеліка Ястремська, Оксана Будай та Катерина Гнуча розповіли про 

приготування українських міст до Євро — 2012. Учасники зустрічі побачили міста 

Львів, Харків та Донецьк. Деякі студенти відвідали Францію та підготували 

презентації, у яких передали власний погляд на країну. Це — студентки Лілія 

Кашуба, Олена Бондарук, Юлія Безкоровайна. Про Сполучені Штати Америки та 

про їх громадян розповіла волонтер Корпусу Миру США в Україні Шеріс Банн. На 

зустрічі були присутні 20 учасників.  
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На перегляді документального фільму «Насамперед ми люди», який надійшов 

у фонд книгозбірні від Відділу преси, освіти та культури Посольства США в 

Україні, зібралося 52 чоловіка. В обговоренні кінофільму взяли участь С. Муратова, 

заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями Тернопільського обласного 

відділення Фонду соціального захисту інвалідів, та Н. Сухорукова, директор 

Тернопільського коледжу університету «Україна». Вони мають багаторічний досвід 

роботи та спілкування з людьми з особливими потребами. Також на захід завітали 

заступник директора Тернопільського обласного відділення Фонду соціального 

захисту інвалідів В. Місько, начальник відділу взаємодії з роботодавцями тієї ж 

установи Г. Грабовська, заступник директора І. Богачук і викладач іноземної мови 

І. Скоробогата Тернопільського коледжу університету «Україна», викладач 

німецької мови Галицького коледжу ім. В. Чорновола М. Ляпіна, провідні 

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

молоді Л. Васильєва, О. Твердохліб, Г. Буяр та представники УТОСу.  

9 грудня бібліотеку відвідав помічник аташе з питань 

культури Посольства США в Україні Даґлас Морроу. 

Метою цього візиту було ознайомлення з діяльністю 

бібліотечного ресурсного центру «Вікно в Америку». 

Помічник аташе Даґлас Морроу оглянув центр «Вікно в Америку», приміщення 

Тернопільської ОУНБ, завітав до Інтернет-центру та Регіонального навчального 

центру, створеного за програмою «Бібліоміст».  

Фонд відділу літератури іноземними мовами поповнився новими документами 

завдяки проекту «Вікно в Америку». Від Відділу преси, освіти та культури 

Посольства США в Україні надійшли книги та публікації Відділу міжнародних 

інформаційних програм Державного департаменту США. Від УАБФ «Сейбр-

Світло» також отримали книги з різних галузей знань. Загалом прийнято та 

обліковано 107 книг іноземною мовою (здійснено шифрування, опис та технічне 

опрацювання). 

У рамках Декади відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня 

бібліотек, проводилися екскурсії для студентів вищих навчальних закладів та 

старшокласників загальноосвітніх шкіл міста, що допомогло їм ознайомитися з 
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новими можливостями відділу та ресурсного центру, краще зорієнтуватися в 

книгозбірні та зрозуміти призначення й функції даного підрозділу. 

У центрі «Вікно в Америку» підтримувалася робота Клубу розмовної 

англійської мови. Засідання проводили студенти-волонтери Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Ірина Кушнір, Юлія 

Кульчицька, Валентина Рудак за участю волонтерів Корпусу Миру США в Україні 

Аманди Нортон та Шеріс Банн. Спілкування англійською мовою відбувалося з 

використанням мультимедійних презентацій за темами: навчання в США, жінки в 

історії США, права жінок, управління стресом, ігри зі словами, Стів Джобс та 

продукція «Apple», свято Хеловін, соціальні мережі, країна Ірландія, культура Індії 

та Гаваї, день Подяки у США, боротьба зі СНІДом, зима та святкування Різдва.  

У 2011 році було організовано новий клуб «TOEFL Test Takers Club» для тих, 

хто готується складати тест на знання англійської мови. Заняття проводила 

студентка-волонтер Тернопільського національного економічного університету 

Діана Голяш. Відбулося 8 засідань, які відвідало 48 чоловік. 

У 2011 році було створено блог центру «Вікно в Америку» (лінк блогу: 

http://woalibraryte.blogspot.com/), який наповнювався інформацією про діяльність 

центру англійською мовою, що дає можливість іноземцям дізнатися про події у 

відділі книгозбірні. Реорганізовану сторінку центру «Вікно в Америку» на сайті 

бібліотеки наповнено новинами українською мовою, які дають можливість залучати 

до бібліотеки зацікавлену аудиторію та партнерів для проектів.  

Завідувачка відділу брала участь у семінарі для директорів бібліотек та 

керівників центрів «Вікно в Америку» за темою «Електронні книжки та ресурси: 

виклики та можливості для бібліотек», який проходив у Львові 14—17 вересня. Під 

час засідань обговорювалися питання розвитку й завдання програми «Вікно в 

Америку», вивчення англійської мови за допомогою електронних та інтернет-

ресурсів, які доступні в центрах при книгозбірнях. Учасники семінару також мали 

можливість відвідати Львівський книжковий форум, прослухати лекції 

американських колег щодо стратегічного бачення публічної бібліотеки та 

видавничої справи ХХІ століття, а також про інтернет-технології й соціальні медіа в 
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американських куточках. Розроблено буклет про діяльність центру «Вікно в 

Америку» та роздано присутнім директорам. 

 

Вагоме місце в системі естетичного виховання населення посідає відділ 

літератури з мистецтва. У 2011 році працівники підрозділу спрямовували свою 

діяльність на: 

— покращення формування, вивчення та використання фонду відділу; 

— популяризацію надбань світового мистецтва, музики, кіно, архітектури та 

скульптури шляхом організації та проведення різноманітних акцій та заходів; 

— удосконалення та урізноманітнення системи обслуговування читачів для 

задоволення їх інформаційних потреб; 

— наповнення  електронних БД «Картотека пісень за назвами», «Ноти та 

партитури»; 

— розширення творчої співпраці з обласним художнім музеєм, академічним 

обласним українським драматичним театром ім. Т. Г. Шевченка, обласною 

організацією Національної спілки художників України, вишами та благодійними 

організаціями міста. 

Користувачами послуг відділу літератури з мистецтва були науковці, викладачі 

та студенти мистецьких вищих та середніх навчальних закладів, любителі різних 

жанрів мистецтва. Вони мали можливість скористатися рідкісними виданнями з усіх 

видів та жанрів мистецтва, новою літературою, енциклопедіями, довідниками, 

навчальним  посібниками, альбомами, нотами, звукозаписами, періодичними 

виданнями, а також електронними БД «Картотека пісень за назвами», «Ноти та 

партитури».  

Зараз БД «Картотека пісень за назвами» нараховує більше 2847 записів, «Ноти 

та партитури» — 213 записів. Продовжувалася ретроспекція фонду; 2858 записів 

внесено в електронний каталог. 

Для популяризації творчості митців Тернопільщини у відділі регулярно 

проводилися літературно-музичні вечори, медіа-лекції, презентації книг, творчі 

вечори, які супроводжувалися мультимедійним показом, відеопереглядом, 
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електронною демонстрацією фрагментів книг, ілюстрацій. Такі нові та сучасні 

форми сприймалися з великим інтересом і увагою. 

Творчості тернопільського графіка, живописця, члена 

Національної спілки художників України Миколи 

Антоновича Дмітруха було присвячено творчу зустріч 

«Талант, що дарує нам радість відкриття і веселого 

оптимістичного настрою». Викладачі та студенти інституту мистецтв ТНПУ 

ім. В. Гнатюка мали гарну нагоду оцінити його творчість. Кожен, хто уважно й 

пильно вдивлявся в шаржі, зауважив, що для них характерні простота та легкість, 

впевненість і несилуваність штриха. Але за цією простотою й легкістю велика 

школа, вагомий досвід, відшліфований невтомною та важкою працею талант.  

Друзів та колег по сцені зібрав вечір пам’яті, присвячений народному 

артистові України Мирославові Коцюлиму, який своє творче життя присвятив 

театральному мистецтву. Під час заходу відбулася електронна презентація книги 

«Душа осяяна театром», яка вийшла у видавництві «Джура».  

Як зазначив 

колега Мирослава 

Коцюлима народний 

артист України 

В’ячеслав Хім’як, 

театральна діяльність 

заслуговує на те, щоб 

бути відтвореною на сторінках книг. Він поділився спогадами про всі радощі й 

печалі чотирнадцятої грим-кімнати, де вони провели понад 30 років, і висловив 

надію на те, що з’являться молоді дослідники творчості Мирослава Коцюлима. У 

театрі зараз утворилася прогалина, адже багато вистав втратили свій неповторний 

аромат, додав В’ячеслав Хім’як. 

Голова благодійного фонду «Соломія», відома громадська діячка й одна з 

упорядників видання Марта Подкович зауважила, що це перша друкована праця, у 

якій всебічно показано життя актора.  
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На вечорі пам’яті народного артиста України 

Назарія Яремчука «Я на світі прожив, наче спалах зорі на 

світанні» продемонстрував унікальні світлини 

буковинського соловейка та поділився своїми враженнями 

про нього друг та шанувальник його творчості директор 

«Радіо Чортківщини» Р. Островський. 

Саме Роман Карлович був автором першого  

надрукованого інтерв’ю з Назарієм Яремчуком, він же 

першим опублікував світлину з ним. Журналіст та співак 

познайомилися під час навчання в Чернівецькому 

університеті. 

Про Назарія Яремчука в Романа Островського залишилося чимало цікавих 

спогадів та понад двісті світлин, а ще — незліченна 

кількість матеріалів: газетних вирізок, афіш концертів, у 

яких співак брав участь, платівок із його записами, є 

навіть копія пісні «Червона рута», написана авторською 

рукою. Зібраним матеріалом Роман Карлович залюбки поділився з бібліотекою. 

Розповідав на зустрічі Р. Островський і про інші 

цікаві моменти життя свого товариша. Було вдосталь і 

веселих, і сумних випадків. Найтрагічнішим залишається 

те, що в такому молодому віці покинув нас цей 

неперевершений співак. 

 

Цікаво та змістовно також пройшли заходи: 

— вечір земляка «У вінку буття художника Бойчука» (до 115-річчя від дня 

народження Тимофія Львовича Бойчука — українського художника); 

— літературно-мистецький вечір «Видатні постаті» (до 125-річчя від дня 

народження Георгія Івановича Нарбута — українського художника-графіка, 

педагога). 

Увагу читачів привертали також книжково-ілюстративні  виставки: 

— «З Різдвом Христовим!»; 
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— «На вершині слави» (до 150-річчя від дня народження Генріка Антоновича 

Бобинського (1861—1914), українського та польського піаніста, композитора); 

— «Його величність театр» (до Міжнародного дня театру); 

— «Живописець і графік Теодор Вацик» (до 125-річчя від дня народження Теодора 

Яковича Вацика (11.04.1886—22.06.1968), українського живописця); 

— «Свято свят і торжество торжеств» (великодня виставка); 

— «Єдиний українець серед геніїв світу» (до 75-річчя від дня народження Івана 

Степановича Марчука (12.05.1936), народного художника України, лауреата 

Національної премії ім. Т. Г. Шевченка (1997)); 

— «Дивосвіт художника з Синіх Гір» (до 100-річчя від дня народження Володимира 

Васильовича Савчака (25.05.1911—06.03.2007), художника); 

— «Прославлена прима Українського театру» (до 80-річчя від дня народження 

Євгенії Семенівни Мірошниченко (1931—2009), української співачки); 

— «Основоположник українського етнографічного музикознавства» (до 140-річчя 

від дня народження Філарета Михайловича Колесси (1871—1947), українського 

фольклориста, композитора, музикознавця, літературознавця); 

— «Український диригент, співак-баритон, громадський діяч» (до 100-річчя від дня 

народження Василя  Матіяша (1911—1982), українського співака, диригента); 

— «З плеяди великих» (до 115-річчя від дня народження Тимофія Львовича Бойчука 

(1896—1922), українського художника); 

— «Збудіть в душі музичне різноструння» (до Міжнародного дня музики); 

— «Дивосвіт Карпат у вишивці Ольги Писарук»; 

— «Фундатори Закарпатської школи живопису» (до 120-річчя від дня народження 

Альберта Ерделі та Йосипа Бокшая). 

 

Пріоритетним напрямком діяльності відділу технічної літератури в 2011 році 

було інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів. У 

режимі «запит-відповідь» на запити користувачів виконано 114 бібліографічних 

довідок різних видів (тематичних, бібліотечних, бібліографічних, фактографічних). 

Ефективними формами інформаційної діяльності були дні інформації, 

спеціаліста та періодики, перегляди та огляди літератури, проведені в рамках 
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Декади відкритих дверей для спеціалістів промислового виробництва, викладачів та 

студентів вищих навчальних закладів, коледжів міста. Їх тематика була 

різноманітна: «Використання низьких температур в харчовій промисловості», 

«Сучасні енергозберігаючі технології в будівництві», «Тенденції інноваційного 

розвитку харчової промисловості в Україні», «Бережіть воду — джерело життя на 

Землі» та ін. 

Для ознайомлення широкого кола спеціалістів із новими надходженнями 

періодичних видань із техніки та більш повного розкриття змісту журналів, які 

отримує відділ, підготовлено й надіслано в ЦБС області та на кафедри 

Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя 

4 інформаційних списки «Сторінками технічних періодичних видань». Їх тираж — 

100 примірників. 

На конкретні запити користувачів — викладачів технічного університету 

ім. Пулюя, технічного та комерційного коледжів — було підготовлено та надіслано 

8 списків літератури за темами: «Особливості теплоенергетики України», 

«Перспективи впровадження електричного опалення», «Розробки українських 

вчених в галузі машинобудування», «Від енергозберігаючих проектів — до їх 

реалізації (альтернативні види палива)», «Сучасні тенденції розвитку харчової 

промисловості», «Маловитратні технології у будівництві», «Енерготехнічні 

технології ХХІ століття», «Нафта, газ, вода, вітер в енергетиці України». 

У 2011 році в базу даних «Електронна картотека статей» внесено 858 записів. 

На 1.01.2012 вона нараховувала 6874 записи. 

Протягом звітного періоду працівники відділу технічної літератури 

продовжували роботу з наповнення електронного каталогу на ретроспективну 

частину фонду відділу в автоматизованій системі «ІРБІС». На 1.01.2012 електронна 

база даних становить 11 160 записів. У 2011 році її було поповнено 5409 записами. 

Здійснено штрихове кодування 3050 книг. 

Постійно ведеться робота з редакції та поповнення новими надходженнями 

відповідно до потреб сьогодення розділу «Техніка. Технічні науки» Систематичної 

картотеки статей. 
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Цікавою була співпраця відділу технічної літератури із засобами масової 

інформації, зокрема обласним радіо та радіо «Тернопіль», в ефірі яких прозвучали 

огляди літератури «Значення біотехнологій в харчовій промисловості» та «Нові 

можливості відділу технічної літератури в наданні інформаційних послуг» (до 

Всеукраїнського дня бібліотек). 

Працівники відділу технічної літератури здійснювали змістовну роботу, 

спрямовану на покращення популяризації документів про останні досягнення 

світової та вітчизняної наукової думки. Зокрема, було оформлено книжкові 

виставки: «Нові підходи до утилізації побутових відходів — нагальна проблема 

ЖКГ», «Охорона праці на промислових підприємствах: теорія, досвід, українська 

практика», «Інновації — основа інтенсивної форми розвитку виробництва», 

«Запрошуємо до творчості (плетіння бісером, макраме, рукоділля)», «Тенденції 

світового будівництва», «Історія та сьогодення машинобудування в Україні», 

«Значення біохімії в харчовій промисловості», «Таємниці, які роблять харчові 

продукти смачнішими», «Соціальні мережі та Інтернет», «Функціонування 

транспорту, дорожній рух, автомобільна промисловість напередодні проведення 

Євро — 2012», «Ремонтуємо квартиру власними руками», «Перспектива 

упровадження технології нетрадиційного палива (біопалива) в теплоенергетиці 

України» та ін. 

Приділялася увага й питанням охорони навколишнього середовища та 

екологічної безпеки життєдіяльності людини. Було організовано  книжкові виставки 

та перегляди літератури: «Зона особливої уваги» (до Дня чорнобильської трагедії), 

«Збережемо красу для нащадків» (до Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища). 

На допомогу винахідникам і раціоналізаторам, розвитку технічної творчості 

було влаштовано книжкові виставки «З історії винахідництва» (до Дня винахідника і 

раціоналізатора) та «Українські винахідники 

пропонують…» (сторінками журналу «Винахідник і 

раціоналізатор»). 

У читальному залі ТОУНБ було урочисто відзначено 

Всесвітній день водних ресурсів. Відділ технічної 
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літератури презентував інформаційну годину під назвою «Цілюще джерело життя». 

У рамках цього заходу було підготовлено мультимедійну презентацію «Чи знаємо 

ми смак справжньої чистої природної води?», проведено перегляд наукової та 

науково-популярної літератури, періодичних видань цієї тематики, а також 

організовано розгорнуту книжкову виставку. 

Учасниками свята були заступник начальника 

обласного управління охорони навколишнього 

середовища Петро Дмитрович Сеник, директор обласного 

еколого-натуралістичного центру, заслужений працівник 

освіти України Іван Іванович Гера та відповідальна за 

зв’язки з громадськістю обласної державної екоінспекції Олена Петрівна Крисовата. 

На зустріч завітали студенти біологічного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (60 чол.). Просторий 

читальний зал ледве вмістив усіх бажаючих. Інформаційну годину розпочав виступ 

завідувачки відділу технічної літератури М. Й. Вайшле. Вона наголосила, що у 

ХХІ ст. водна криза набула глобального характеру, а це ставить під загрозу здоров’я 

мільярдів жителів Землі, і не якоїсь окремої країни, а всього світу. 

Продовжила розповідь головний спеціаліст облсанепідемстанції, лікар 

комунальної гігієни Ольга Михайлівна Слободяник. Вона проаналізувала стан 

питної води м. Тернополя, охарактеризувала методи її очищення з урахуванням 

вітчизняних та місцевих умов. 

Захопив та не залишив байдужим нікого виступ Петра Дмитровича Сеника, 

заступника начальника обласного управління охорони навколишнього середовища. 

Він акцентував увагу на тому, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі 

щодо забезпечення водними ресурсами, а також охарактеризував стан 

трубопровідної системи та експлуатаційних запасів водних ресурсів нашого міста. 

Переконливості викладеному матеріалові додала мультимедійна презентація 

«Чи знаємо ми смак справжньої чистої природної води?». Чудовий ілюстративний 

матеріал, уміщений у ній, допоміг скласти враження про значення водних ресурсів 

для пересічної людини. 
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У 2011 році відділ сільськогосподарської літератури особливу увагу приділяв 

довідково-бібліографічному та інформаційному обслуговуванню науковців, 

студентів вишів та середніх спеціальних закладів, працівників агропромислового 

комплексу області, охорони довкілля та безпеки життєдіяльності людини. 

Для популяризації досягнень науки й техніки в АПК, сучасних прогресивних 

технологій вирощування сільськогосподарських рослин та утримання тварин 

спеціалістам сільськогосподарського виробництва працівники відділу готують 

щоквартальний рекомендаційний список літератури «Вам, спеціалісти» (сторінками 

сільськогосподарської періодики). 

Для висвітлення сучасних проблем агропромислового комплексу, земельної 

реформи, агроекології, виробництва екологічно чистих високоякісних продуктів 

харчування, використання техніки та вдосконалення технічного сервісу у відділі 

організовувалися книжкові виставки, перегляди літератури, проводилися дні 

інформації, періодики за темами: «Зелена планета — джерело здоров’я», 

«Мисливська зброя: минуле й сучасне», «Ґрунти України й нова технічна політика в 

землеробстві», «Біоенергетика в АПК: перспективи розвитку», «АПК: основні 

напрями розвитку», «Сучасний стан та напрямки розвитку рибного господарства 

України» тощо. 

На замовлення користувачів відділу в 2011 році виконано 32 письмові довідки 

(план — 30), зокрема: «Перспективи вирощування зернових в Україні», «Розведення 

кролів у присадибному господарстві», «Фундук: вирощування, економічні 

перспективи», «Помідори: агротехніка та догляд», «Управлінські процеси в 

аграрних формуваннях» та ін. 

У БД «Електронна картотека статей» внесено 1850 записів (план — 2500). 

Загалом влито 3020. Стягнуто з ЦУКК 1170. 

Постійно здійснювалася редакція окремих розділів Систематичної картотеки 

статей, відкривалися нові рубрики. Відредаговано заплановані на 2011 рік розділи 

картотеки: 42.374 Овочівництво, 42.378 Квітникарство. 

У процесі редагування картотеки відкривалися нові рубрики, вилучалися 

застарілі й неактуальні картки. За 2011 рік було вилучено 840 карток. 
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Продовжувалася робота над ретроспекцією фонду. У БД «Електронний каталог 

книг» внесено 5685 записів. У 2011 році працівники відділу розпочали штрихове 

кодування фонду. Так за 2 місяці здійснено штрихове кодування 5040 примірників 

документів. 

Уся робота відділу висвітлювалася засобами масової інформації: радіо, 

обласними й районними газетами. В ефірі обласного радіо працівники розкривали 

різноманітні аспекти сільськогосподарського виробництва, популяризували 

ресурсний потенціал відділу. Таких виступів було 5 (план — 4). 

Дописи в обласні та районні газети також сприяли популяризації фонду відділу; 

у них висвітлювалися найактуальніші теми агропромислового виробництва, 

технології вирощування сільськогосподарських культури, розведення й утримання 

тварин. За 2011 рік їх опубліковано 4 (план — 4). 

У рамках Декади відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня 

бібліотек, проведено 17 екскурсій для студентів вишів та середніх спеціальних 

навчальних закладів. У них взяли участь 372 чол. 

Протягом року проводилася перевірка розстановки фонду відділу 

сільськогосподарської літератури. Періодично упорядковувався газетно-журнальний 

фонд. 

Для формування фонду сектору періодики на основі вивчення ринку та 

читацьких запитів оформлено передплату на 35 назв газет, а для його збереження — 

підготовлено й передано на оправу 50 комплектів видань. 

Поновлено інформацію про підрозділ на сайті бібліотеки, а також базу даних 

«Преса». Внесено 105 назв газет, що становить 1403 записи. 

Працівниками сектору періодики було проведено 3 масові заходи. 

У зустрічі «Формування свідомості в галузі захисту 

прав споживачів», приуроченій до Міжнародного дня 

захисту прав споживачів, узяли участь спеціалісти 

управління у справах захисту прав споживачів у 

Тернопільській області та представники громадських організацій цього напрямку.  
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Володимир Миколайович Воронін, голова Тернопільської обласної громадської 

організації «Захист прав споживачів», виступив із цікавою доповіддю «Формування 

правосвідомості у молодіжному середовищі», докладно зупинився на шкідливості 

генетично-модифікованих продуктів та так званої «їжі зі 

смітника». Уживання таких продуктів, які, на жаль, не 

можна в повній мірі назвати харчовими, нав’язується 

дружним тандемом виробників і рекламістів.  

Головний спеціаліст обласного управління у справах захисту прав споживачів 

Олена Вікторівна Чайка розказала, як саме відстоювати свої права. 

Володимир Васильович Долинний, голова Тернопільської громадської 

організації «Захист прав споживача», розповів про історію створення організації та 

наголосив, що вчити захищати свої права потрібно починати з дитинства, і з цією 

метою видав довідник для молоді «Азбука споживача».  

Учасники заходу мали можливість переглянути електронну презентацію 

«Історія руху захисту прав споживачів».  

Спільно з письменниками обласної організації 

Національної спілки письменників України проведено 

презентацію книги Михайла Левицького «Де ростем, там 

мусимо цвісти». У заході взяли участь голова обласної 

організації Національної спілки письменників України 

Євген Безкоровайний, письменник Богдан Мельничук, 

критик, поетеса Тетяна Дігай, багаторічний керівник 

літературного об’єднання при Тернопільській обласній 

організації Національної спілки письменників України Зиновій Кипибіда. 

Велика аудиторія зібралася під час історичних читань, присвячених Дню 

слов’янської культури та писемності й 450-річчю із часу створення Пересопницького 

Євангелія, «Пересопницьке Євангеліє — пам’ятка історії українського народу». 

У серпні 2011 року символу України, книзі, на якій 

складають урочисту присягу президенти, — Пересопницькому 

Євангелію виповнилося 450 років. Верховна Рада України 

оголосила 2011 рік Роком української першокниги та ухвалила 
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рішення відзначити на державному рівні в серпні 2011 року 450-річчя із часу 

створення Пересопницького Євангелія. У грудні 1991 року, під час інавгурації 

Президента України Леоніда Кравчука, Пересопницьке Євангеліє вперше 

використали як символ державності.  

У заході брав участь краєзнавець, аспірант Рівненського гуманітарного 

університету Сергій Синюк. Його доповідь була присвячена темі «Книжність княжої 

Волині». 

Надзвичайно цікавою була презентація факсимільного 

видання «Пересопницьке Євангеліє» та книги 

«Пересопницьке Євангеліє: витоки та сьогодення» 

представниками видавничого дому «АДЕФ-Україна» 

м. Києва.  

Виконавчий директор видавничого дому Алла Істоміна розповіла про 

особливості, складність підготовки видання та надзвичайно високі кваліфікаційні 

якості доволі великої групи співробітників (близько 200 осіб), які були необхідні для 

реалізації технологічного процесу. 

Ідея створення копії книги належить директору видавничого дому «АДЕФ-

Україна» Ігореві Шпаку. «Іще під час роботи над виданням «Пересопницьке 

Євангеліє: витоки та сьогодення» у мене виникла мета: за допомогою переписування 

книги об’єднати усіх людей, незалежно від їхньої віри, переконань, приналежності до 

різних конфесій. Цей проект слугує символом інтеграції української спільноти не 

тільки на батьківщині, а й за кордоном. До того ж сучасні інформаційні технології 

дозволяють в такий спосіб зібрати людей з усіх куточків планети і показати, що всі ми 

рівноправні й дружні», — розповів у своєму виступі пан Ігор. 

Мета презентованого видання — спроба надати, як зазначено в анотації до праці, 

сучасному читачеві можливість глибоко та детально ознайомитися з видатною 

пам’яткою української історії й культури, першим відомим перекладом 

євангельського тексту українською мовою. 

На заході були присутні представники духовенства, директори обласних 

краєзнавчого та художнього музеїв, викладачі та студенти історичного факультету 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 
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Відеоролик про захід розміщено на сайті бібліотеки. 

Прогнозування розвитку бібліотечної справи, здійснення комплексних 

досліджень із використанням аналітичних, соціологічних, статистичних, 

маркетингових методів, розвиток системи безперервної професійної освіти, 

удосконалення методично-консультаційної допомоги, підготовка методично-

бібліографічних порад, ведення розділу «Бібліотекарю» на веб-сайті книгозбірні, 

підтримка та розвиток корпоративних зв’язків із бібліотеками інших систем та 

відомств — ось невеликий перелік питань, над якими працював науково-

методичний відділ ОУНБ. 

Під постійним контролем знаходився стан реалізації «Програми поповнення 

бібліотечних фондів на період до 2015 року». Як засвідчують цифрові показники, 

відповідно до програми, обласним бібліотекам у 2011 році було виділено 189,5 тис. 

гривень на передплату періодичних видань, що становить 67,6% до потреб, 

передбачених на ці витрати з бюджету. 

На забезпечення мінімумом періодичних видань централізованим бібліотечним 

системам виділено 303,4 тис. гривень, що становить 30,3% від мінімальних 

нормативів, рекомендованих обласною універсальною науковою бібліотекою. 

На придбання мінімуму вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції 

профінансовано лише сім централізованих бібліотечних систем, серед яких: 

Кременецька ЦБС — 29 тис. грн, Збаразька ЦБС — 23,4 тис. грн, Чортківська 

ЦБС — 10,4  тис. грн, Монастириська ЦБС — 8,7 тис. грн,  Шумська ЦБС — 6,1 тис. 

грн, Лановецька ЦБС — 5 тис. грн, Бучацька ЦБС — 2,6 тис. грн, обсягом 

85,2 тис. грн, що становить 5% від рекомендованих нормативів. 

З інших джерел книжкової продукції централізованими бібліотечними 

системами області було отримано на суму 300,9 тис. гривень.  

Підведено підсумки реалізації «Програми комп’ютеризації публічних бібліотек 

області на 2008—2011 роки». Програма майже не працювала, і результатом її 

діяльності є придбання лише 14 персональних комп’ютерів за бюджетні кошти та 

26 машин за кошти з інших джерел для бібліотек області. Такий стан виконання 

програми негативно відображається на можливостях книгозбірень щодо 
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забезпечення інформаційних потреб користувачів та доступу громадян до 

інформації. 

В області продовжувалася реалізація проекту з організації нових бібліотечних 

послуг із використанням вільного доступу 

до Інтернету за програмою «Бібліоміст». 

Переможцями другого туру конкурсу стали 

бібліотеки Бережанської (центральна 

бібліотека, бібліотеки-філіали сіл Саранчуки, Куропатники, Надрічне), Борщівської 

(центральна бібліотека, бібліотеки-філіали 

сіл Пищатинці, Ланівці, міські бібліотеки 

смт Мельниця-Подільська, Скала-

Подільська), Монастириської (центральна бібліотека, центральна 

дитяча бібліотека, бібліотеки- філіали 

сіл Бертники, Ковалівка, смт 

Коропець), Підгаєцької (центральна бібліотека, 

бібліотеки-філіали сіл Мирне, Новосілка), 

Теребовлянської (центральна бібліотека, центральна дитяча 

бібліотека, бібліотеки-філіали сіл Кобиловолоки, Плебанівка, смт Микулинці), 

Чортківської  (центральна бібліотека, бібліотеки-філіали сіл Біла, Колиндяни, 

Пробіжна) централізованих бібліотечних систем. За рахунок гранту кожна ЦБС 

отримала 15 персональних комп’ютерів, сканери, принтери, 15 веб-камер із 

навушниками та мікрофонами, ліцензоване програмне забезпечення. Завдяки 

програмі «Бібліоміст» книгозбірні все активніше стають сучасними інформаційними 

центрами. Вільний доступ громадськості до якісної інформації та засобів 

комунікацій підштовхував бібліотекарів бібліотек-переможців до навчання в 

Регіональному навчальному центрі за програмами «Основи комп’ютерної 

грамотності. Основи роботи в Інтернет», «Нова бібліотечна послуга: використання 

інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеках». 

Постійно вдосконалювалася система підвищення кваліфікації персоналу. 

Основним завданням обласного науково-методичного центру було підвищення 
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професійного рівня керівного складу ЦБС (директорів і методистів), надання їм 

теоретичних знань і практичної допомоги щодо впровадження управлінських 

інновацій та реалізації стратегічних напрямків розвитку бібліотек, а саме: 

програмно-цільового планування роботи, інноваційної діяльності, правового 

забезпечення діяльності публічних бібліотек, соціально-партнерських відносин 

бібліотек, питання позиціонування бібліотек серед місцевої громади та ін. 

У травні минулого року на обласній школа методиста «Пріоритети планування 

роботи сільської бібліотеки», яка проходила на базі Підволочиської центральної 

бібліотеки, обговорювалися питання законодавчого забезпечення розвитку галузі, 

планування роботи публічної бібліотеки, соціологічної діяльності книгозбірень, 

використання інтернет-технологій у безперервній бібліотечній освіті.  

Працівники Підволочиської ЦБ презентували діяльність функціональних 

відділів центральної бібліотеки для дорослих. Учасники школи ознайомилися з 

роботою методичної служби ЦБС, виставкою-переглядом інформаційних матеріалів, 

підготовлених працівниками відділу, та були присутні на літературному вечорі, 

присвяченому 100-річчю від дня народження Михайла Сороки, «Голгофа на двох». 

Директори централізованих бібліотечних систем узяли участь у вже 

традиційному Дні директора, присвяченому темі «Управління бібліотекою: сучасні 

моделі, нові пріоритети», учасниками якого були провідні спеціалісти управління 

культури облдержадміністрації та обласної універсальної наукової бібліотеки. 

Приділяється увага й підвищенню кваліфікації завідувачів міських бібліотек 

області. Минулого року було запропоновано обговорити тему «Публічна бібліотека 

як центр збереження та розвитку культурних цінностей регіону». Під час роботи 

семінару розглядалися питання інноваційної діяльності бібліотек та соціального 

партнерства, формування та використання краєзнавчих ресурсів книгозбірні. Також 

учасники семінару мали можливість ознайомитися з досвідом роботи Скала-

Подільської міської бібліотеки Борщівської ЦБС («Міська бібліотека — центр 

інформації, освіти, культури») та Копичинецької міської бібліотеки Гусятинської 

ЦБС («Пріоритетні напрями в роботі міської бібліотеки для дорослих»). 

Уже традиційним стало 

проведення днів спеціаліста для 
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працівників бібліотек різних видів. У звітному році він пройшов на базі наукової 

бібліотеки Тернопільського національного економічного університету. Було 

розглянуто тему «Інформаційні послуги як інструмент бібліотечного маркетингу». 

Учасники заходу мали можливість обговорити питання маркетингової діяльності 

бібліотеки, інформаційних послуг, використання нових технологій у бібліотечній 

діяльності. Цікавою була екскурсія новим, сучасно обладнаним приміщенням 

книгозбірні, яке відкрило двері для користувачів у травні. 

Про діяльність публічних бібліотек області та завдання 

на наступний рік йшлося на семінарі директорів ЦБС 

«Бібліотечний простір: медіа — інформація — культура». 

Під час його роботи розглядалися 

питання «Управління бібліотекою: регламентуючі 

документи, збереження базової мережі» (Вітенко В. І. — 

директор ОУНБ), «Сучасні медіа-технології: нові 

можливості у впровадженні бібліотечних послуг для молоді» (Гук Л. С. — директор 

обласної бібліотеки для молоді), «Дитяча бібліотека 

сьогодні: база розвитку інноваційного мислення» 

(Новіцька Н. С. — директор обласної бібліотеки для дітей), 

«Інформаційний простір бібліотеки як інструмент 

бібліотечного маркетингу» (Ліскова О. Г. — заступник директора з наукової роботи 

та інформатизації ОУНБ), «Інтеграція публічних бібліотек в життя громади» 

(Єрошенкова С. Т. — завідувачка науково-методичного відділу ОУНБ), «Планові 

завдання з краєзнавства в діяльності публічних бібліотек» (Друневич М. В. — 

завідувачка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії ОУНБ), «Реалізація 

інформаційних програм та проектів» (Слободян О. Ю. — завідувачка відділу 

літератури іноземними мовами ОУНБ), «Управління бібліотечним фондом: пошук 

резервів в умовах централізованої бібліотечної системи» (Польова Г. І. — 

завідувачка відділу комплектування фонду ОУНБ), «Інформаційні технології в 

діяльності публічних бібліотек району» (Машталір Л. І. — директор Бучацької 

ЦБС).  
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Керівником відділу партнерств програми «Бібліоміст» Наталією Бєляєвою 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». Десять централізованих бібліотечних систем області взяли 

участь у конкурсі проектів, результати якого будуть оголошені на початку лютого 

2012 року. 

Можливості для підвищення кваліфікації, професійного зростання бібліотечних 

працівників надає сторінка «Бібліотекарю», яка розміщена на веб-сайті книгозбірні. 

Тут представлено методичні матеріали, консультації, відомості про публічні 

бібліотеки області. 

Загалом, неодноразово беручи участь у роботі семінарів, шкіл, тренінгів, 

підвищення кваліфікації пройшли 122 фахівці централізованих бібліотечних систем 

області. 

Упродовж року працював майстер-клас «Основи користування Інтернетом. 

Використання можливостей Інтернет». 

Важливим аспектом діяльності науково-методичного відділу продовжувала 

залишатися консультаційна допомога. Вона надавалася керівникам та методистам 

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

Консультаційна допомога стосувалася проблематики роботи з персоналом в 

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 бібліотеках. 

Одна з основних функцій методичної роботи — аналітична. Вона проводилася 

постійно протягом року. Щорічно фахівці відділу приймають статистичні та 

інформаційні звіти за підсумками роботи ЦБС області та інших спеціальних і 

спеціалізованих бібліотек.  

Результатом вивчення став аналітично-статистичний огляд 

«Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2010», до якого увійшли 

аналітичні та фактичні матеріали щодо розвитку мережі бібліотек 

регіону, стану бібліотечних фондів, динаміки основних показників 
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бібліотек, комп’ютеризації та інформаційного сервісу, бібліотечного маркетингу та 

формування позитивного іміджу в громади через творчі акції й пошук сучасних, 

ефективних форм обслуговування користувачів. 

Традиційно питання роботи публічних бібліотек заслуховувалися колегією 

управління культури облдержадміністрації. Зокрема, у грудні слухалося питання 

«Про сучасні методи діяльності публічних бібліотек Борщівської централізованої 

бібліотечної системи». Досвід роботи бібліотекарів району свідчить, що в наш 

непростий час працівники готові до змін, нововведень, є розуміння того, що від 

творчого підходу до своєї праці, вміння спілкуватися з людьми, бажання допомогти 

кожному, хто зайшов в бібліотеку, залежить авторитет серед населення. Проте, 

поряд із позитивними змінами в діяльності бібліотек, є ряд питань, що потребують 

вирішення. Це — недофінансування галузевих програм, переведення працівників 

бібліотек на неповний робочий тиждень, слабка матеріально-технічна база бібліотек 

району, відсутність коштів для завершення ремонтних робіт у центральній 

книгозбірні та бібліотеці для дітей, проведення поточних та капітальних ремонтів у 

сільських бібліотеках-філіях. 

Важливою ділянкою в роботі відділу залишається соціологічна робота. 

 

У центрі уваги ОУНБ — рейтинг популярності книг. Для його 

вивчення щорічно проводиться 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 підсумками 

досліджень, розміщено в інформаційно-аналітичному бюлетені «Крізь призму 

соціології», головне завдання якого — всебічне ознайомлення з 

результатами проведених досліджень, підвищення фахового рівня 

бібліотекарів-практиків. 



 61

Для виявлення відповідності преси реальним потребам і запитам користувачів 

проведено локальне дослідження «Формування та використання газетних видань 

функціональними відділами Тернопільської ОУНБ». У ході вивчення також 

досліджувалися джерела поповнення фонду газетних видань, мотиви звернення 

користувачів до періодичних видань, зокрема газет, роль структурних підрозділів 

бібліотеки в задоволенні інформаційних запитів на пресу. Результати дослідження 

узагальнено та подано в черговому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня 

«Крізь призму соціології». 

Важливу роль у методичній допомозі централізованим бібліотечним системам 

відіграє видавнича продукція науково-методичного відділу. Це — щоквартальний 

інформаційно-методичний бюлетень «Професійне досьє бібліотекаря», методичні 

поради. 

До ювілеїв та пам’ятних дат працівниками відділу було підготовлено 

методично-бібліографічні поради «Я в серці маю те, що не вмирає…» (до 140-річчя 

від дня народження Лесі Українки), «Важкий тягар чорнобильського неба» (до 25-х 

роковин Чорнобильської катастрофи), «Родом і серцем із Волині» (до 80-річчя від 

дня народження Бориса Харчука). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минулого року приділялася увага питанням підвищення професійної 

компетентності персоналу. 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 пропагувати нові напрямки діяльності, 

кращий досвід популяризації літератури, нові інтерактивні форми підвищення 
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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 390 карток.  

За рік працівниками відділу надано послуг 71 користувачу; було видано 

873 примірники видань. 

 

Підсумовуючи результати діяльності публічних бібліотек Тернопільщини, можна 

з впевненістю сказати, що, незважаючи на цілий комплекс негативних факторів, 

бібліотеки здійснюють вагомий внесок у правовий та культурно-освітній розвиток 

місцевих громад, активно шукають шляхи поповнення власних фондів, 

використання інтернет-ресурсів та забезпечення для користувачів вільного доступу 

до них. Це відповідає завданням розвитку поінформованого демократичного 

громадянського суспільства, а створення ефектного й комфортного сервісу в 

пошуку та отриманні інформації, використанні комп’ютерів і новітнього 

програмного забезпечення сьогодні є пріоритетним завданням для всіх публічних 

бібліотек. 
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Додаток № 1 
Основні показники за 2011 р. 

 

 Відділи К-сть 
користувачів 

К-сть 
відвід. 

К-сть 
кн/вид. 

План 21240 123725 428420 

Виконано 
Усього 21274 123250 433776 

План 6000 28000 135000 

Виконано 
Відділ читального залу 

6004 27559 135075 

План 5100 55000 91000 

Виконано 
Відділ міського абонементу 5143 53918 92106 

План 800 2900 20300 

Виконано 
Відділ сільськогосподарської 

літератури 803 3314 21808 

План 2050 7500 65000 

Виконано 
Відділ технічної літератури 

2057 7577 66319 

План 1010 3800 20000 

Виконано 
Відділ літератури з 

мистецтва 1014 3805 20012 

План 1050 3550 20550 

Виконано 
Відділ літератури 

іноземними мовами 1055 3636 20700 

План 1680 4650 21300 

Виконано 
Відділ краєзнавчої 

літератури та бібліографії 1683 4810 21602 

План 70 100 680 

Виконано 
Інформаційно-бібліографіч-

ний відділ 72 115 764 

План 220 1300 640 

Виконано 
Відділ інформації 211 1226 706 

План 80 325 700 

Виконано 
Науково-методичний відділ 

71 386 873 

План 50 100 100 

Виконано 
Сектор міжбібліотечного 

абонементу 15 65 18 

План 2230 6000 46630 

Виконано 
Сектор періодики 

2234 5956 46690 

План 815 7500 - 

Виконано 
Відділ автоматизації та 
механізації бібліотечних 

процесів 
819 7878 - 

План 85 3000 7100 

Виконано 
Відділ зберігання основного 

фонду 93 3005 7103 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 
 

У тому числі  
Відділи 

 
Разом Суспіл. При- 

родн. 
Техн. Гуманіт. 

Відділ читального 
залу 

135075 77268 23758 - 34049 

Відділ міського 
абонементу 

92106 10700 5911 3845 71650 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 
21808 11127 06813 - - 

Відділ технічної 
літератури 

66319 45 - 66274 - 

Відділ літератури з 
мистецтва 

20012 - - - 20012 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

20700 3833 622 311 15934 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

21602 17240 1324 108 2930 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

764 - - - 764 

Відділ інформації 706 56 4 89 557 
Науково-методичний 

відділ 
873 23 - - 850 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 
18 9 1 - 8- 

Сектор періодики 46690 35023 1863 576 9228 
Відділ зберігання 
основного фонду 

7103 1016 476 248 5363 

Відділ автоматизації  
та механізації 

бібліотечних процесів 
- - - - - 

УСЬОГО 433776 156340 44640 71451 161345 
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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 

16560 118515 - - 91436 43639 - - 

Відділ міського 
абонементу 

70338 21763 5 - 31425 60664 - 17 

Відділ сільсько- 
господарської 
літератури 

1161 20647 - - 14604 7204 - - 

Відділ технічної 
літератури 

1213 65106 - - 21437 44882 - - 

Відділ літератури з 
мистецтва 

40552 15957 - - 7430 12582 - - 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

4797 15844 52 7 407 589 815 18889 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

8881 12721 - - 21466 86 50 - 

Інформаційно-
бібліографічний 

відділ 
135 6298 - - 756 8 - - 

Відділ інформації 576 130 - - 586 120 - - 
Науково-

методичний відділ 
107 766 - - 533 340 - - 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 
18 - - - 11 7 - - 

Сектор періодики - 46690 - - 36027 10663 - - 
Відділ зберігання 
основного фонду 

5942 1161 - - 3458 3645 - - 

Відділ 
автоматизації  та 

механізації 
бібліотечних 
процесів 

- - - - - - - - 

УСЬОГО  113783 319929 57 7 229576 184429 865 18906 
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Додаток № 3 
Кількість і склад користувачів 

 

Усього Наук. 
працівники 

ІТП Спеціалісти 
с/г 

Відділи  

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Відділ читального 

залу 
5980 6004 344 416 1290 703 - - 

Відділ міського 
абонементу 

5121 5143 289 172 524 1395 19 - 

Відділ 
сільськогосподарсь-

кої літератури 

806 803 51 50 41 34 14 9 

Відділ технічної 
літератури 

2061 2057 40 50 256 286 - - 

Відділ літератури з 
мистецтва 

1010 1014 45 48 - - - - 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

1034 1055 50 42 19 15 - - 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

1687 1683 125 125 33 42 2 3 

Інформаційно-
бібліографічний 

відділ 

60 72 6 3 - - - - 

Відділ інформації  203 211 5 6 -4 2 - - 

Науково-методичний 
відділ 

70 71 - - - - - - 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 

35 15 7 4 - - - - 

Сектор періодики 2241 2234 77 64 60 47 - - 

Відділ зберігання 
основного фонду 

85 93 - - - - - - 

Відділ автоматизації 
та механізації біб-
ліотечних процесів 

822 819 23 21 24 24 - 1 

УСЬОГО  21215 21274 1062 1001 2251 2548 35 13 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 
 

Студенти  Службовці  Робітники  Відділи  

2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Відділ читального залу 3520 4322 7 77 52 40 

Відділ міського 
абонементу 

2692 2751 630 115 175 159 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 

285 303 4 13 30 21 

Відділ технічної 
літератури 

852 809 300 312 111 113 

Відділ літератури з 
мистецтва 

492 553 - 135 24 11 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

476 608 345 278 6 6 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

870 722 387 473 37 42 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

17 21 7 4 - - 

Відділ інформації  62 51 19 22 - 1 

Науково-методичний 
відділ 

4 6 
- - - - 

Сектор міжбібліотечного 
абонементу 

1 - 1 - 1 1 

Сектор періодики 1641 1445 507 481 28 30 

Відділ зберігання 
основного фонду 

- - - - - - 

Відділ автоматизації  та 
механізації бібліотечних 

процесів 

504 533 80 56 58 54 

УСЬОГО  11139 12124 2287 1966 522 477 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 
 

Працівники 
культури 

Корист. з 
особл. 

потребами 

 
Інші 

Відділи 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Відділ читального залу 125 133 - - 642 313 

Відділ міського абонементу 219 166 131 147 442 238 

Відділ сільськогосподарської 
літератури 

129 154 
- - 

252 219 

Відділ технічної літератури 116 179 - - 386 308 

Відділ літератури з мистецтва 351 149 - - 98 118 

Відділ літератури іноземними мовами 108 106 - - 30 0 

Відділ краєзнавчої літератури та 

бібліографії 

121 141 - - 112 135 

Інформаційно-бібліографічний відділ 25 37 - - 5 5 

Відділ інформації 105 121 - - 8 8 

Науково-методичний відділ 66 65 - - - - 

Сектор міжбібліотечного абонементу 24 11 - - 1 - 

Сектор періодики 92 82 - - 113 85 

Відділ зберігання основного фонду 85 93 - - - - 

Відділ автоматизації та механізації 

бібліотечних процесів 

63 71 - - 70 59 

УСЬОГО  1629 1508 131 147 2159 1488 
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Додаток № 3 
Користувачі за віком 

 
Відділи 15—17 18—21 Від 22 

Відділ читального залу 403 1924 3677 
Відділ міського абонементу 211 2071 2861 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 
163 154 486 

Відділ технічної літератури 169 432 1456 
Відділ літератури з 

мистецтва 
- 365 649 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

- 590 465 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

96 448 1139 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

- - 72 

Відділ інформації - 41 170 
Науково-методичний відділ - 6 65 
Сектор міжбібліотечного 

абонементу 
- - 15 

Сектор періодики - 888 1346 
Відділ зберігання основного 

фонду 
- - 93 

Відділ автоматизації та 
механізації бібліотечних 

процесів 
- 533 286 

УСЬОГО  1042 7452 127802 
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Додаток № 4 

Надходження літератури за джерелами 

№ Джерела надходження 
План  

на 2011 рік 

Виконано 

в 2011 році 

План  

на 2012 рік 

1 Видавництва, книго-
торгові організації, 
книжкові магазини 

600 391 600 

2 «Преса» (додатки) 100 75 100 

3 Обмінний фонд 100 148 100 

4 Обласний обов’яз-
ковий примірник 

700 933 700 

5 Інші джерела 1000 563 1100 

6 Взамін загубленим 350 472 350 

7 Подарунок 1300 1297 1300 

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

700 - 700 

9 Діаспора - 48 - 

10 Посольства 150 11 150 

11 Сейбр-Світло - 81 - 

 УСЬОГО 5000 4019 5000 
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Додаток № 5 
 

Розподіл видань, що вибули 

Кількість примірників 
№ Причини вибуття 

2010 2011 

1 Зношеність 2581 7248 

2 Не повернуті читачами 526 939 

3 Застарілі за змістом 5606 9552 

4 
Інші причини 

( у т. ч. обмінний фонд) 
83 1442 

 УСЬОГО 8796 19181 

 

 

 

Додаток № 6 

 

Інші видання  Усьо-
го 

Книги 
Бро-
шури  

Жур-
налів 

Газет  Кіно-
фото-
док. 

ІЗО Ноти 

Було на 1.01.2011 р. 578387 468490 94324 4897 2576 2134 5966 

Надійшло за 2011 р. 6672 3992 2561 92 27 - - 

Вибуло в 2011 р. 19181 10235 8941 5 - - - 

Є на 1.01.2012 р. 565878 462247 87944 4984 2603 2134 5966 
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Додаток № 7 
 

Видавнича діяльність 
Термін  

 
 
№ 

 
Назва видання 

 
Тип посібника 

Обсяг 
друк. 
арку-
шів 

 
Тираж 

Спосіб 
видан-
ня Поч. Зак. 

Вико-
навці  

1. «Література про 
Тернопільську область 
за 2000—2004 роки» 

Бібліогр. 
покажчик 

49,45 100 Дру-
карсь-
кий 

І кв. ІV кв. ВКЛБ 

2. «Література до знамен-
них і пам’ятних дат 
Тернопільщини на 
2012 рік» 

Бібліогр. 
покажчик 

8  200 Дру-
карсь-
кий 

І кв. 
 

ІVкв., 
ли-
сто-
пад 

ВКЛБ 

3. «Я в серці маю те, що 
не вмирає…» (до 140-
річчя від дня 
народження Лесі 
Українки) 

Методично-
бібліографічні 

поради 

0,25 30 Ксе-
рокс 

ІV 
кв. 

І кв. НМВ 

4. «Професійне досьє 
бібліотекаря» 

Інформ.-метод. 
бюл.  

Вип. 1—4 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. НМВ 

5. «Публічні бібліотеки 
Тернопільщини: 
рік 2010» 

Аналіт.-стат. 
огляд 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІІ кв. НМВ 

6. «Важкий тягар 
чорнобильського неба» 
(до 25-х роковин 
Чорнобильської 
катастрофи) 

Методично-
бібліографічні 

поради 

0,25 30 Ксе-
рокс 

ІІІ 
кв. 

ІІІ кв. НМВ, 
ІБВ 

7. «Крізь призму со-
ціології» 

Інформ.-аналіт. 
бюл.  

Вип. 1, 2 

0,25 30 Ксе-
рокс 

ІІ 
кв. 

ІV кв. НМВ 

8. «Родом і серцем із 
Волині» (до 80-річчя 
від дня народження 
Бориса Харчука) 

Методично-
бібліографічні 

поради 

1 30 Ксе-
рокс  

І кв. ІV кв. НМВ 

9. «Культура Терно-
пільщини» (сторінками 
періодики) 

Інформ.-анот. 
список. 

Вип. 1—4 

1,7 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. ВІ 

10. «Нові надходження 
неопублікованих доку-
ментів до Тернопільсь-
кої обласної універса-
льної наукової бібліо-
теки: 2011 рік» 

Інформ.  
список 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. ВІ 

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

Інформ. 
довідка. 

Вип. 1—12 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. ВІ 

12. «Сторінками технічних 
періодичних видань» 

Інформ. 
список. 

Вип. 1—4 

0,25 30 Ксе-
рокс 

ІІ 
кв. 

ІV кв. ВТЛ 
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13. «Вам, спеціалісти» Інформ. 
список. Вип. 

1—4 

0,25 30 Ксе-
рокс 

ІІ 
кв. 

ІV кв. ВСЛ 

14. «Культура Терно-
пільщини: 2010 рік» 
(сторінками централь-
них та обласних 
періодичних видань) 

Анот.-бібліогр. 
покажчик 

5 30 Дру-
карсь-
кий 

 І кв. ВІ 

 


