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Упродовж 2012 року колектив головної книгозбірні області працював над 

реалізацією основного завдання — «Сучасна бібліотека — це інтеграція, інновація, 

інформація для всіх верств населення». Завдяки чітко спланованій роботі 

бібліотекарі робили все можливе для забезпечення громадськості якісним 

бібліотечно-інформаційним обслуговуванням, упровадження новітніх 

інформаційних технологій, реалізації соціально-гуманітарних проектів, зростання 

обсягів інформації та донесення її до користувача в найкоротший час. Активно 

використовувалися соціальні мережі, бібліотечні блоги, сайт книгозбірні та 

Регіональний інформаційний портал «Тернопільщина». 

Фондами бібліотеки скористалися 21337 користувачів, яким було видано 

433149 пр. документів. Бібліотечні фонди поповнювалися як друкованими, так і 

електронними виданнями. Станом на 1.01.2013 року їх нараховувалося понад 

950 примірників. Упродовж останніх років зріс і показник відвідування книгозбірні. 

Фахівці постійно працюють над удосконаленням контенту з однією метою: зробити 

його більш інформативним та цікавим. У 2012 році до нього звернулися 

254516 разів, у той час як реальне відвідування склало 205401. 

 

Основою бібліотеки завжди були та є документ та каталог. Основне завдання 

відділу комплектування фонду — забезпечення користувачів необхідними 

джерелами інформації, літературно-художніми виданнями, колекцією документів 

про Тернопільську область та формування бібліотечного фонду централізованих 

бібліотечних систем. 

Загальний фонд документів становив 552643 примірники. Упродовж звітного 

року до книгозбірні надійшло 6928 примірників: книг — 4323 пр. (3291 назва), 

журналів — 2497 пр. (307 назв), газет — 93 річних комплекти (88 назв), електронних 

видань — 15 дисків. 

В умовах подорожчання друкованої продукції та недостатнього фінансування 

обласна «Програма поповнення бібліотечного фонду на період до 2015 року» 

реалізовувалася в частині придбання періодичних видань. Було укладено щорічні 

угоди з постачальниками періодики: ДП «Преса», ТОВ НВП «Ідея». За кошти 
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бюджетного фінансування передплачувалося 58 назв газет (із 75, передбачених 

Програмою), 250 назв журналів (із 300, передбачених Програмою). 

Проводився ретельний цільовий відбір друкованих документів за 

інформаційними списками, прайс-листами, різними формами реклами. Угоди 

купівлі-продажу було укладено з видавництвом ТОВ «Свічадо» (м. Львів), ТОВ 

«Скіф» (м. Київ), ТОВ «Книжкова хата» та приватними підприємцями, 

представниками книжкового ринку. Партнерські відносини дали можливість купити 

друковану продукцію даних підприємств за пільговою вартістю: 96 книг на суму 

6127 грн. А це рейтингові новинки української сучасної літератури, книги з різних 

галузей знань: техніки, права, мистецтва тощо. Варто відзначити виняткові видання, 

а саме: «Триста поезій» Л. Костенко, «З мапи книг і людей» О. Забужко, «Нічний 

постоялець» Ш. Агнона, «Середньовічні монастирі Галичини» Р. Береста, «Триптих 

про призначення України» Ю. Шевельова, «Словник театру» П. Паві та інші не 

менш значимі видання. 

Також за джерелами поточного комплектування безкоштовно надійшли такі 

обсяги книжкових та електронних документів: 

 Обласний обов’язковий примірник — 551 пр. 

 За програмою «Українська книга» — 1158 пр. 

 Дарунок — 391 пр. 

 Установи, організації — партнери бібліотеки — 899 пр. 

 Додатки до преси — 114 пр. 

 Заміна втрачених — 870 пр. 

 За книгообміном з інших бібліотек — 140 пр. 

 Діаспора — 119 пр. 

Основний потік документів у колекцію краєзнавчих видань (монографії, 

журнали, газети, наукові записки, збірники праць), які складають вагомий сегмент 

наукової регіональної літератури, надходив із видавництв провідних вишів міста: 

Тернопільського національного економічного університету, Тернопільського 

національного технічного університету ім. І. Пулюя, Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Тернопільського державного медичного 

університету ім. І. Я. Горбачевського.  
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Окрасою бібліотечного фонду стали окремі видання: «У водовертях Серету» 

П. Федоришина (ТОВ «Терно-граф»), «Казки» Б. Лепкого (ТОВ «Навчальна 

книга — Богдан»), «Малярство: ювілейна виставка: каталог» Б. Ткачика (ТОВ 

«Джура»), «Паркова скульптура Тернополя» (ТОВ «Крок»), «Художники про 

Тернопіль» (ПП Шабала Н. Є.). 

Як і в попередні роки, бібліотека співпрацювала з Інститутом соціальної та 

політичної психології НАПН України, відділом преси та освіти Посольства США в 

Україні, Інститутом економіки та прогнозування НАПН України, Всеукраїнською 

спілкою краєзнавців України, Національним інститутом стратегічних досліджень, 

Українсько-американським благодійним фондом «Сейбр-Світло», благодійним 

фондом «Фундація ім. Григорія Нудьги». 

В окрему бібліотечку було сформовано документальні дарунки від 

Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім. Шевченка. За минулий 

рік їх надійшло 69 пр. з питань гуманітаристики, економіки й технічних досліджень. 

Не забувала про бібліотеку й українська діаспора, яка подарувала 119 пр. книг. 

Набирає потужності робота обмінно-резервного фонду. За звітний період в 

обмінний фонд (далі ОФ) бібліотеки надійшло 3049 пр. видань. Основну кількість 

склали 2140 пр. дублетної літератури й такої, що не користується попитом, з відділу 

книгозберігання основного фонду ОУНБ, інші джерела — дарунки приватних та 

юридичних осіб.  

Книгообмін здійснювався між бібліотеками Міністерства культури України та 

книгозбірнями інших видів. Так Державна науково-педагогічна бібліотека України 

ім. В. О. Сухомлинського поповнювала серію бібліографічних покажчиків «Видатні 

педагоги світу», Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника 

надавала щорічники «Записки ЛНБ ім. В. Стефаника» та «Збірники праць Науково-

дослідного центру періодики». 

Документами з ОФ ОУНБ упродовж року доукомплектовано бібліотеки 

12 установ. Відповідно до спеціалізації, отримали літературу іноземними мовами 

загальноосвітні школи № 5, 7, 27, 29, юридичну — медичний коледж та ЗОШ № 2 

м. Тернополя. 383 літературно-художніх журнали передано в Петриківський 

геріатричний будинок-інтернат Тернопільського району. Скористалися 
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можливостями ОФ ОУНБ обласна бібліотека для молоді, бібліотеки Технічного 

коледжу та музею політичних в’язнів.  

Також надавалася література про Україну, зокрема Тернопільську область, 

книгозбірням інших держав. Так, відповідно до листа-звернення голови 

Тернопільської обласної державної адміністрації В. А. Хоптяна, було сформовано й 

надіслано бібліотечку інформаційно-презентаційних матеріалів у Бансько-

Бистрицьку державну бібліотеку Словаччини. 

Станом на 1.01.2013 року в ОФ нараховувалося 11560 пр. Інформація про 

кількісний і якісний склад даного підрозділу відображається на сайті бібліотеки.  

Уже стало традицією розподіляти літературу між бібліотеками області. За 

минулий рік отримано 29432 пр. книг, які надійшли централізовано за Державною 

програмою «Українська книга» та наказом Міністерства культури України від 

13.08.2012 року № 853 «Щодо здійснення придбання україномовних книг для 

поповнення фондів публічних бібліотек», від Інституту енциклопедичних 

досліджень «Енциклопедія сучасної України» (11 том), Тернопільського обласного 

відділення Національної спілки письменників України, а також книги, видані за 

сприяння обласної ради, та ін. 

Уже кілька років поспіль представники відділів обслуговування бібліотеки на 

чолі із завідувачкою відділу комплектування фонду беруть участь у Національній 

книжковій виставці-ярмарку «Форум видавців у Львові», регіональному 

книжковому ярмарку «Джура-фест», під час яких було закуплено понад сотню 

книжкових новинок. 

Упродовж року значна увага приділялася питанню рекомплектування 

бібліотечного фонду. Списано та знято з інвентарного обліку 20162 пр. документів, з 

них — 13877 пр. книг, 128 брошур, 6155 пр. журналів, 3 річних комплекти газет. 

Характеристика за причинами вибуття наступна: непрофільність і дублетність — 

2100 пр., зношеність — 12292 пр., застарілість — 4386 пр., втрата користувачами — 

1385 пр. 

Усю облікову роботу відділу комплектування автоматизовано. Із бази даних 

«Комплектатор» САБ «ІРБІС» видрукувано та переплетено інвентарну книгу № 287. 
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Створено та розміщено на веб-сайті ОУНБ зведену картотеку періодичних видань 

бібліотек м. Тернополя 2012 року. 

Бази даних відділу комплектування фонду нараховують: книги — (CMPL) — 

18428 записів. 

 

Аналітико-синтетична обробка документів — це один з основних напрямів 

роботи відділу обробки літератури та організації каталогів. 

У 2012 році опрацьовано 4240 документів, з них 15 — на електронних носіях. 

Систематизовано, предметизовано та складено бібліографічний опис на 3104 назви 

документів, видрукувано 8681 картку та 8480 індикаторів і формулярів. 

Активно велась робота з традиційними картковими каталогами. Так у 

генеральний каталог було влито 3104 картки, абетковий читацький — 2592 картки, 

систематичний — 2741 картку. Картотека назв художніх творів поповнилась 

244 новими записами. 

У центрі уваги відділу було питання переобліку бібліотечного фонду. 

Упродовж року з генерального каталогу вилучено 14006 номерів і 7648 карток з усіх 

каталогів. 

Для кращого розкриття фонду через систему каталогів і картотек книгозбірні 

постійно велося редагування алфавітного та генерального каталогів на правильність 

розстановки, виправлення помилок, заміни зношених карток. За минулий рік 

відредаговано 15 ящиків букви «Б»; систематичного — для уточнення 

формулювання назв розділів і рубрик, контролю за їх наповненням. У той же час 

зроблено методичну редакцію відділу 84(4Рос) на виділення збірників художніх 

творів російських письменників. Вибірково проводилась методична редакція 

відділів 63.5 Етнографія, 86 Релігія, 87 Філософія, 88 Психологія, згідно з новими 

таблицями ББК. Протягом року редагувався алфавітно-предметний покажчик (АПП) 

відповідно до змін, які відбувалися в систематичному каталозі. 

Працівники відділу продовжували працювати над формуванням електронного 

каталогу книг, який функціонує в автоматизованій системі «ІРБІС». За минулий рік 

база даних (БД) «Електронний каталог книг» збільшилася на 2452 записи, БД 

«Ретроспекція» — на 3590 записів. Загалом, станом на 01.01.2013 року БД 



 7 

«Електронний каталог книг» нараховувала 107292 записи документів, з яких 

61337 записів — ретроспекція бібліотечного фонду. БД «Ретроспекція відділу» 

становила 15797 записів. Упродовж року проводилася методична редакція: 

— Словника авторів; 

— Словника назв; 

— Словника предметних рубрик; 

— Словника видавництв. 

Новим процесом у бібліотеці стало штрихове кодування. Працівниками відділу 

здійснено штрихове кодування 4240 нових надходжень. Активізувалася робота з 

даного процесу у відділах технічної літератури, читального залу та міського 

абонементу. Завершили роботу із штрихового кодування працівники відділу 

сільськогосподарської літератури. Загалом упродовж року штриховими кодами 

оброблено понад 36000 документів. Значною ділянкою роботи залишалася редакція 

записів «Електронного каталогу книг». Було переглянуто 50000 записів, 

відредаговано 18000 записів. 

Спеціалісти відділу надавали активну методичну допомогу бібліотекам області 

з питань систематизації творів друку, вивчення та дотримання діючих ГОСТів щодо 

каталогізації та обробки видань, а також із впровадження автоматизованої системи 

«ІРБІС» у роботу бібліотек. Консультації отримали працівники Тернопільської 

міської, Кременецької, Бережанської, Монастириської, Збаразької ЦБС і 

структурних підрозділів ОУНБ. Для фахового підвищення завідувачів відділів 

комплектування фонду та обробки літератури ЦБС 28 травня 2012 року було 

проведено обласний семінар на тему «Формування бібліотечного фонду: орієнтири 

діяльності й технології вдосконалення». 

Надано 160 консультацій із питань індексації документів видавництвам 

обласного центру, з них 34 — по УДК (одержано 510 грн). У результаті індексації 

документів для видавництв відділ сприяє комплектуванню бібліотеки обов’язковим 

екземпляром. 

Щороку під впливом інформатизації, розвитку соціальних комунікацій 

змінюється Тернопільська ОУНБ та уявлення про неї. Книгозбірня стала більш 

сучасною та наближеною до користувача завдяки популяризації фонду документів 
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через «Електронний каталог книг», «Електронну картотеку статей» та інші бази 

даних. Загалом працівники відділів ведуть 31 БД, користувачам доступні 11 БД. 

Кількість записів у БД становила — 658527, що в півтора рази більше показника 

2011 року. 

Більш запитуваними користувачами є: 

— БД «Електронний каталог книг» — 107292 записи; 

— БД «Електронна картотека статей» — 165323 записи; 

— БД «Електронний краєзнавчий каталог» — 24234 записи; 

— БД «Електронний каталог видань іноземними мовами» — 5877 записів; 

— БД «Картотека пісень за назвами» — 4126 записів. 

Упродовж шести років працівники відділу краєзнавчої літератури та 

бібліографії активно співпрацювали у проекті Консорціуму «Історична Волинь». На 

час звітності БД нараховувала 236 записів. 

З кожним роком розширюється БД «Електронна бібліотека краєзнавчих 

видань», яку підтримують місцеві автори та видавництва. За 2012 рік вона 

поповнилася 118 новими творами, загалом до послуг користувачів — 513 творів. 

На вимогу користувачів та для їх зручності працівниками відділу літератури з 

мистецтва було створено БД «Картотека статей із питань мистецтва» та 

активізовано роботу з наповнення БД «Картотека пісень за назвами», до якої 

систематично звертаються музиканти-любителі, учні музичних шкіл, викладачі, 

студентство. БД «Картотека пісень за назвами» нараховувала 4126 записів і, 

порівняно з 2011 роком, збільшилася на 1262 записи. 

За аналітичними даними, привернула увагу користувачів головної книгозбірні й 

БД «Культура Тернопільщини», яка налічувала 4357 записів. 

Можливість гідного існування та представлення бібліотеки у світовому 

інформаційному просторі спрямувала зусилля колективу бібліотеки на активну 

участь у написанні грантових проектів, що оголошували програма «Бібліоміст», 

відділ преси та освіти Посольства США в Україні, інформаційний центр «Вікно в 

Америку», фонд «Відродження». 58 комп’ютерів бібліотеки забезпечують 

технологічні процеси та мають доступ до Всесвітньої мережі Інтернет. Практично в 
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кожному відділу головної книгозбірні є комп’ютер. До послуг користувачів — 

20 машин.  

На веб-сайті книгозбірні (www.library.te.ua) відображається культурне життя 

області, бібліотеки, її сьогодення та плани на майбутнє. Фахівці відділу 

автоматизації та механізації бібліотечних процесів постійно працюють над 

удосконаленням контенту, щоб зробити його більш інформативним. За 2012 рік сайт 

Тернопільської ОУНБ має 47196 унікальних користувачів та 71098 відвідувань, 

ними переглянуто 254285 сторінок. Електронний каталог бібліотеки має 67920 

унікальних користувачів та 86442 відвідування, ними переглянуто 227305 сторінок. 

Упродовж року розділи сайта систематично поновлювалися черговими 

новинами. Так у розділі:  

 «Бібліотечні новини» розміщено 106 новин; 

 «Повнотекстові видання бібліотеки» — 39 публікацій; 

 «Про нас пишуть» — 76 статей; 

 «Будівництво бібліотеки» — 8 статей; 

 «Електронна бібліотека» — 120 книг. 

Оновлено розділ сайта «Регіон» та розміщено дві нові віртуальні виставки 

«Книга року — 2011» та «Книги, видані за фінансової підтримки обласної 

видавничої ради». Подано рейтинг видань, що завоювали найбільшу популярність 

серед читачів відділу міського абонементу в номінаціях «Світовий Best», 

«Український Best», «Книга — відкриття року», «Бестселери авторів 

Тернопільщини». Щоквартально оновлюється виставка «Нові книги у відділі 

читального залу». Розміщено «Календар знаменних дат», «Каталог періодичних 

видань м. Тернополя» та «Каталог газет Тернопільської ОУНБ». У полі зору 

фахівців — інформація Обмінного фонду. Події бібліотечного життя, цікаві 

відомості про масові заходи в книгозбірнях області, церемонії відкриття інтернет-

центрів відображено в 47 фотогалереях. 

Постійно надається допомога зі створення афіш та оголошень про проведення 

масових заходів у ТОУНБ, здійснюється технічне обслуговування (встановлення 
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проектора, фотографування) бібліотечних подій та навчань, які проводяться в 

Регіональному навчальному центрі.  

Понад 10 років користувачі мають можливість безкоштовно мандрувати 

Всесвітньою мережею Інтернет завдяки Інтернет-центру, який підтримує 

Посольство США в Україні. Його послугами скористалися 815 користувачів (при 

плані 800), відвідування становить — 7833.  

До Дня Незалежності України, завдяки гранту в рамках проекту «Інтернет для 

читачів публічних бібліотек (LEAP)»,за фінансової підтримки посольства США в 

Україні проведено глобальну модернізацію апаратної частини Інтернет-центру: 

встановлено п’ять нових комп’ютерів на базі сучасних двоядерних процесорів у 

комплекті з моніторами, веб-камерами та гарнітурами до них. У газеті «Вільне 

життя» розміщено статтю про оновлений Інтернет-центр. 

Разом із фахівцями науково-методичного відділу та відділу інформації 

здійснено верстку та підготовку до друку 16 найменувань видань бібліотеки 

загальною кількістю 480 примірників. Їх електронні версії розміщено на сайті 

бібліотеки у відповідних розділах. 

 

Вчасно подана інформація залишається одним із головних завдань бібліотеки. 

Так склалося, що всі відомості стосовно публічних бібліотек області, культури, 

мистецтва, євроінтеграції тощо впродовж останніх 5 років акумулюються у відділі 

інформації. Безпосередньо послугами відділу скористалися 235 користувачів, 

відвідування склало — 1797. 

Регулярно обслуговувалися 45 абонентів інформації, у тому числі: 

 індивідуальних — 13; 

 колективних — 32.  

Для абонентів індивідуальної інформації щотижня виходив інформаційний 

бюлетень «Інформація з питань культури і мистецтв (сторінками періодики)». 

Серед абонентів колективної інформації — голова облдержадміністрації, 

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

культури ОДА, мер міста, установи культури міста. Щомісяця їм надсилався 
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інформаційний бюлетень «Інформація про події суспільного та культурно-

мистецького життя Тернопільщини» та бібліографічний список «Нові надходження 

з питань бібліотекознавства». 

Упродовж року було підготовлено: щорічний інформаційний список «Нові 

надходження неопублікованих документів до Тернопільської ОУНБ. 2011 рік», 

4 щоквартальних інформаційних анотованих списки «Культура Тернопільщини 

(сторінками періодики)», бібліографічний покажчик «Культура Тернопільщини: 

2011 рік». Усі матеріали розміщуються на веб-сайті бібліотеки. 

Користувачам систематично надавалися інформаційні довідки, у тому числі за 

допомогою мережі Інтернет. За рік підготовлено 283 довідки різної тематики (з 

питань культури, права, економіки, політики, техніки, підприємництва, про 

діяльність установ та організацій області й України, видатних діячів культури й 

мистецтва тощо). Вони надавалися як усно (в режимі «Запит — відповідь»), так і 

письмово. 

Для підвищення фахового рівня працівників книгозбірні у «Професійному 

досьє бібліотекаря» було розміщено матеріали на тему «Основи комп’ютерної 

грамотності. Основи роботи в Інтернет». Бібліотечній громаді було представлено: 

інструкцію із встановлення та користування програмою Skype «Вчимося 

користуватися Skype» (Професійне досьє бібліотекаря : інформ.-метод. бюл. — 

2012. — № 1 (40)); майстер-клас зі створення статті до Вікіпедії «Створення статті 

до Вікіпедії» (Професійне досьє бібліотекаря : інформ.-метод. бюл. — 2012. — 

№ 2/3 (41—42)); рекомендації «Як вставити мультимедійну презентацію в блог» 

(Професійне досьє бібліотекаря : інформ.-метод. бюл. — 2012. — № 4 (43)). 

Працівники відділу двічі виступали на радіо та зробили три дописи до газети 

«Вільне життя». 

У рамках Декади відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня 

бібліотек, проведено 12 екскурсій, на яких побували 296 студентів вищих 

навчальних закладів м. Тернополя (Тернопільського національного економічного 

університету, Тернопільського коледжу Університету «Україна»). 

Протягом року працювали над звіркою та чисткою фонду неопублікованих 

документів. Вилучено застарілі документи (372 пр.).  
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Продовжувалася активна робота над створенням електронних баз даних. 

Працівники відділу інформації ведуть 4 БД. Станом на 01.01.2013 року кількість 

внесених записів становила:  

 «Неопубліковані документи» — 921 запис; 

 «Культура Тернопільщини» — 4356 записів; 

 «Пісні за назвами» — 4151 запис; 

 «Документи з питань європейської інформації» — 1404 записи. 

Як і в попередні роки, провідний бібліотекар К. В. Варенюк здійснював 

адміністрування бібліотечних баз даних у системі «ІРБІС», завідувачка відділу 

надавала консультації працівникам структурних підрозділів книгозбірні щодо 

особливостей роботи в даній програмі, допомагала в її освоєнні та використанні. 

Минулого року було розпочато штрихове кодування бібліотечного фонду 

відділів технічної літератури, читального залу, міського абонементу, обробки 

літератури та організації каталогів. За обліком здійснено штрихове кодування майже 

36000 пр. документів. Повністю завершено роботу з даного процесу у відділі 

сільськогосподарської літератури.  

Працівники відділу брали активну участь у проведенні в бібліотеці семінарів, 

днів спеціаліста, навчань і тренінгів. Результатом таких майстер-класів для 

працівників ОУНБ стало створення блогів: 

— відділу читального залу «Бібліотека. Книга. Читач» 

(http://chitzal.blogspot.com/); 

— відділу міського абонементу «Абонемент на бульварі Шевченка, 15» 

(http://abontounb.blogspot.com/); 

— відділу технічної літератури «Світ очима технічної книги» 

(http://texknuga.blogspot.com/); 

— відділу літератури з мистецтва «Art-світлиця» 

(http://artsvitluca.blogspot.com/).  
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 У рамках реалізації програми «Бібліоміст» 

працівниками відділу інформації проведено 4 тренінги на 

тему «Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи в 

мережі Інтернет», один тренінг на тему «Нова бібліотечна 

послуга: використання Інтернету в бібліотеках» для 

працівників бібліотек-переможців 3 туру конкурсу проектів за програмою 

«Бібліоміст» та додатковий тренінг на тему «Основи 

комп’ютерної грамотності. Основи роботи в мережі 

Інтернет» для користувачів книгозбірні. Для проведення 

тренінгів підготовлено тексти лекцій, наочні посібники 

(презентації, таблиці тощо). 

 У березні 2012 року для працівників бібліотек, переможців 2 туру конкурсу 

проектів за програмою «Бібліоміст» (Бережанський, Чортківський й 

Теребовлянський райони), проведено навчання із створення сторінок до онлайнової 

енциклопедії «Вікіпедія». Як результат, створено сторінки Плебанівської, 

Микулинецької, Кобиловолоцької бібліотек Теребовлянської ЦБС та Колиндянської 

бібліотеки Чортківської ЦБС. 

У рамках тренінгів створено 19 блогів сільських бібліотек-філій: 

1. Bilalibrary: блог бібліотеки-філії села Біла — http://bilalibrary.blogspot.com. 

2. Бібліотека-філія с. Пробіжна — http://iwanna-probiznalib.blogspot.com/. 

3. Блог бібліотеки с. Кобиловолоки — http://kobulovoloky2.blogspot.com/. 

4. Бібліотека с. Колиндяни — http://kolundynu.blogspot.com/. 

5. Країна дитинства: блог Теребовлянської районної бібліотеки для дітей — 

http://anastasiya-galina.blogspot.com/. 

6. Моє рідне село: Куропатницька бібліотека-філіал — 

http://kyropatnuku.blogspot.com/. 

7. Мій рідний край: бібліотека-філіал с. Саранчуки — 

http://mijridnujkray.blogspot.com/. 

8. Храм книги в Ланівцях — http://laniwci.blogspot.com/. 

9. Бібліотека в Скалі над Збручем — http://skalabiblioteka.blogspot.com/. 
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10. Новосілківська бібліотека-філіал Підгаєцького району — 

http://novosilkabibl.blogspot.com/. 

11. Монастириська центральна дитяча бібліотека — 

http://monasturbiblio.blogspot.com/. 

12. Блог бібліотеки с. Бертників «Історія нашої бібліотеки» — 

http://biblbertnuku.blogspot.com/. 

13. Блог Коропецької бібліотеки-філії — http://koropbibl2.blogspot.com/. 

14. Історія бібліотеки села Ковалівка — http://kovalbibl.blogspot.com/. 

15. Храм книг: бібліотека-філіал с. Надрічне — http://nadrichnelib.blogspot.com. 

16. Пищатинці — маленька крапля України — http://matlak-olga.blogspot.com/. 

17. Мельниця-бібліотека  —  http://melnizabibl.blogspot.com/. 

18. Микулинецька бібліотека день за днем — http://vernisaz.blogspot.com/. 

19.  Плебанівська бібліотека-філіал Теребовлянської ЦБС — http://www.pleb-

bibl.blogspot.com/. 

Слід зазначити, що з 19 створених блогів підтримуються 15, з них 4 — 

систематично та активно. 

Активно оновлюється й підтримується блог Регіонального навчального центру 

«Вчитись ніколи не пізно» (http://olenaprociv.blogspot.com). 

Не перший рік при відділі функціонує Тернопільський центр європейської 

інформації, до якого звернулося 464 відвідувачі та яким було надано довідки з 

питань, що стосуються євроінтеграційних процесів. У рамках діяльності Центру 25 

вересня 2012 року було проведено круглий стіл на тему «Європа для українського 

студентства». У заході взяли участь студенти та викладачі Тернопільського 

національного технічного університету ім. І. Пулюя. З 13 по 26 травня увазі 

відвідувачів бібліотеки було представлено книжкові виставки «Знайомтесь: 

Європейський Союз» та «Європейський шлях України». Відомості про діяльність 

Центру європейської інформації систематично розміщується на сайті Тернопільської 

ОУНБ (http://library.te.ua/european_center) та на порталі мережі (http://te.ukrcei.org). 

Вагомою діяльністю підрозділу є функціонування та підтримка Регіонального 

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

Протягом минулого року продовжувалося редагування існуючого контенту, 
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вносились нові документи та фотоматеріали. Станом на 01.01.2013 року база даних 

порталу нараховувала 1954 повнотекстових документи. До бази даних внесено 174 

нових документи та відредаговано вже наявні. До фотогалереї додано 

87 фотографій. Щоденно портал відвідує від 500 до 700 користувачів. За звітний 

період було зареєстровано 140339 унікальних користувачів, які здійснили 

256338 візитів та переглянули 2265106 сторінок. Користувачами стягнуто 144, 26 ГБ 

інформації. 

 

На питання, що виникають у сучасному глобалізованому електронному 

середовищі, відповідь може дати бібліотека, а саме інформаційно-бібліографічний 

відділ, головними завданнями якого впродовж 2012 року були: наповнення та 

редагування систематичної картотеки статей (карткової та електронної) шляхом 

розпису статей зі збірників, періодичних видань та видань, що продовжують 

надходити; всебічне задоволення читацьких запитів шляхом доступу до традиційних 

та електронних ресурсів, формування та виховання інформаційної культури 

користувачів; підготовка бібліографічних посібників; удосконалення методичної та 

практичної допомоги бібліотекам області з питань бібліографії. 

Якість довідково-бібліографічного обслуговування залежить від стану 

довідково-бібліографічного апарату. Саме тому значна увага приділялася його 

вдосконаленню. У 2012 році в автоматизованому режимі аналітично описано 

11435 статей. Розписано 112 збірників. У систематичну картотеку статей (карткову) 

влито 18713 карток, вилучено 6147 карток. Згідно з угодою про створення Центру 

кооперативної каталогізації для бібліотек України описано 56 журналів у 

автоматизованому режимі, набрано 1381 статтю, імпортовано з ЦУКК 695 файлів 

(журналів) — 10375 записів, надруковано на принтері 21810 карток. На 

1.01.2013 року електронна картотека статей нараховувала 165199 записів. Внесено 

коригування в 18362 записи. 

Використання електронних ресурсів у довідково-бібліографічному 

обслуговуванні розширило інформаційну базу виконання всіх типів бібліографічних 

довідок. За 2012 рік користувачам бібліотеки було надано 5921 усну довідку, у т. ч. 

3938 тематичних, 1349 адресно-бібліографічних, 224 уточнюючих, 
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112 фактографічних. Використовуючи мережу Інтернет, видано 1143 довідки. 

Порівняно з минулим роком, кількість усних довідок зменшилася, проте зросла 

кількість довідок, виконаних за допомогою мережі Інтернет.  

Третій рік поспіль працює віртуальна довідкова служба. На запити віддалених 

користувачів підготовлено 13 віртуальних довідок. Серед них: «Інформаційні 

продукти та послуги як засоби забезпечення інформаційних потреб користувачів», 

«Теоретично-методологічні засади інформаційного обслуговування користувачів», 

«Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Олександра Барвінського», 

«Організаційно-технічні засоби захисту інформації», «Тенденції кадрового 

забезпечення фахівцями з вищою освітою промислового сектору національної 

економіки», «Фольклоризація дитинства як принцип національного навчання і 

виховання», «Прийняття рішень про впровадження інформаційних технологій: 

спонтанність і планування», «Твори Т. Шевченка, де зустрічається тема весни», 

«Облік витрат на виробництво продукції зернових культур. Особливості 

конкурентоспроможності фахівців з вищою освітою на ринку праці», «Колективна 

навчальна діяльність учнів на уроці іноземної мови (англійської)» та ін. 

Черговим бібліографом у залі каталогів та картотек було надано користувачам 

1288 консультацій.  

Протягом року фонд відділу поповнився 59 пр. книг і 134 журналами. На 

запити 60 користувачів видано 2479 пр. книг і періодичних видань. Відвідування 

становило — 115. 

Під час Декади відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня 

бібліотек, для студентів-першокурсників вищих навчальних закладів м. Тернополя в 

залі каталогів проводились консультації з методики розшуку літератури в каталогах 

і картотеках бібліотеки.  

Візитною карткою відділу став бібліографічний покажчик 

«Лесь Курбас: «Поворот до Європи і до самих себе»», який 

вийшов друком і був презентований у вересні. У заході взяли 

участь: режисер Тернопільського академічного обласного 

українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка В’ячеслав 

Жила, краєзнавці Богдан Хаварівський, Михайло Ониськів, 
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директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею Степан Костюк, старший 

науковий працівник меморіального музею-садиби Леся Курбаса в с. Старому 

Скалаті Оксана Ковтун. Представили покажчик укладач Лариса Оленич та 

художник-оформлювач заслужений художник України Євген Удін. Місцева преса 

досить активно відгукнулася на дану подію. 

Про покажчик і його презентацію писали: 

— Попович, Ж. «Березольська» посмішка «людини-сонця». У Рік Курбаса 

митця політики не помічають, а згадують лише митці / Ж. Попович (Номер один. — 

2012. — 10 жовт. — С. 15 : фотогр. кольор.); 

— Михайленко, М. Майже все про великого Олеся / М. Михайленко (Вільне 

життя плюс. — 2012. — 19 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Репрезентації)); 

— Моліцька, Г. Шана геніальному Лесеві / Г. Моліцька (Вільне життя плюс. — 

2012. — 7 листоп. — С. 6. — (Книжкові новинки)). 

Упродовж п’яти днів, з 4 по 8 грудня 2012 року, під час проведення 

Х Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют» у 

Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 

ім. Т. Г. Шевченка, працівники відділу презентували глядачам, режисерам, акторам, 

театрознавцям покажчик, присвячений Лесеві Курбасу. У фойє театру було 

оформлено розгорнуту книжкову виставку «Слова мовчать. Але не пам’ять…». 

Кожен із присутніх мав змогу погортати посібник та переглянути літературу з 

фондів обласної книгозбірні, що включена у видання. За рішенням журі фестивалю 

встановлено нову номінацію — «Мистецька надія», якою відзначено виставу 

«Моральність пані Дульської» студентів кафедри театрального мистецтва 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 

(режисер-постановник — Ігор Кусяк). Саме цьому колективу як спеціальний приз 

було вручено й бібліографічний покажчик «Лесь Курбас: «Поворот до Європи і до 

самих себе»».  

Рік минулий став роком активної методичної роботи з питань бібліографії. 

Уперше за останні 10 років було оголошено конкурс «Кращий бібліографічний 

покажчик Тернопільщини» у двох номінаціях «Кращий історико-краєзнавчий 

покажчик» і «Кращий біобібліографічний покажчик» та розроблено положення. 
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Бібліотеками області було підготовлено 16 видань, взяли участь 15 районів. 

Працівники відділу рецензували та редагували кожен посібник. Журі обрало 

5 покажчиків: «Збараж: події, дати, імена» (Збаразька ЦБС), «Історія, вкарбована у 

камінь» (Зборівська ЦБС), «Волинське відлуння минулого» (Шумська ЦБС), «Доля 

судила жити з піснею. Василь Подуфалий» (Бережанська ЦБС), «Її життя як 

смолоскип. Іванна Блажкевич» (Козівська ЦБС). Вони побачать світ у видавництві 

«Підручники і посібники». 

Спеціалісти відділу брали участь у заходах щодо підвищення фахового рівня 

працівників публічних бібліотек області. 

Відділом зберігання основного фонду в 2012 році прийнято 68 партій нової 

літератури (4278 пр. документів). Розподілено між відділами бібліотеки 3406 пр. 

документів. З відділів бібліотеки надійшло 8204 пр. документів. Усього в 2012 році 

до ВЗОФ надійшло 9076 пр. документів. Вибуло з відділу 12715 пр. документів. 

Зроблено 32 перегляди нових надходжень для працівників бібліотеки.  

За рік відремонтовано шляхом підклеювання 847 пр. документів та 50 підшивок 

газет, відновлено втрачені сторінки за допомогою ксерокопіювання 54 пр. 

документів. У підвальному приміщенні впорядковано 100 підшивок газет, відібрано 

для філіалу 120 підшивок. Відредаговано картотеку журналів та газет. Відібрано 

8 підшивок газет для оправи. 

Звірено 300 підшивок газет на наявність усіх номерів. 

З читального залу прийнято 2883 пр. журналів, які впорядковано й розставлено 

на другому поверсі та в підвальному приміщенні, крім того, журнали двох 

підвальних приміщень злито й розставлено в алфавітному порядку. 

Переглянуто окремі розділи фонду на предмет виявлення та передачі дублетних 

примірників до обмінного фонду та на списання. 

Відділами бібліотеки видано за рік 20558 пр. документів. Чималу роботу 

проведено з відмовленнями. За минулий рік їх було 1738. Працівники відду 

аналізували відмовлення, звіряли вимоги з каталогом, фондом, систематизували за 

причинами, відбирали замовлення до картотеки доукомплектування (20 позицій). 
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Поповнилась 21 пр. документів картотека видань з автографами, екслібрисами 

та печатками видатних людей і нараховувала на 1.01.2013 року — 337 пр. 

документів. 

Картотека рідкісних і цінних видань збільшилась на  36 пр. документів і 

нараховувала на 1.01.2013 року — 350 пр. документів. 

Упорядковано частково фонд документів першого поверху, зокрема розділ 

«Зарубіжна література», та фонд документів другого поверху, а це 188 полиць — 

10520 пр. документів із права, психології, економіки, зарубіжної літератури. 

Розставлено індикатори в каталоги й картотеки в кількості 30000 карток. 

Вилучено з каталогів і картотек 12715 карток на списані документи та передано 

до обмінного фонду. 

За звітний рік завершено інвентаризацію фонду у відділах читального залу, 

технічної та сільськогосподарської літератури. 

Частково зроблено інвентаризацію у відділі літератури з мистецтва, а саме 

4500 пр. документів (9000).  

Продовжується інвентаризація фонду відділу міського абонементу. 

 

Краєзнавча робота — одна з благодатних сфер діяльності публічної бібліотеки, 

яка робить її центром життя місцевої громади. Саме тому зміст роботи відділу 

краєзнавчої літератури та бібліографії визначався такими основними складовими: 

формування краєзнавчого фонду, створення довідкового апарату відділу, широка 

популяризація краєзнавчих видань, видавнича та методична робота. 

Основу краєзнавчої діяльності складає фонд документів, який збільшився за 

звітний рік на 323 книги, хоча це значно менше порівняно з 2011 роком. Працівники 

відділу мають напрацьовані зв’язки з видавничими організаціями («Терно-граф», 

«Підручники і посібники», «Воля», «Джура» тощо). 

У фонді відділу багато книг з автографами й дарчими підписами, екслібрисами. 

Книги дарують постійні читачі та просто жителі міста, області. За звітний рік до 

відділу таким чином надійшло 92 книги від активних користувачів та авторів: 

С. Колодницького, І. Марківа, М. Ониськіва, О. Вільчинського, Б. Мельничука, 
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Б. Головина, Н. Білик, Н. Дирди, В. Дідуха, Б. Хаварівського, Т. Демкури, 

О. Германа, В. Мороза та ін. 

Значний обсяг займають періодичні видання: обласні, районні, міські газети, 

видання громадських та політичних організацій.  

Краєзнавчий фонд ВКЛБ забезпечує дослідницьку діяльність учених, 

краєзнавців, також допомагає в роботі фахівцям: викладачам вишів, учителям, 

журналістам, працівникам закладів культури, а також студентам. 

Фонд відділу ліг в основу при підготовці дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій О. К. Вільчинським — 

викладачем Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка. Ним було проаналізовано пресу Тернопільщини з 1985 по 1991 роки. 

Над кандидатською дисертацією на тему «Музично-мистецька діяльність у 

соціокультурному просторі Тернопільського воєводства з 2 половини ХІХ ст. до 

1939 року» працювала І. Д. Бевська — викладач Тернопільського музичного 

училища ім. С. Крушельницької. 

Постійними користувачами відділу є науковці вищих навчальних закладів міста 

та області: кандидат історичних наук, викладач кафедри філософії і суспільних 

дисциплін Тернопільського державного медичного університету 

ім. І. Я. Горбачевського Л. В. Кравчук; професор, доктор мистецтвознавства, 

завідувач кафедри музикознавства, методики музичного виховання та акторської 

майстерності Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка О. С. Смоляк; кандидат геолого-мінералогічних наук, академік 

Української екологічної академії наук, професор кафедри фізичної географії ТНПУ 

ім. В. Гнатюка Й. М. Свинко; кандидат історичних наук, доцент Кременецького 

обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка  І. Скакальська; 

доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка В. Д. Дідух; викладач ТНЕУ О. М. Гук. Активно 

працюють на базі краєзнавчого фонду аспіранти: І. В. Луциків (ТНТУ ім. І. Пулюя); 

Ю. І. Бойко (ТНЕУ); П. О. Смоляк (ТНПУ ім. В. Гнатюка). 

Крім місцевих науковців, фондами відділу краєзнавчої літератури та 

бібліографії користувалися вчені та аспіранти інших міст: І. В. Черніченко 

(м. Харків) досліджував тему «Степан Сапеляк — події 1973 року в Чорткові. 
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Дисидентський період у творчості С. Сапеляка»; А. О. Пасічник (м. Львів) 

досліджував тему «Ботаніка та ботанічні пам’ятки Тернопільщини. Етноботаніка»; 

Ажела Робу (Сучавський університет, Румунія) досліджувала тему «Українська 

діаспора у Румунії — вихідці з Тернопільщини». 

Досвід показав, що успіх краєзнавчої діяльності залежить не лише від добре 

укомплектованого фонду, але й від організованого довідково-бібліографічного 

апарату, на основі якого будується вся робота із задоволення інформаційних запитів 

користувачів, виконання довідок краєзнавчого характеру. Щорічно оновлюється 

зведений краєзнавчий каталог (ЗвКК), що містить усю інформацію про рідний край. 

Упродовж року відкривалися нові рубрики до знаменних і пам’ятних дат області, 

зокрема «125 років від дня народження Миколи Чайковського — ученого-

математика», «120 років від дня народження Йосифа Сліпого — патріарха 

Української греко-католицької церкви», «125 років від дня народження Леся 

Курбаса — режисера, актора, драматурга й публіциста», «140 років від дня 

народження Соломії Крушельницької — української народної співачки», «130 років 

від дня народження Михайла Бойчука — живописця, графіка», «140 років від дня 

народження Богдана Лепкого — поета, прозаїка, перекладача, літературознавця». 

Станом на 1.01.2013 року картковий каталог налічував 122550 карток, 

електронний краєзнавчий каталог — 24234 записи. За 2012 рік було влито 

4532 картки. 

База даних «Електронний краєзнавчий каталог» міститься в розділі сайта 

бібліотеки «Електронні каталоги». Пошук здійснюється за ключовими словами, 

предметними рубриками та іншими параметрами бібліографічного опису. 

Користується попитом читачів відділу й БД «Історична Волинь», яка налічує 

160 записів. 

Для популяризації краєзнавчих матеріалів відділ використовує форми роботи, 

які за багато років стали традиційними: книжкові виставки, краєзнавчі календарі, 

виставки-подорожі, виставки-знайомства, постійно діючі виставки, виставки нових 

надходжень, а також віртуальні. 

Кілька років поспіль у відділі діє постійна виставка «Тернопільщина — земля 

любові нашої», на якій представлено видання, що висвітлюють історичний шлях 
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краю, його природу, пам’ятки та пам’ятні місця, розвиток економіки й культури, а 

також твори наших краян. 

Привертає увагу користувачів виставка «Краєзнавча новинка», на якій 

відображено літературу, яка нещодавно надійшла у відділ. 

Візитною карткою даного підрозділу є краєзнавчі календарі, що розповідають 

про відомі особистості, дати, події регіону: «Краса і полум’я Волині, що стали 

строфами пісень» (до 80-річчя від дня народження поета Г. Петрука-Попика), 

«Чотири вежі Богдана Мельничука: Письменник. Журналіст. Редактор. 

Краєзнавець» (до 60-річчя від дня народження), «Осип Роздольський — 

фольклорист, перекладач, педагог» (до 140-річчя від дня народження), «Ніколи не 

згасне пам’яті вічний вогонь» (до Дня визволення м. Тернополя від німецько-

фашистських загарбників), «Ми не забудемо ніколи Вас: Ви наша сила від коріння» 

(до 80-ї річниці Голодомору в Україні 1932—1933 рр.), «Українська повстанська 

армія: історія нескорених» та ін. 

Також увазі користувачів було запропоновано виставки-подорожі «Відгомін 

віків і сьогодення: замками і палацами Тернопілля», «Славний Тернопіль-град» (до 

Дня міста), «Колиска добра, берегиня любові» (з історії шкіл-гімназій на 

Тернопільщині); виставки-знайомства «Прометей і лицар волі» (до 100-річчя від дня 

народження політичного та державного діяча Ярослава Стецька), «Видатний 

американський учений з… Волині» (до 125-річчя від дня народження 

О. Неприцького-Грановського). 

Уже стало традицією організовувати книжкові виставки, які популяризують 

культурну спадщину рідного краю, його звичаї, традиції, обряди. У звітному році у 

відділі було організовано виставки, приурочені до Дня матері, Великодня, Різдва, 

свят Миколая, Андрія та ін. 

Щороку доповнюється новими матеріалами віртуальна виставка 

«Т. Г. Шевченко і Тернопільщина». На прохання обласної ради працівниками 

відділу було підготовлено та розміщено на сайті книгозбірні виставку «Книги, 

видані за фінансової підтримки обласної видавничої ради», до якої було відібрано 

близько ста видань, як побачили світ у 2010—2012 роках. 
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Візиткою відділу є презентації книг, зустрічі з відомими краянами, вечори 

книги, краєзнавчі читання. 

У 2012 році побачив світ ювілейний, п’ятдесятий, 

номер літературно-мистецького журналу «Літературний 

Тернопіль». З цієї нагоди в читальному залі бібліотеки 

було проведено зустріч краєзнавців та користувачів із 

творцями видання на тему «Творчі роздуми із журналом 

«Літературний Тернопіль»». На захід завітали: голова обласної організації 

Національної спілки письменників України Євген Безкоровайний, автори Галина 

Денега, Сергій Ткачов і Тамара Ткачук-Гнатович, художник Петро Шпорчук, 

режисер Тернопільського академічного обласного українського драматичного 

театру ім. Т. Г. Шевченка Олег Мосійчук та ін. Головний редактор журналу, 

письменник Богдан Мельничук розповів про історію 

створення часопису та критерії відбору текстів до 

видання. Присутні поділилися із студентами 

Галицького коледжу (видавничо-редакторського 

відділення) своїми думками про співпрацю із 

журналом, творчими задумами на майбутнє. 

 «В гостях у автора» — так можна назвати зустріч 

з автором книги «Історія села Комарівка», уродженцем 

цього села, відомим громадським діячем, меценатом 

Іваном Миколайовичем Марківим. Враховуючи вік 

автора, стан його здоров’я, зустріч було проведено 

вдома. У гості завітали: завідувачка відділу М. В. Пайонк, заступник директора з 

наукової роботи та інформатизації О. Г. Ліскова, видавець книги Я. Попович. 

Автор передав бібліотеці книгу, а також електронну версію видання для 

електронної краєзнавчої бібліотеки. І. М. Марківу було вручено «Грамоту 

вдячності». Інформацію про цю подію було розміщено на сайті ТОУНБ. 

Досить насичений план роботи відділу в переддень Всеукраїнського дня 

бібліотек. Місцеві автори та видавництва презентують свої видання, з 
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користувачами книгозбірні зустрічаються поети, письменники, представники інших 

видавництв. 

 У читальному залі ТОУНБ відбулась 

презентація книги підгаєцького краєзнавця Степана 

Колодницького «Підгайці та Підгаєччина». Вона 

побачила світ у тернопільському видавництві 

«Терно-граф» і була приурочена до 20-річчя 

відновлення Підгаєцького району. Це значний 

культурологічний доробок 35 авторів, яких С. Колодницький зумів залучити до 

підготовки книги. Про те, як працювалося над збірником, розповіли співавтори 

Володимир Чистух, Оксана Бойко, Олексій Мелимука та Сергій Волянюк. 

Про Підгаєччину, її талановитих та працьовитих людей, про книгу говорили 

гості презентації: Ігор Дуда — мистецтвознавець, директор обласного художнього 

музею; Петро Гуцал — кандидат історичних наук, доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка; 

Богдан Хаварівський — голова ТОО товариства «Меморіал»; Олександр Ліберний 

та Михайло Ониськів — журналісти обласних газет. А Степан Костюк, як голова 

Тернопільського осередку Національної спілки краєзнавців України, враховуючи 

думку учасників розмови, запропонував висунути книгу на здобуття обласної премії 

ім. Петра Медведика. 

 Вечір творчого портрета «Чотири вежі Богдана 

Мельничука: Письменник. Журналіст. Редактор. 

Краєзнавець» було проведено з нагоди 60-річчя від 

дня народження знаного не тільки на Тернопіллі, але й 

за його межами, письменника, заслуженого діяча 

мистецтв України, лауреата кількох всеукраїнських літературних премій і конкурсів 

Богдана Мельничука. У рамках заходу було презентовано нову книгу ювіляра 

«Дорога до себе». Зацікавленість у присутніх викликала виставка творів 

письменника, яку організували працівники відділу. 

 У 2012 році Верховна Рада України видала постанову «Про відзначення 140-

річчя від дня народження Богдана Лепкого». На Тернопільщині, враховуючи 

важливість постаті письменника, було проголошено Рік Богдана Лепкого. Дата 
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широко відзначалася в бібліотеках області, пройшли 

краєзнавчі читання з циклу «Знакові постаті 

Тернопілля» під назвою «Відомий і невідомий Богдан 

Лепкий». З повідомленнями про життя Б. Лепкого в 

м. Бережанах виступила директор музею Богдана 

Лепкого Надія Дирда; Богдана Лепкого як маляра присутнім представив Євген Удін 

— заслужений художник України; про фонди письменника в Тернопільському 

обласному краєзнавчому музеї розповів його директор Степан Костюк; про твори 

відомого земляка на сцені слово мовив Орест Савка — актор, режисер, сценарист, 

заслужений діяч мистецтв України; про історію заснування премії братів Лепких, 

критерії її присудження розповів присутнім Богдан Хаварівський — голова комітету 

з присудження премій. 

У рамках краєзнавчих читань було презентовано бібліографічний покажчик 

«Богдан Лепкий: відомий і невідомий», який продовжує серію посібників «Родом з 

України». Його підготовлено спільно з Обласним музеєм Богдана Лепкого в 

Бережанах, Державним архівом Тернопільської області, Тернопільським обласним 

краєзнавчим музеєм, Бережанським музеєм книги. Про значення цього видання в 

популяризації творчої спадщини видатного українського письменника говорили 

письменник Богдан Мельничук та директор ТОУНБ Василь Вітенко. 

На завершення читань присутнім було запропоновано переглянути 

мультимедійну презентацію «Життєпис Богдана Лепкого в його малюнках та 

фотографіях і в малюнках Євгена Удіна». 

Однією з найважливіших ділянок краєзнавчої роботи була й залишається 

видавнича діяльність. В області та поза її межами серед краєзнавців, науковців, 

студентства добре відомий науково-допоміжний покажчик універсального змісту 

«Література про Тернопільську область за … рік». Минулого року було 

підготовлено до друку черговий том видання «Література про Тернопільську 

область за 2005—2009 роки».  
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У 2012 році побачив світ бібліографічний покажчик 

рекомендаційного характеру «Література до знаменних і 

пам’ятних дат Тернопільщини на 2013 рік». За останні кілька 

років посібник значно розширився. Він містить не лише 

короткі довідки, але й розгорнуті авторські публікації. Стало 

престижним серед науковців, краєзнавців брати участь у 

підготовці видань відділу. Партнерами цьогорічного видання 

були: працівники Тернопільського обласного краєзнавчого музею (С. Костюк), 

Денисівського краєзнавчого музею (Б. Савак), Бережанського музею книги 

(Л. Зінчук), Збаразької центральної бібліотеки (Н. Сенчишин) та окремі особи — 

заслужений працівник народної освіти України Б. Головин, заслужений працівник 

культури УРСР О. Табачук, консультант виконавчого апарату Тернопільської 

обласної ради Ю. Ковальков. 

Бібліографічний посібник користується популярністю не тільки в бібліотекарів 

та читачів, але й у краєзнавців, журналістів, науковців, учителів шкіл, викладачів 

вищих та середніх навчальних закладів.  

Працівники відділу брали активну участь в оголошеному конкурсі «Кращий 

бібліографічний покажчик Тернопільщини», обласному семінарі директорів ЦБС, 

Дні спеціаліста. На науково-краєзнавчій конференції «Уродженці Тернопільщини — 

еліта національної культури», яка відбулася 29 листопада в Тернопільському 

обласному краєзнавчому музеї та була присвячена 140-річчю від дня народження 

Богдана Лепкого, виступила завідувачка відділу з повідомленням «Творчість 

Богдана Лепкого у бібліографічних виданнях: на матеріалах Тернопільської ОУНБ». 

 

Уся масова робота ТОУНБ у 2012 році була направлена на всебічний розвиток 

особистості, відзначення знаменних дат й охоплювала різні напрямки популяризації 

книги. Це історичні години, уроки історії, круглі столи, презентації, духовні та 

літературні читання, години поезії, огляди та перегляди літератури, книжкові 

виставки, години дозвілля тощо. 
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Здійснювалась координація діяльності з громадськими, ветеранськими 

організаціями, закладами культури, вишами міста. Особливу увагу цій роботі 

приділяє відділ міського абонементу. 

Працівниками відділу за звітний рік обслужено 5153 користувачі, яким видано 

91489 пр. документів. Відвідування становило — 55119, що на 1201 більше ніж 

минулого року. 

Надійшло у відділ 2889 пр. документів (у т. ч. періодичних видань — 116, 

аудіоматеріалів — 4). 

Джерелами комплектування були: Тернопільський книжковий форум «Джура-

фест» та Форум видавців у Львові, платний абонемент «Новинки книжкового 

ринку», обмінний фонд, діаспорні видання, які надійшли до бібліотеки з «Фонду 

українознавчих досліджень» з Австралії. 

Вагомим поповненням підсобного фонду стали видання, що надійшли 

безкоштовно за Державною програмою «Українська книга». Більшу частину цих 

надходжень становить художня література. Серед авторів — класики української 

літератури: Ю. Мушкетик, Г. Хоткевич, Р. Іваничук; сучасні письменники: 

Н. Шевченко та О. Шевченко, М. Дяченко та С. Дяченко, М. Матіос та ін. Із 

зарубіжних — О. Памук, А. Камю, Р. Акутагава, М. Пруст. Цікавою та змістовною є 

також біографічна серія книг «Автографи часу». 

Не відбулося значного оновлення підсобного фонду відділу. Особливо це 

стосується галузевої літератури, зокрема з економіки, політології, права, психології 

тощо. Здебільшого — це видання п’ятирічної давності. 

Кількість назв часописів, які впродовж багатьох років надходили у відділ 

міського абонементу, з кожним роком зменшується (11 назв).  На жаль, у 2012 році 

не надходили популярні серед користувачів часописи «Сучасність», «Новый мир», 

«Иностранная литература». 

Користуються популярністю серед читачів платного абонементу «Новинки 

книжкового ринку» видання, які впродовж багатьох років надають відділу міського 

абонементу під реалізацію книготорговельна організація «Книжкова хата» і 

львівське видавництво «Свічадо». 
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На платний абонемент надійшло 139 пр. видань, книговидача становила — 

330. Його послугами скористались 324 користувачі.  

У 2012 році з підсобного фонду вилучено 5250 пр. видань із різних причин: 

загублених користувачами — 627, переданих у відділ зберігання основного фонду, 

як таких, що не користуються читацьким попитом — 3337, в обмінний фонд — 

935 періодичних видань. 

Працівники відділу систематично оновлювали пошкоджені та зношені 

видання. Здійснено дрібний палітурний ремонт понад 400 видань, відновлено 

16 видань за допомогою ксерокопіювання. 

Продовжувалася робота з інвентаризації підсобного фонду відділу. Унаслідок 

проведеної ретельної роботи із розшуку книг, які не виявлено при звірці з 

індикаторними картками, було знайдено 815 книг. Їх було передано з відділу 

зберігання основного фонду. Від загальної кількості розшукуваних книг галузева 

література становить 37%, художня — 63%. 

Систематично проводилися заходи з профілактики заборгованості 

користувачів. Утримано пені 4425 грн із 223 боржників. Здійснено 618 нагадувань зі 

стаціонарного телефону та 75 — з мобільного. Відправлено 42 листи про 

заборгованість (у т. ч. 18 — у деканати вишів). За 2009—2012 роки 140 користувачів 

заборгували відділу 428 видань, 14 користувачів, які порушили правила 

користування бібліотекою та заборгували особливо цінні видання, були передані до 

суду згідно з чинним законодавством України. Ця робота проводилася разом із 

юристом книгозбірні. 

Певного розголосу набула щорічна благодійна акція «Пробачимо боржникам: 

бібліотечна книга повертається до рідного дому» (повернення заборгованої 

літератури без сплати пені). Вона широко висвітлювалася в ЗМІ (у т. ч. в інтернет-

виданнях). Завдяки акції в бібліотеку було повернуто 12 цінних видань. 

Підписано 6693 обхідних листи студентам-випускникам вищих та середніх 

навчальних закладів.  

Відділ продовжував здійснювати ретроспекцію фонду, яку розпочав у 

2011 році. За минулий рік занесено 4458 записів у електронний каталог бібліотеки, а 

на кінець року їх кількість склала — 5595. 
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Пріоритетними напрямками роботи відділу були: залучення нових 

користувачів, реклама послуг відділу (у т. ч. у мережі Інтернет), пошук інноваційних 

форм роботи, популяризація творів українських, зарубіжних, а також місцевих 

авторів. 

За минулий рік проведено 8 масових заходів. 

Духовні читання «Світоч української 

духовності», присвячені 120-й річниці від дня 

народження Патріарха Йосифа Сліпого, проведено 

спільно із фундацією «Справа Патріарха Йосифа», 

яку очолює протосинкел Тернопільсько-Зборівської 

архієпископії УГКЦ отець Андрій Романків. Чимало цікавого дізналися присутні 

про життєвий шлях Патріарха від самого отця, а також від внучатої племінниці 

Йосифа Сліпого Дарії-Оксани Наконечної-Флінти. Головний редактор літературної 

студії «Свічадо» Оксана Небесна репрезентувала книгозбірні аудіодиск «Дітям про 

Патріарха Йосифа Сліпого». Упродовж читань звучав голос єпископа, 

демонструвалися відеофрагменти про його життєвий шлях. 

У фонді нашої бібліотеки зберігається реставрований звукозапис літургії, яку 

відправляв Блаженнійший Йосиф Сліпий. 

Також проведено 4 презентації книг відомих тернопільських митців: 

«Післямова» Тетяни Дігай — літературного критика, поетеси, переможниці 

конкурсу рецензій «Книга року ВВС — 2007», «Небезпечна межа» Ніни Фіалко — 

тернопільської письменниці, «Цілунок троянди» — поетичної антології інтимної 

лірики, укладачем якої виступила поетеса Ірина Чуйко. До збірки увійшли твори 

77 поетів другої половини ХХ — початку ХХI ст., котрі жили, живуть і творять у 

нашому краї.  

 З великим успіхом пройшла презентація 

літературно-музичного проекту «Доба. Безсмертя» молодої 

тернопільської поетеси Зоряни Биндас, під час проведення 

якої звучали музичні композиції на слова авторки у 

виконанні тернопільського музичного гурту «Називний  відмінок». 
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Музика, поезія та проза злилися воєдино на творчій 

зустрічі з Євгеном  Зозуляком — відомим тернопільським 

письменником, журналістом, лауреатом Всеукраїнської 

літературно-мистецької премії ім. братів Богдана та Левка 

Лепких, давнім читачем бібліотеки, яка відбулася в рамках 

заходів, приурочених до Всеукраїнського дня бібліотек. 

 Традиційні поетичні читання, присвячені Всесвітньому дню поезії, відбулися 

за участю Олександра Смика — тернопільського поета, 

драматурга, барда, композитора, лауреата премії 

ім. В. Стуса та Всеукраїнської премії ім. братів Лепких, 

автора збірок «Україна в мені», «В любові переможених 

немає».  

Відділ міського абонементу тісно співпрацює з 

Тернопільським осередком Наукового товариства 

ім. Шевченка. Минулого року під час проведення 

пленарного засідання було організовано перегляд 

документів, переданих бібліотеці міським осередком НТШ 

за сприяння голови Тернопільського осередку НТШ, дійсного члена НТШ, доктора 

медичних наук, професора Тернопільського національного медичного університету 

ім. І. Я. Горбачевського Михайла Андрейчина. 

 Члени Тернопільського осередку НТШ є активними 

читачами відділу міського абонементу. Серед них: відомий 

краєзнавець, дійсний член НТШ Богдан Головин, доцент 

Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка Марія Крупа, доцент Тернопільського 

національного медичного університету ім. І. Горбачевського Володимир Юкало та 

ін. 

 Загалом масові заходи відділу міського абонементу відвідали 

395 користувачів. 
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Традиційною та ефективною формою популяризації документів та ресурсів 

відділу залишається організація переглядів літератури, книжкових виставок, яких 

було оформлено в минулому році — 33. 

У циклі книжкових виставок «Літературний календар» висвітлювалися 

ювілейні дати українських та зарубіжних письменників: Євгена Гуцала, Архипа 

Тесленка, Христі Алчевської, Василя Шевчука, Миколи Куліша,  Ірен Роздобудько, 

Мольєра, Роберта Рождественського, Чарльза Діккенса, Льюїса Керолла та ін. 

Спільно з  Тернопільським молодіжним радіо «Лад» започатковано цикл 

радіопередач, присвячених ювілейним датам письменників: «Славетний байкар» (до 

200-річчя від дня народження Євгена Гребінки, українського та російського 

письменника), «Правда і кривда Михайла Стельмаха» (до 100-річчя від дня 

народження українського письменника), «Сонця і правди сурмач» (до 100-річчя від 

дня народження Андрія Малишка, українського поета). 

Відділ постійно працює над своїм іміджем. Так у липні 2012 року було 

створено блог відділу міського абонементу «Абонемент на бульварі Шевченка, 15». 

Головна мета його — повернення користувачам смаку до читання, а також 

популяризація та розкриття підсобного фонду відділу; спілкування та обмін 

думками, проектами, напрацюваннями з колегами-бібліотекарями України та світу; 

допомога у вирі видань, який диктує сучасний книжковий ринок. За 5 місяців блог 

відвідали понад 2000 користувачів. 

Працівники підрозділу на основі моніторингу, який проводиться щорічно, 

визначають 10 кращих книг року українських, зарубіжних та місцевих авторів. 

Інформація про рейтинг систематично відображається на веб-сайті бібліотеки. 

Серед запитуваних книг найбільшою популярністю користувалися: 

мелодрами, детективи, історичні романи, фантастика українських та зарубіжних 

авторів.  

З’явилася низка перекладів зарубіжної літератури українською мовою, що 

підвищило її популярність серед користувачів. 

З кожним роком зростає читацький інтерес до інтелектуальної літератури та 

літератури духовного змісту, яка широко представлена у фонді відділу міського 

абонементу. З року в рік тримають високу планку читабельності патріархи 
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історичного роману: Р. Іваничук, В. Шевчук, Ю. Мушкетик. І. Малик; сучасні 

українські та зарубіжні автори: І. Роздобудько, Люко Дашвар, В. Лис, Л. Костенко, 

М. Матіос, О. Забужко, Л. Денисенко, Є. Кононенко, Я. Вишневський, Х. Муракамі, 

Л. Уліцька, Б. Акунін, П. Зюскінд, Б. Шлінк. 

Не менш популярними є художні твори тернопільських письменників: 

Б. Мельничука, О. Вільчинського, О. Смика, Г. Денеги, Н. Фіалко. 

З’явилася низка нових авторів, твори яких користуються підвищеною 

популярністю серед читачів відділу: М. Дочинець, Н. Гербіш, Н. Степула, 

С. Ларсон, Ю. Несбе, Б. Шульц та ін. Молодіжна читацька аудиторія читає 

С. Жадана, Л. Дереша, І. Карпу, П. Коельо, Ф. Бегбеде, а також письменників — 

лауреатів українських та зарубіжних літературних премій та конкурсів. 

Не зменшується інтерес читачів до літературно-художніх часописів «Дзвін», 

«Київ», «Дніпро», «Кур’єр  Кривбасу», «Всесвіт», «Літературний Тернопіль». 

Значне місце займає виявлення та обслуговування громадян з особливими 

потребами, користувачів похилого віку. З партнерами відділу, державними та 

громадськими установами міста, укладено угоди про співпрацю, зокрема: 

Тернопільським міським територіальним центром соціального обслуговування 

Управління соціальної політики Тернопільської міської ради, Тернопільським 

обласним відділенням соціального захисту інвалідів, Тернопільським коледжем 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», у якому 

навчається молодь з особливими потребами. Приємно відзначити, що студенти 

цього навчального закладу є активними читачами нашої бібліотеки, відвідують 

систематично заходи, які організовують працівники відділу. 

Важливу роль в обслуговуванні громадян з особливими потребами відіграють 

волонтери — студенти психолого-педагогічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка й 

члени Тернопільської молодіжної організації волонтерів «Іскра любові». 

Працівники відділу також долучаються до обслуговування літніх користувачів, 

відвідуючи їх вдома. Послугами користуються 290 користувачів цієї категорії, у т. ч. 

36 — з особливими потребами. 



 33

Проведено 11 екскурсій для студентів вишів (філологічного факультету ТНПУ 

ім. В. Гнатюка, факультету фінансів ТНЕУ), коледжів (Університету «Україна», 

Галицького коледжу), учнів Української гімназії. 

Упродовж року інформація про діяльність відділу та його послуги 

висвітлювалась у ЗМІ та мережі Інтернет. Реклама допомагає формувати 

позитивний імідж книгозбірні, привертає увагу громадськості до бібліотеки, її 

досягнень та проблем. Фрагменти 7 відеозаписів масових заходів транслювались на 

«ТТБ» і «TV — 4», 3 аудіозаписи — на Тернопільському радіо, 10 статей було 

опубліковано в місцевій пресі, та 4 відеоматеріали відображено в YouTube. 

Усього на сторінках обласних газет «Вільне життя», «20 хвилин», «Свобода» 

тощо було подано понад 40 інформаційних повідомлень про діяльність бібліотеки. 

Минулого року фахівці відділу брали участь у двох дослідженнях: «Читацькі 

запити на релігійну і релігієзнавчу літературу в бібліотеках України» та 

маркетинговому дослідженні «Вивчення читацького попиту на літературу, видану за 

кошти видавничої ради».  Завідувачка  відділу міського абонементу виступала з 

консультацією на тему «Нові літературні імена»  на обласному семінарі директорів 

ЦБС. 

 

Протягом 2012 року у відділі читального залу обслужено 5995 користувачів. 

Кількість відвідувань за рік становила — 25048, книговидача — 135077 пр. 

документів. 

Надійшло 783  пр. книг та 1323 пр. журналів. 

Проводилася робота з наповнення електронних баз даних: 

— ретроспекція книжкового фонду відділу читального залу — занесено 

4565 записів; 

— база даних користувачів — 3767 записів. 

Під час ретроспекції у відділ зберігання основного фонду було передано 

982 пр. літератури, яка не користується попитом, та 3275 пр. журналів за 2000—

2001 роки. 

З відділу зберігання основного фонду прийнято 325 пр. документів, що 

користуються попитом у користувачів. 
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У 2012 році завершено інвентаризацію підсобного фонду відділу читального 

залу. 

Розкриттю фонду відділу читального залу сприяли: 

Книжкові виставки, перегляди та огляди літератури: 

— «Книжковий подарунок з австралійської діаспори»; 

— «Ігор Святославович — князь новгород-сіверський» (до 860-річчя від дня 

народження); 

— «Його устами говорив народ» (до 197-ї річниці від дня народження 

Т. Г. Шевченка); 

— «Минуще все, лиш слово не мине» (до Всесвітнього дня книги й авторського 

права); 

— «Інтеграція України в Європу» (до Дня Європи); 

— «Конституція України: правова основа української держави» (до Дня Конституції 

України); 

— «Права людини і права нації в процесі суверенізації України» (до Дня 

проголошення Декларації про державний суверенітет України); 

— «Інформація. Знання. Успіх» (до Всеукраїнського дня бібліотек); 

— «Письменник із бандурою» (до 135-річчя від дня народження Г. Хоткевича); 

— «Мужай, прекрасна наша мово, живи, народу віще слово» (до Дня української 

писемності та мови); 

— «Україна в полум’ ї війни: звитяга та жертовність заради великої Перемоги» (до 

68-ї річниці визволення України від німецької окупації); 

— «Життя, посвячене Україні» (до 75-річчя від дня народження В. Чорновола); 

—  «Від загальної декларації прав людини до сьогодення» (до Дня прав людини) та 

ін. 

Віртуальні книжкові виставки: 

— «Краща книга року»; 

— «Нові періодичні видання у відділі читального залу»; 

— «Нові книги у відділі читального залу»; 

— «Україна — НАТО». 

Перегляди літератури: 
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— «Подвижник української справи» (до 130-річчя від дня народження І. Огієнка); 

— «Молода українська поезія» (до Всесвітнього дня поезії); 

— «Україна незалежна: суспільство та держава на терезах історії» (до Дня 

Незалежності України); 

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

На  обласному радіо проведено огляди літератури: 

— «Книжковий подарунок з австралійської діаспори»;  

— «І. Чендей та П. Скунць в історії української літератури ХХ століття» (згідно з 

постановою Верховної Ради України про відзначення ювілеїв закарпатських 

письменників); 

— Цикл оглядів «Цікава книга поруч». 

За результатами Всеукраїнського конкурсу «Краща книга року» підготовлено 

огляд видань-переможців, презентовано їх на виробничому навчанні працівників 

бібліотеки та на обласному радіо. 

До Всеукраїнського дня бібліотек на радіо прозвучала передача про історію 

нашої книгозбірні та роботу відділу читального залу. 

 198-й річниці від дня народження українського 

поета, художника Тараса Григоровича Шевченка був 

присвячений літературний вечір «Шевченкове слово в 

віках не старіє». 

З цікавою розповіддю про життя й творчість 

Великого Кобзаря виступила викладачка української мови 

та літератури Галицького коледжу О. О. Парило. Поезії та 

пісні на вірші Т. Шевченка виконали студенти Інституту 

мистецтв Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка. 

 Учасники заходу та користувачі бібліотеки могли переглянути видання творів 

видатного українського поета та наукові дослідження його літературної спадщини. 

Для налагодження тісних зв’язків зі студентською та учнівською молоддю, 

популяризації книг та журналів психологічної тематики в ТОУНБ проведено цикл 
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психологічних тренінгів «Пізнай себе». Його учасники мали змогу ознайомитись із 

літературою з психології особистості, яка є у фонді бібліотеки.  

 Олег Полянський та Руслана Труба підготували до 

друку навчальний посібник для семінарських занять 

«Історія України», який побачив світ у 2011 році у 

видавництві Львівського державного університету фізичної 

культури. На презентацію даної книги в нашу книгозбірню завітали студенти 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

О. Полянський розповів про роботу над посібником та відповів на запитання 

аудиторії. Під час виступу демонструвалася мультимедійна презентація про життя 

та наукову діяльність автора. 

Гості заходу мали можливість ознайомитись із книжковою виставкою творів 

Олега Полянського, які є у фонді обласної книгозбірні.  

У рамках Всеукраїнського фестивалю української книги «Джура-фест — 

2012», який проходив у м. Тернополі, пройшла презентація книжки Волтера 

Айзексона «Стів Джобс», виданої київським видавництвом «Брайт Стар паблішинг» 

у 2012 році. Це — перше та єдине видання, у якому подано офіційну біографію 

Стіва Джобса, найвідомішого технологічного гуру світу та засновника компанії 

«Apple».  

Вступне слово супроводжувалося мультимедійною презентацією.  

Про надзвичайно цікаву книгу, умови її видання та особливості перекладу 

розповіла гостям заходу перекладач київського видавництва «Брайт Стар 

паблішинг» Надія Гербіш.  

Тернопільське видавництво «Навчальна книга — 

Богдан» продовжує давні традиції книговидання — 

постійно та наполегливо дає путівку в життя українській 

книзі. 

 Так у відділі читального залу відбулася презентація поетичних збірок 

«Мандолінова оркестра», «Комарики-дзюбрики» Ірини Дем’янової — 

тернопільської письменниці, краєзнавця. 
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Гостями заходу були: представник видавництва 

«Навчальна книга — Богдан» Валентина Січкоріз; 

письменниця, поетеса Марія Лавренюк; письменник, 

краєзнавець Сергій Синюк; голова Тернопільської обласної 

організації Національної спілки письменників України Євген Безкоровайний; члени 

НСПУ Леся Романчук, Леся Білик; відповідальний секретар ТОО НСПУ Петро 

Сорока та багато інших.  

 На презентації звучала поезія Ірини Дем’янової та пісні на її вірші. 

Увазі присутніх було запропоновано книжкову виставку творів Ірини 

Дем’янової, що є у фонді бібліотеки. 

70-річчю створення Української повстанської армії присвячувались історичні 

читання «Українська повстанська армія. Історія нескорених».  

Гостям заходу було представлено книжкову виставку про історію та 

діяльністю УПА.  

Минулого року створено блог відділу читального залу «Бібліотека. Книга. 

Читач». 

 

У 2012 році роботу відділу літератури іноземними мовами та інформаційно-

ресурсного центру «Вікно в Америку» було направлено на пошук шляхів 

збільшення кількості користувачів, розширення спектру послуг, якісне 

обслуговування, налагодження та підтримку зв’язків із культурними товариствами 

та міжнародними організаціями, вишами міста. 

У рамках центру «Вікно в Америку» працівники відділу надавали інформацію 

про ресурси, які надійшли від Посольства США в Україні, забезпечували доступ до 

Інтернету на стаціонарних комп’ютерах та до WiFi, організовували вивчення 

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

доступ до віртуальної бібліотеки «еLibrary USA», проводили тренінги щодо 

користування планшетними комп’ютерами iPad для слухачів Регіонального 

навчального центру.  
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У 2012 році у відділі літератури іноземними мовами зареєстровано 

1075 користувачів, видано 20700 пр. документів, показник відвідування становив — 

3619. 

Протягом року надано 50 бібліографічних довідок іноземною мовою. У виші 

міста розіслано 5 інформаційних списків про нові надходження до відділу. 

Також здійснювалось переведення фонду в електронний каталог за системою 

«IRBIS» (ретроспекція), станом на 01.01.2013 року занесено 5877 пр. документів. 

Проводився аналітичний розпис журнальних та газетних статей в автоматизованому 

режимі (2528), друкування карточок, вливання в «Систематичну картотеку статей», 

редагування каталогів (карткового та електронного). 

Минулого року було проведено інвентаризацію фонду відділу літератури 

іноземними мовами. Працівниками написано контрольні талони на книги, які 

зберігаються у фонді відділу (6459 карток), розставлено їх в систематичному 

порядку та звірено з картотекою-індикатором у відділі зберігання основного фонду.  

Робота відділу та ресурсного центру «Вікно в Америку» висвітлювалась у 

засобах масової інформації (5 публікацій у газетах «Вільне життя», «Свобода», 

«20 хвилин», 13 статей в інтернет-виданнях «Доба», «Свобода», «NTER.NET», 

«Львів-Тернопіль щоденно», «Join», «Newsper.net», «20 хвилин», 4 повідомлення на 

Тернопільському обласному радіо та 1 відеосюжет — на «TV — 4»). 

За 2012 рік покращилася матеріально-технічна база відділу: отримано в 

дарунок від відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні в рамках 

проекту «Вікно в Америку» 4 електронні читанки Kindle.  

Для популяризації літератури іноземними мовами та відзначення знаменних 

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

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

мов», «Merry Christmas» (Святкування Різдва Христового в країнах світу), 

«Вірджінія Вулф та модерністська література» (до 130-річчя від дня народження 

Вірджінії Вулф (1882—1941), англійської письменниці, літературного критика), 

«Світ романів Чарльза Діккенса» (до 200-річчя від дня народження Чарльза Діккенса 

(1812—1870), англійського письменника), «Лауреат Нобелівської премії з 

літератури Джон Стейнбек» (до 110-річчя від дня народження Джона Ернста 
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Стейнбека (1902—1968), американського письменника), «Романи про Кролика. 

Джон Апдайк» (до 80-річчя від дня народження Джона Хойєра Апдайка (1932—

2009), американського письменника), «Охорона здоров’я у світовій практиці» (до 

Всесвітнього дня здоров’я), виставка періодики іноземними мовами тощо. 

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

діяльності центру «Вікно в Америку», увазі відвідувачів було представлено 

13 виставок літератури англійською мовою на теми: «Civil Rights», «Presidents of the 

United States», «4th of July — Independence Day», «Cultures Around the World», 

«Famous Americans in History», «U.S. Embassy gifts» та ін. 

 

 Протягом 2012 року у відділі проводилися вечори, 

презентації, зустрічі, тренінги, засідання клубів із вивчення 

іноземних мов. 

 У квітні пройшов Тиждень американського кіно. На 

переглядах був присутній старший викладач 

Тернопільського національного економічного 

університету, волонтер Алонзо Худкінс, із яким відвідувачі 

обговорювали фільм, тим самим покращуючи рівень 

англійської мови.  Даний захід відвідали 57 чоловік. 

 Цікавою була зустріч із віце-консулом Посольства 

США в Україні Вільямом Хамнікі, під час якої говорилося 

про особливості заповнення аплікаційної форми та випадки 

шахрайства щодо диверсифікованої візової лотереї, відомої 

як «Грін карта». Такі питання є актуальними на даний час, тому захід привернув 

велику увагу представників ЗМІ.  

 Проводилися тренінги з використання ресурсів 

центру «Вікно в Америку» для працівників сільських 

бібліотек — слухачів РНЦ. Їх ознайомили з колекцією 

книг, фільмів та наявною технікою, зокрема планшетними 

комп’ютерами та електронними читанками.  
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У вересні відбулася презентація країн «Cultures Around the World», у якій 

взяли участь студенти з Кіпру, Нігерії, Індії, волонтери Корпусу Миру США. Вони 

розповідали про рідні країни, а також ті, у яких побували: Німеччина, США, Англія, 

Франція, Італія, Іспанія, Австрія, Угорщина.  

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» — видання з різних галузей знань. Загалом прийнято та обліковано 60 книг 

іноземною мовою. 

У рамках Декади відкритих дверей проводилися екскурсії для студентів вищих 

навчальних закладів та старшокласників загальноосвітніх шкіл міста, що допомогло 

молоді ознайомитися з новими можливостями відділу та ресурсного центру, краще 

зорієнтуватися в бібліотеці та зрозуміти призначення та функції даного 

структурного підрозділу книгозбірні.  

 З 11 по 23 вересня проходив тренінг «I Want to be 

Successful», який проводили викладачі маркетингу 

Тернопільського національного економічного університету, 

професійні тренери та волонтер — студентка ТНЕУ Діана 

Голяш. Умовою участі в тренінгу було знання англійської мови. Усі бажаючі 

заповнювали анкети з обґрунтуванням необхідності участі в даному заході та 

вказували свій рівень англійської. Тренери розповідали учасникам про те, як 

правильно готувати презентацію та виступати перед великою кількістю людей, якою 

повинна бути поведінка та жести, щоб не втрачався контакт з аудиторією, як задіяти 

представників ЗМІ та мотивувати себе на подальші досягнення.  

У центрі «Вікно в Америку» продовжувалася робота «TOEFL Test Takers 

Club», який проводила студентка-волонтер ТНЕУ Діана Голяш. Було відновлено 

Клуб розмовної англійської мови, який спершу проводив старший викладач ТНЕУ, 

волонтер Алонзо Худкінс, згодом — волонтери Корпусу Миру США в Україні Лора 

Еванс, Метт Тюрнер, Х’юстон Веддінг та Наталі Хенлет.  
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У 2012 році розпочалися заняття в чотирьох нових клубах: із збагачення 

словникового запасу та морфології англійської мови, читання американських творів 

англійською мовою, які проводить Алонзо Худкінс, англійської мови для 

початківців, лідером якого є Метт Тюрнер, а також із вивчення іспанської мови, що 

проводиться Х’юстоном Веддінгом. За півроку названі клуби відвідало понад 

500 осіб. 

Наприкінці року волонтери Корпусу Миру США в Україні були відзначені 

грамотами вдячності та подарунками за професіоналізм і допомогу у вивченні 

англійської мови та популяризації американської культури серед користувачів 

бібліотеки та відвідувачів інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку». 

У 2012 році продовжував наповнюватися інформацією блог центру «Вікно в 

Америку» (лінк блогу http://woalibraryte.blogspot.com/), що дає можливість 

дізнаватись про події у відділі книгозбірні. Відомості про заходи відділу та центру 

«Вікно в Америку» відображались на сайті бібліотеки, що сприяє залученню 

зацікавленої аудиторії та партнерів для проектів.  

Завідувачка відділу брала участь у семінарі для керівників центрів «Вікно в 

Америку» на тему «Центри «Вікно в Америку»: використання нових технологій для 

розширення аудиторії за допомогою мобільних «пересувних вікон»», який проходив 

в Ужгороді 11—13 липня, а також у семінарі для директорів бібліотек та керівників 

центрів на тему «Центри «Вікно в Америку»: використання нових стратегій і 

технологій для розширення аудиторії», який відбувся в Гурзуфі. Під час засідань 

обговорювався ефективний та інтерактивний веб-сайт програми «Вікно в Америку», 

шляхи розширення доступу до електронних книг у бібліотеці, нові стратегії 

розширення аудиторії центрів, а також критерії успішної роботи з волонтерами 

Корпусу Миру США, стратегії та засоби поширення інформації про діяльність 

центру.  

 

Вагоме місце в системі естетичного виховання населення займає відділ 

літератури з мистецтва. Його діяльність спрямовувалась на: популяризацію надбань 

світового мистецтва, музики, кіно, архітектури та скульптури шляхом організації та 

проведення різноманітних акцій та заходів; наповнення  електронних БД «Картотека 
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пісень за назвами» (4064 записи), «Нот та партитур» (213 записів), «Картотека 

статей» (40 записів), «Ретроспекція» (3660 записів); створення блогу відділу «ART-

світлиця».  

Для популяризації літератури з мистецтва та відзначення знаменних дат увазі 

користувачів пропонувалися 17 книжкових виставок. 

У досягненні поставленої мети широко застосовувалися сучасні технічні 

засоби: проектор, комп’ютер, DVD, демонстраційна панель. Цікавою та поширеною 

формою стали комп’ютерні презентації. 

Для успішного проведення масових заходів відділ веде систематичне 

розширення та поповнення текстового, музичного та відеоархіву на різні теми в 

електронному вигляді. 

Проведено 4 масових заходи. 

Резонансною була презентація книги І. Чуйко та 

Б. Мельничука «Покликаний піснею: Ярослав Лемішка: 

творчий портрет», присвяченої українському Паваротті. 

Так свого часу йменували іспанські газети нині народного 

артиста України, лауреата Всеукраїнської премії ім. братів Богдана та Левка Лепких 

Ярослава Лемішку під час його гастролей по Іспанії.  

У його творчому житті була знакова подія, коли глядачам у залі пана Ярослава 

представив всесвітньо відомий тенор Іван Козловський та запропонував послухати 

«представника талановитої української молоді». 

А була ще у творчому житті Ярослава Лемішки робота 

в Тернопільському академічному драмтеатрі імені 

Т. Шевченка, американський період і навіть затвердження на 

посаді директора обласної філармонії. Про це та багато 

іншого цікавого тернополяни можуть дізнатися з книжки 

«Покликаний піснею».  

Його творче сходження відзначили автори Ірина Чуйко й Богдан Мельничук 

під час заходу. Їх доповнили відомі тернополяни Роман Півторак, Ігор Дуда, Василь 

Вітенко, Олексій Табачук, Богдан Хаварівський та ін. 



 43

 Тернопільська земля свято береже пам’ять про 

яскраву зірку оперної сцени Соломію Крушельницьку. 

Так із нагоди відзначення 140-ї річниці від дня 

народження видатної української співачки відбувся 

літературно-мистецький вечір «Душа, обернена до пісні».  

Перед студентами вищих навчальних закладів міста виступали: професор 

Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, поет Олег 

Герман, голова благодійного фонду «Соломія» Марта Подкович, старший науковий 

працівник Меморіального музею в с. Білій Тернопільського району Марія Федун, 

професор, доктор мистецтвознавства Олег Смоляк. 

 Гостям заходу було представлено літературно-

музичну композицію «Сонет для Соломії» у виконанні 

студентів та викладачів Тернопільського музичного 

училища ім. С. Крушельницької. 

Літературно-музичні вечори, медіа-лекції, презентації книг, творчі вечори 

супроводжувалися мультимедійним показом, відеопереглядом, електронною 

демонстрацією фрагментів книг та ілюстрацій.  

 

Пріоритетним напрямком діяльності відділу технічної літератури в 2012 році 

було інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів. У 

режимі «Запит — відповідь» виконано 104 бібліографічні довідки різних видів 

(тематичних, бібліографічних, фактографічних). 

Ефективними формами діяльності були дні інформації, дні спеціаліста, дні 

періодики, перегляди та огляди літератури, проведені в рамках Декади відкритих 

дверей для спеціалістів промислового виробництва, викладачів і студентів вищих 

навчальних закладів, коледжів. Різноманітною була їх тематика: «Інформаційні 

технології: цифри, тенденції, прогнози», «Технології, які визначають майбутнє — 

кібернетика та електроніка», «Енергозбереження — пріоритетний напрямок 

державної політики України» тощо. 

Для ознайомлення широкого кола спеціалістів із новими надходженнями 

періодичних видань із техніки та більш повного розкриття змісту журналів, які 
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отримує відділ, підготовлено та надіслано в ЦБС області та на кафедри 

Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя 

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

100 примірників. 

У відділ надійшло 59 книг, 39 назв журналів та 1 комплект газет. 

На конкретні запити користувачів — викладачів ТНТУ ім. І. Пулюя, 

Технічного та Комерційного коледжів — було підготовлено та надіслано 8 списків 

літератури на теми: «Досягнення і потенціал ринку інформаційних технологій», 

«Ресурсозберігаючі технології у будівництві», «Світ високих технологій: 

комп’ютерні системи та програмне забезпечення», «Транспортне обслуговування 

населення як фактор сталого розвитку міста», «Відновлювальна енергетика», 

«Перспективи впровадження технології нетрадиційного палива (біопалива) в 

теплоенергетику України», «Вітроенергетика: нові можливості», «Каркасні 

технології в будівництві». 

Поряд із традиційними, розвиваються й нові технології надання інформації 

про технічну книгу та періодику. Працівники відділу беруть участь у створенні 

електронного ресурсу СКС, розділ «Техніка. Технічні науки», у системі «ІРБІС».  

У 2012 році в базу даних занесено 1037 записів і на 01.01.2013 року вона 

нараховувала 7911 записів. 

Протягом звітного року працівники відділу технічної літератури 

продовжували працювати над створенням електронного каталогу на ретроспективну 

частину фонду відділу в системі «ІРБІС». Станом на 1.01.2013 року електронна база 

даних нараховувала 16593 записи. У 2012 році в базу ретроспекції було внесено 

5432 записи. 

Постійно редагується та поповнюється новими надходженнями розділ 

«Техніка. Технічні науки» систематичної картотеки статей. 

Цікавою була співпраця відділу технічної літератури із засобами масової 

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

літератури «Сучасні тенденції розвитку житлово-комунального господарства» (до 

Дня працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення), «Історія розвитку та 

сучасні проблеми становлення авіації в Україні»; цикл радіочитань «Сталий 
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розвиток енергетики як запорука розвитку держави» (2012 рік — Міжнародний рік 

стійкої енергетики для всіх), «Енергозбереження як визначальний фактор економіки 

держави», «Енергетичний потенціал альтернативної енергетики в Україні», 

«Інформаційні можливості відділу технічної літератури» (до Всеукраїнського дня 

бібліотек). 

Книжкові виставки, перегляди літератури, дні спеціаліста знайомили 

користувачів із досягненнями науки й техніки, новітніми технологіями та 

висвітлювали їх роль у реформуванні виробничих сил і соціально-економічних 

стосунків у суспільстві. 

Приділялась увага й питанням охорони навколишнього середовища та 

екологічної безпеки життєдіяльності людини. Було організовано книжкові виставки 

та перегляди літератури: 

— «Бути чи не бути АЕС» (проблеми безпеки атомних електростанцій); 

— «Захист навколишнього середовища та охорона праці на транспорті». 

Проводилась робота на допомогу винахідникам і раціоналізаторам, розвитку 

технічної творчості. Влаштовувались книжкові виставки: 

— «Винаходи, які змінили світ» (до Дня винахідника і раціоналізатора); 

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

раціоналізатор»). 

Цікавою подією в житті відділу технічної літератури стало створення блогу 

«Світ очима технічної літератури», який висвітлює минуле та сьогодення, стан і 

розвиток вітчизняної й зарубіжної технічної книги, технічних знань загалом, 

галузеві події, науково-дослідні розробки вчених різних галузей, новинки технічної 

літератури, огляди та презентації, що проводяться в стінах бібліотеки та звучать в 

ефірі обласного радіо, огляди фахових періодичних журналів, книжкові виставки 

різноманітної тематики. Загальна кількість переглядів блогу в 2012 році 

становила — 1250. 

Одним із напрямків діяльності відділу в 2012 році було залучення до 

книгозбірні спеціалістів, майбутніх фахівців, студентів вищих навчальних закладів. 

З цією метою для студентів першого курсу ТНТУ ім. І. Пулюя й Технічного коледжу 

організовувалися екскурсії по бібліотеці з одночасним ознайомленням із новими 
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надходженнями літератури та періодичних видань на допомогу навчальному 

процесові з найрізноманітніших питань.  

 

У 2012 році працівники відділу сільськогосподарської літератури працювали 

над: 

— популяризацією літератури з питань агропромислового комплексу й організації 

сільськогосподарського виробництва, механізації та прогресивної технології; 

— рекламою можливостей відділу за допомогою електронних носіїв та засобів 

масової інформації; 

— аналітичним розписом періодики, ретроспекцією; 

— створенням електронної бази користувачів відділу; 

— підвищенням кваліфікації працівників структурного підрозділу, оволодінням 

новітніми комп’ютерними технологіями. 

У 2012 році у відділ сільськогосподарської літератури надійшло: книг — 21, 

журналів — 282, газет — 3 комплекти. Вибуло — 215 книг. Здано в оправу 

4 підшивки газет. 

За звітний рік було організовано всі планові книжкові виставки та перегляди 

літератури: «Державна земельна політика в Україні: стан і стратегії розвитку», 

«Сільськогосподарська техніка: удосконалення організаційних форм використання», 

«Аграрні підприємства України: інноваційно-інвестиційний потенціал», «Екологічні 

проблеми природокористування в аграрному секторі економіки» (до Дня 

працівників сільського господарства), «Бджільництво України: вчора, сьогодні, 

завтра» (до Дня пасічника) та ін. 

У І кварталі 2012 року працівники відділу закінчили вносити ретроспекцію в 

ЕК, а в кінці ІІІ кварталу завершили штрихове кодування сільськогосподарської 

літератури. 

В електронну картотеку статей внесено 1890 записів, у СКС розставлено 

3373 карточки. (Стягнуто з ЦУККу 1483 карточки). 

Відредаговано планові розділи СКС, створено 18 рубрик. У процесі редакції 

було вилучено 1690 карток. 
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Підготовлено та надруковано 4 планових списки літератури «Сторінками 

періодичних сільськогосподарських видань» («Вам, спеціалісти»). 

Для задоволення потреб користувачів надано 31 письмову довідку. 

У рамках святкування Всеукраїнського дня бібліотек для студентів-

першокурсників аграрного факультету ТНЕУ організовано День періодики й День 

інформації: «Розвиток підприємництва в аграрному секторі України» та 

«Формування системи маркетингу в аграрній сфері економіки». 

Також розпочато роботу над електронною базою даних «Користувачі ТОУНБ». 

У 2012 році завершено переоблік книжкового фонду відділу 

сільськогосподарської літератури, написано пояснювальну записку про 

інвентаризацію підсобного фонду станом на 31.10.2012 року, упорядковано книги 

сумарного обліку фонду даного структурного підрозділу. 

 

У 2012 році в сектор періодики надійшло 38 назв газет, з них передплачено 

35 назв та  3 назви подаровано. 

Загальна кількість користувачів становила — 2250, з них 1020 — нових. 

Відвідування сектору становило — 6000 осіб. Під час обслуговування працівниками 

сектору видано 46825 пр. газет.  

Для збереження газетного фонду підготовлено на оправу 250 комплектів газет, 

передано у відділ зберігання основного фонду 96 комплектів, а це становить — 

247 підшивок газет. 

Оновлено інформацію про сектор періодики на сайті бібліотеки, а також 

поповнено базу даних «Газетні видання ТОУНБ» на 152 записи. 

 Для популяризації сектору періодики було проведено 

10 масових заходів. Так досить резонансним був науково-

краєзнавчий захід «Маршрутами семи чудес України: 

замки, фортеці, палаци». Під цією назвою проходив третій 

етап акції «7 чудес України», мета якої — привернути увагу мас-медіа та 

користувачів книгозбірні до архітектурний пам’яток рідного краю. 

Його учасниками були: начальник відділу містобудування, охорони пам’яток та 

нагляду за будівництвом управління містобудування та архітектури обласної 
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державної адміністрації Ярослав Пелехатий, завідувач відділу давньої, 

середньовічної та нової історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею Олег 

Гаврилюк, директор обласного інформаційно-туристичного краєзнавчого центру 

Лариса Римар та головний спеціаліст управління з питань туризму Тернопільської 

ОДА Ростислав Яцьків. 

Цікаво пройшла презентація книги «Сильні та 

одинокі» доктора філософських наук, проректора з 

навчально-виховної та наукової роботи Національного 

університету «Острозька академія» Петра Кралюка. Це — 

яскравий, художньо-документальний роман про парадокси в історії, який став 

продовженням серії  белетризованих біографій видатних представників 

Української держави, написаних професором. Центральною фігурою твору став 

Степан Бандера. Книга також розповідає про парадокси історії, долю української 

людини в інфернальному ХХ столітті, місце України у світі... 

З нагоди відзначення 50-ї річниці Всесвітнього дня прав споживача відбулася 

зустріч за круглим столом із представниками ЗМІ та спеціалістами інспекції з 

питань захисту прав споживачів у Тернопільській області.  

 Пам’яті українського поета, прозаїка, публіциста, 

літературознавця, правозахисника, громадського діяча 

Степана Сапеляка було присвячено вечір-спогад «І вже 

душа десь там…». З уст його друзів та колег лунали теплі 

слова, а студенти Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка читали вірші автора. 

Заслужений діяч мистецтв України, письменник, літературознавець, редактор 

журналу «Літературний Тернопіль» Богдан Мельничук згадував цікаві моменти із 

життя поета.  

 Голова обласного товариства «Меморіал» Богдан Хаварівський, 

літературознавець, доктор філологічних наук, професор ТНПУ ім. В. Гнатюка 

Микола Ткачук, голова обласної організації Національної спілки письменників 

України Євген Безкоровайний зупинилися на особливостях поетики Степана 

Сапеляка.  
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Також поділилися спогадами заслужений художник 

України Богдан Ткачик, мистецтвознавець, науковий 

співробітник Тернопільського обласного краєзнавчого 

музею Віра Стецько, головний редактор журналу «Рада» 

Богдан Нитик, журналіст газети «Дзеркало тижня» Роман Якель, заслужений 

художник України, переможець  Всеукраїнського конкурсу екслібрисів ім. братів 

Лепких Ярослав Омелян, який ще за життя Степана Сапеляка присвятив йому 

екслібрис. 

 У рамках Всеукраїнського фестивалю української 

книги «Джура-фест — 2012» відбулася презентація книг 

кандидата історичних наук, науковця, письменника, 

громадського діяча, члена НСПУ Олега Германа 

«Жайворонки в місті не співають» та «Князь церкви». Під час заходу автор 

ознайомив користувачів книгозбірні із своєю творчістю. 

 Надзвичайно теплою й щирою була творча зустріч із 

подружжям письменників зі Зборова Лесею та Леонідом 

Біликами, під час якої вони презентували роман «Душі в 

екзилі». Психологічна складова твору повністю належить 

перу пані Лесі, а от пан Леонід є автором поетичних рядків та сюжетних ліній книги.  

Також проводились заходи, присвячені пенсійній реформі, екології. 

До Всеукраїнського тижня права проведено годину права «Впровадження змін 

в системі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно».  

У заході взяла участь начальник відділу державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у 

Тернопільській області Світлана Піган.  

 

Завданнями методичної служби в 2012 році були: аналіз статистичної та 

фактичної інформації щодо різних аспектів діяльності книгозбірень області, 

моніторинг розвитку мережі публічних книгозбірень, розвиток системи 

безперервної професійної освіти, запровадження дистанційного навчання для 

бібліотекарів області, ініціювання та проведення професійних заходів за участю 
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бібліотек усіх типів спільно з іншими закладами системи культури, освіти, 

удосконалення методично-консультативного забезпечення бібліотек області, 

підготовка та видання бюлетенів, методичних і методично-бібліографічних 

матеріалів, участь у реалізації проекту «Глобальні бібліотеки «Бібліоміст Україна». 

Другий рік в області діяла «Програма поповнення бібліотечних фондів на 

період до 2015 року». Як засвідчує аналіз цифрових показників, вона не 

фінансувалася в розділі «Забезпечення бібліотек мінімумом вітчизняної та 

зарубіжної книжкової продукції». На передплату періодичних видань було виділено 

192,5 тис. грн, що становить 65,2% до потреб, передбачених Програмою. 

На забезпечення мінімумом періодичних видань централізованим бібліотечним 

системам було виділено 348,2 тис. грн, що становить 34,8% мінімальних нормативів, 

рекомендованих обласною універсальною науковою бібліотекою. 

На придбання мінімуму вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції певні 

кошти було виділено лише в трьох централізованих бібліотечних системах: 

Тернопільській ЦБС — 20,2 тис. грн, Лановецькій ЦБС — 5,0 тис. грн, Чортківській 

ЦБС — 5,0 тис. грн.  

Значною допомогою для книгозбірень у частковому вирішенні даного питання 

була фандрейзингова діяльність. Централізованими бібліотечними системами 

області було придбано літературу на 21,2 тис. грн, що становить 30,7% від 

запланованого. 

Загалом у 2012 році для поповнення фондів бібліотек області з бюджету було 

виділено 540,7 тис. грн, що становить 17,1%  відсотка до передбаченого Програмою.  

Питання поповнення бібліотечних фондів розглядалося й на колегії 

управління культури облдержадміністрації. Зокрема, у грудні слухалося питання 

«Про стан виконання Програми поповнення бібліотечних фондів на 2011—

2015 роки у Гусятинській та Підгаєцькій централізованих бібліотечних системах та 

збереження базової мережі закладів, передбаченої Законом України «Про 

культуру»». За результатами було констатовано, що стан виконання програм 

поповнення бібліотечних фондів, затверджених сесіями районних рад, слід вважати 

критичним, рівень фінансування не відповідає мінімальним соціальним нормативам, 
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контроль за виконанням програм органами влади та місцевого самоврядування 

носить формальний характер. 

 Недостатнє фінансування на утримання бібліотек: зміцнення матеріально-

технічної бази, проведення ремонтів, опалення, енергоносії, неповна зайнятість 

бібліотечних працівників протягом багатьох років — це ті фактори, які негативно 

впливають на роботу бібліотек, їх інформаційні можливості та імідж. 

Упродовж року в області продовжувалася реалізація проекту з організації нових 

бібліотечних послуг із використанням вільного доступу до Інтернету за програмою 

«Бібліоміст». Переможцями 3 туру конкурсу стали бібліотеки Гусятинської 

(центральна бібліотека, Копичинецька міська бібліотека-філія для дорослих, 

Копичинецька міська бібліотека-філія для дітей, бібліотеки-філіали сіл Личківці, 

Товсте), Заліщицької (центральна бібліотека, бібліотеки-філіали сіл Добрівляни, 

Колодрібка, Бедриківці, Шипівці), Зборівської (центральна бібліотека, бібліотеки-

філіали сіл Озерна (№ 1), Гаї-Розтоцькі, смт Залізці), Козівської (центральна 

бібліотека, бібліотеки-філіали сіл Велика Плавуча, Великий Ходачків, Плотича, 

Таурів, смт Козлів), Лановецької (центральна бібліотека, бібліотеки-філіали сіл 

Білозірка, Борщівка, Буглів, Молотків, Якимівці), Тернопільської (центральна 

бібліотека, бібліотеки-філіали сіл Мишковичі, Настасів, Шляхтинці, смт Велика 

Березовиця), Шумської (центральна бібліотека, бібліотеки-філіали сіл Бриків, 

Кордишів, Матвіївці, Шумбар, смт Великі Дедеркали), Тернопільської міської 

(центральна бібліотека, центральна бібліотека для дітей, бібліотеки-філіали № 2 для 

дорослих, № 4, 5 для дітей) 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» публічні бібліотеки області все активніше 

перетворюються  на сучасні громадські центри, підвищується їх роль у суспільстві. 

Користувачам відкрили двері 40 безкоштовних інтернет-центрів, 28 з яких 

знаходяться в сільських бібліотеках. За три роки реалізації програми публічні 

бібліотеки області отримали 240 комп’ютерів на загальну суму 1193,6 тис. грн та 

відкрили 49 сільських інтернет-центрів. 
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Станом на 01.01.2013 року в бібліотеках нараховувалося 502 комп’ютери, з 

яких 479 підключено до мережі Інтернет.  

Як і попередні переможці, бібліотекарі пройшли навчання в Регіональному 

навчальному центрі за трьома основними модулями: «Основи комп’ютерної 

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

інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеках», «Інноваційні зміни в 

бібліотеці, кадровий менеджмент та фандрейзингова діяльність». Загалом у 2012 

році підвищили свій фаховий рівень 120 працівників публічних бібліотек, 

30 бібліотекарів книгозбірень інших видів, 25 користувачів різної вікової категорії. 

Уперше було запроваджено таку форму, як дистанційне навчання для 

працівників центральних бібліотек Бережан, Бучача, Збаража. 

Щороку удосконалюється система підвищення кваліфікації персоналу, 

враховуючи зміни сучасного суспільства й тенденції розвитку бібліотечної справи 

країни, близького зарубіжжя, області. Основним завданням обласного методичного 

центру було професійне навчання керівного складу ЦБС (директорів і методистів), 

надання їм теоретичних знань і практичної допомоги у впровадженні управлінських 

інновацій та реалізації стратегічних напрямків розвитку бібліотек, а саме: 

програмно-цільове планування роботи, інноваційна діяльність, правове 

забезпечення діяльності публічних бібліотек, соціально-партнерські відносини 

бібліотек, питання позиціонування бібліотек серед місцевої громади тощо. 

 У травні минулого року щорічна Обласна школа 

методиста «День творчої ініціативи: я пропоную свій 

досвід» пройшла на базі Чортківської центральної 

бібліотеки. У ній взяли участь: начальник відділу культури 

Чортківської райдержадміністрації Г. Чайківська, директор 

Чортківської ЦБС О. Колівошко та провідні фахівці 

Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. 

Працівники галузі обговорили низку актуальних питань. 

Учасники школи познайомилися з роботою методичної 

служби ЦБС, про яку поінформувала завідувачка методично-бібліографічного 

відділу О. Гаврилюк, та книжковою виставкою. Незабутні враження залишилися від 
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зустрічі з відомою поетесою, членом обласної організації Національної спілки 

письменників України, журналісткою Раїсою Обшарською. 

 Директори централізованих бібліотечних систем 

взяли участь у вже традиційному Дні директора, на якому 

обговорювалися сучасні пріоритети регіональної 

бібліотечної політики, проблеми та завдання, які 

вирішують сучасні книгозбірні. У роботі взяли участь провідні спеціалісти 

управління культури облдержадміністрації та обласної універсальної наукової 

бібліотеки. 

Приділялася увага й підвищенню кваліфікації 

завідувачів міських бібліотек  області. Цікаво та насичено 

пройшов семінар-тренінг «На шляху до відкритої 

бібліотеки: руйнуючи стереотипи та зберігаючи традиції», 

на якому розглядалося питання місії міської бібліотеки у розвитку місцевої громади, 

йшла мова про краєзнавчу діяльність бібліотеки, нові літературні імена (аналіз 

сучасного читання). Також проведено секційні тренінгові заняття на теми 

«Професійна етика та імідж бібліотеки» та «Веб 2.0 в бібліотеці». 

 Здійснюючи методичне забезпечення роботи бібліотек 

різних видів, ТОУНБ традиційно запрошує їхніх 

спеціалістів на День спеціаліста. У звітному році на 

обговорення теми «Бібліотека та електронне середовище» 

було запрошено працівників бібліотек коледжів, ліцеїв, 

вищих професійно-технічних училищ м. Тернополя. Учасники заходу мали 

можливість обговорити такі питання: електронні інформаційні ресурси в сучасній 

бібліотечній діяльності, електронні довідково-бібліографічні ресурси бібліотеки, 

бібліографічне обслуговування у віртуальному середовищі, повнотекстові бази 

даних. 

 Про діяльність публічних бібліотек області та 

завдання на наступний рік ішлося на семінарі директорів 

ЦБС «Стратегія управління: актуальні питання бібліотечної 

роботи, планування, звітність». У роботі семінару взяли 
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участь: В. І. Вітенко — директор ОУНБ, заслужений працівник культури України 

(«Проблемні питання управлінської діяльності бібліотек. Підведення підсумків 

обласних конкурсів»), Л. С. Гук — директор обласної бібліотеки для молоді 

(«Бібліотека на порядку денному: виклик сучасності»), Н. С. Новіцька — директор 

обласної бібліотеки для дітей («Особливості планування роботи дитячої бібліотеки 

на сучасному етапі»), О. Г. Ліскова — заступник директора з наукової роботи ОУНБ 

(«Актуальні питання бібліотечної роботи»), С. Т. Єрошенкова — завідувачка 

науково-методичного відділу ОУНБ («Бібліотечна діяльність: планування, звітність, 

напрямки роботи») та завідувачі структурних підрозділів ОУНБ. 

Досвідом роботи поділилася Н. А. Денисюк — 

директор Тернопільської міської ЦБС («Використання 

інноваційних форм масової роботи для підвищення іміджу 

бібліотек серед громади міста»). 

Не перший рік можливості для підвищення кваліфікації, професійного  

зростання бібліотечних працівників надає сторінка «Бібліотекарю», яка розміщена 

на веб-сайті бібліотеки. Тут представлено методичні матеріали, консультації, 

відомості про публічні бібліотеки області. У минулому році приділялася увага 

питанням підвищення професіональної компетентності персоналу. Працівники 

відділу пройшли навчання в головному тренінговому центрі для бібліотекарів за 

програмою «Бібліоміст» Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 

брали участь у тренінгах за проектом. 

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

підвищення кваліфікації пройшли 207 фахівців централізованих бібліотечних 

систем області. 

Упродовж року працював майстер-клас «Основи користування Інтернетом. 

Використання можливостей Інтернет». 

Важливим аспектом діяльності науково-методичного відділу залишалась 

консультаційна допомога, яка надавалася керівникам та методистам ЦБС, фахівцям 

інших спеціальних та спеціалізованих бібліотек області та міста. Вона стосувалась 

проблематики роботи з персоналом в сучасних умовах, утвердження власного 

іміджу, розгортання інноваційної діяльності, пошуку додаткових джерел 
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фінансування, організації роботи за цільовими бібліотечними програмами, вивчення 

потреб користувачів та їх задоволення рівнем обслуговування в бібліотеках. 

Головною функцією методичної роботи залишається аналітична. Вона 

проводиться постійно, упродовж року, використовуючи статистичні та інформаційні 

звіти за підсумками роботи ЦБС області та інших спеціальних і спеціалізованих 

бібліотек.  

Щорічним результатом аналітичної роботи є випуск 

аналітично-статистичного огляду «Публічні бібліотеки 

Тернопільщини: рік 2011», до якого увійшли матеріали про 

розвиток мережі бібліотек області, стан бібліотечних фондів, 

динаміку основних показників бібліотек, комп’ютеризацію та 

інформаційний сервіс, бібліотечний маркетинг та формування 

позитивного іміджу в громади через творчі акції та пошук сучасних, ефективних 

форм обслуговування користувачів. 

 

Науково-дослідна робота бібліотеки 

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» стверджує, що організація 

науково-дослідної, науково-бібліографічної та науково-методичної роботи є 

основними складовими функціонування бібліотечної системи України. Упродовж 

останніх років ці напрямки роботи стали провідними у діяльності Тернопільської 

обласної універсальної наукової бібліотеки. 

У 2012 році відповідно до вимог часу були удосконалені та розширені 

функціональні завдання науково-методичної служби, яка будувала свою роботу за 

наступними напрямами: 

— організація та підготовка стратегії розвитку публічних бібліотек області, участь у 

розробці державних програм, концепцій, регламентуючих документів; 

— координація наукових досліджень, функціонування науково-методичної 

діяльності на результатах, проведених досліджень; 

— науково-аналітичний аналіз, який передбачає не лише збір та узагальнення 

фахової інформації, але й підготовка на основі оглядових матеріалів, рекомендацій; 



 56

— інноваційний, що забезпечує впровадження у діяльність бібліотек здобутків 

бібліотечної галузі, розширення процесу інформатизації бібліотек області. 

Науково-дослідна робота була спрямована й на удосконалення діяльності 

бібліотек області та ОУНБ. Дослідження проводилися співробітниками різних 

структурних підрозділів, пріоритети надавалися питанням: вивчення потреб 

користувача та забезпечення їх, забезпечення фондів новою сучасною українською 

книгою, зміцнення матеріально-технічної бази та інші. 

У звітному році Тернопільська ОУНБ та бібліотеки області брали участь у двох 

загальнодержавних соціологічних дослідженнях. 

Відповідно до «Плану заходів на 2012—2015 р. щодо зміцнення матеріально-

технічної бази бібліотек, створення умов для збереження  Державного бібліотечного 

фонду, запобігання скороченню чисельності бібліотек, особливо в сільській 

місцевості», затвердженого Міністерством культури України від 27.03.2012 р. № 260 

Національною парламентською бібліотекою України проводилося «Вивчення стану 

забезпечення сільського населення України публічними бібліотеками», у якому 

взяли участь 17 централізованих бібліотечних систем області. Робота зі збирання 

інформації у всіх 17 районах області допомогла комплексно вивчити стан сільської 

бібліотеки, визначити її місце в житті громади села, пріоритети в інформаційних 

потребах і ступінь їх задоволення та передбачити шляхи, що сприятимуть 

вирішенню проблем обслуговування сільськими бібліотеками Тернопільської 

області. 

Тернопільська ОУНБ також була базою проведення соціологічного дослідження 

«Читацькі запити на релігійну і релігієзнавчу літературу та стан їх задоволення», що 

проводилося Одеською національною науковою бібліотекою ім. М. Горького. 

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, 
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що підвищить престиж бібліотек, як центрів читання. Матеріали, підготовлені на 

основі досліджень, розміщено в інформаційно-аналітичному бюлетені «Крізь 

призму соціології», головне завдання якого — всебічне ознайомлення з 

результатами проведених досліджень, підвищення фахового рівня бібліотекарів-

практиків. 

Для виявлення попиту на літературу, видану за кошти обласної ради, 

позапланово проведено локальне дослідження «Вивчення читацького попиту на 

літературу, видану за кошти видавничої ради». Базою були відділи краєзнавчої 

літератури та бібліографії та міського абонементу ОУНБ, а також відділи 

обслуговування Бучацької, Збаразької, Підволочиської центральних бібліотек. 

Результати дослідження узагальнено та подано в черговому випуску інформаційно-

аналітичного бюлетеня «Крізь призму соціології». 

Важливу роль у науково-методичній допомозі централізованим бібліотечним 

системам відіграє видавнича продукція науково-методичного відділу. Продовжував 

виходити добре зарекомендований серед спеціалістів інформаційно-методичний 

бюлетень «Професійне досьє бібліотекаря», методично-бібліографічні поради 

«Живий вогонь любові до театру» (до 125-річчя від дня народження Леся 

Степановича Курбаса), «Інноваційні послуги публічної бібліотеки», «Високе небо 

Богдана Лепкого» (до 140-річчя від дня народження Богдана Сильвестровича 

Лепкого), «Українська повстанська армія: слід в історії» (до 70-річчя з часу 

створення Української повстанської армії (УПА) (14.10.1942)). 

 

 

 

 

 

 

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

року влито 410 карток.  

За рік працівниками відділу надано послуги 81 користувачу та видано 890 пр. 

видань. До бібліотек області здійснено 15 виїздів із найрізноманітніших питань. 
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Додаток № 1 
Основні показники за 2012 р. 

 

 Відділи К-сть 
користувачів 

К-сть 
відвід. 

К-сть 
кн/вид. 

План 21270 123910 429720 
Виконано 

Усього 
21337 122769 433149 

План 6000 28000 135000 
Виконано 

Відділ читального залу 
5995 25048 135077 

План 5100 55000 91000 
Виконано 

Відділ міського абонементу 
5153 55119 91489 

План 800 3000 20500 
Виконано 

Відділ сільськогосподарської 
літератури 807 3227 20922 

План 2050 7510 65050 
Виконано 

Відділ технічної літератури 
2053 7632 65132 

План 1020 3800 20050 
Виконано 

Відділ літератури з 
мистецтва 1025 3804 20055 

План 1070 3600 20600 
Виконано 

Відділ літератури 
іноземними мовами 1075 3619 20727 

План 1680 4650 21320 
Виконано 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 1681 4855 21687 

План 70 100 800 
Виконано 

Інформаційно-бібліографіч-
ний відділ 60 115 2479 

План 220 1300 660 
Виконано 

Відділ інформації 
235 1917 733 

План 80 350 800 
Виконано 

Науково-методичний відділ 
81 382 890 

План 50 100 100 
Виконано 

Сектор міжбібліотечного 
абонементу 15 95 6 

План 2230 6000 46630 
Виконано 

Сектор періодики 
2250 6000 46825 

План 800 7500 — 
Виконано 

Відділ автоматизації та 
механізації бібліотечних 

процесів 
815 7833 — 

План 90 3000 7100 
Виконано 

Відділ зберігання основного 
фонду 92 3059 7127 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 
 

У тому числі  
Відділи 

 
Разом Суспіл. При- 

родн. 
Техн. Гуманіт. 

Відділ читального 
залу 

135077 77092 21289 — 36696 

Відділ міського 
абонементу 

91489 9213 4531 3004 74741 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 
20922 1315 19607 — — 

Відділ технічної 
літератури 

65132 193 — 64939 — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

20055 — — — 20055 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

20727 4003 14 9 16701 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

21687 15826 1664 231 3966 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

2479 6 — — 2473 

Відділ інформації 733 38 2 138 555 
Науково-методичний 

відділ 
890 28 — — 862 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 
6 — 1 — 5 

Сектор періодики 46825 36873 1803 112 8037 
Відділ зберігання 
основного фонду 

7127 832 335 172 5788 

Відділ автоматизації  
та механізації 

бібліотечних процесів 
— — — — — 

УСЬОГО 433149 145419 49246 68605 169879 
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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 

12586 122457 — 34 90620 44457 — — 

Відділ міського 
абонементу 

70221 21266 — 2 31108 60347 — 34 

Відділ сільсько- 
господарської 
літератури 

1459 19463 — — 16253 4669 — — 

Відділ технічної 
літератури 

3117 62015 — — 18729 46412 — — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

4869 15186 — — 8171 11884 — — 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

3047 17668 12 — 2536 646 1102 16443 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

8690 12979 18 — 21563 70 54 — 

Інформаційно-
бібліографічний 

відділ 
75 2404 — — 2424 55 — — 

Відділ інформації 447 286 — — 586 147 — — 
Науково-

методичний відділ 
112 778 — — 546 344 — — 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 
6 — — — 4 2 — — 

Сектор періодики — 46825 — — 38514 8311 — — 
Відділ зберігання 
основного фонду 

5074 2053 — — 5230 1897 — — 

Відділ 
автоматизації  та 

механізації 
бібліотечних 
процесів 

— — — — — — — — 

УСЬОГО  109703 323380 30 36 236275 179241 1156 16477 
 



 61

Додаток № 3 
Кількість і склад користувачів 

 

Усього Наук. 
працівники 

ІТП Спеціалісти 
с/г 

Відділи  

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Відділ читального 

залу 
6004 5995 416 415 703 53 — 317 

Відділ міського 
абонементу 

5143 5153 172 192 1395 115 — 9 

Відділ 
сільськогосподарсь-

кої літератури 

803 807 50 30 34 36 9 8 

Відділ технічної 
літератури 

2057 2053 50 63 286 296 — — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

1014 1025 48 108 — — — — 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

1055 1075 42 78 15 25 — — 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

1683 1681 125 104 42 61 3 3 

Інформаційно-
бібліографічний 

відділ 

72 60 3 2 — — — — 

Відділ інформації  211 235 6 2 2 5— — 27 

Науково-методичний 
відділ 

71 81 — — — — — — 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 

15 15 4 4 — — — — 

Сектор періодики 2234 2250 64 46 47 53 — — 

Відділ зберігання 
основного фонду 

93 92 — — — — — — 

Відділ автоматизації 
та механізації біб-
ліотечних процесів 

819 815 21 21 24 25 1 1 

УСЬОГО  21274 21337 1001 1065 2548 669 13 365 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 
 

Студенти  Службовці  Робітники  Відділи  

2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Відділ читального залу 4322 3153 77 1572 40 27 

Відділ міського 
абонементу 

2751 2520 115 1718 159 158 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 

303 240 13 7 21 53 

Відділ технічної 
літератури 

809 613 312 403 113 115 

Відділ літератури з 
мистецтва 

553 516 135 109 11 22 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

608 546 278 268 6 11 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

722 705 473 486 42 41 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

21 17 4 3 — — 

Відділ інформації  51 69 22 6 1 2 

Науково-методичний 
відділ 

6 6 
— — — — 

Сектор міжбібліотечного 
абонементу 

— — — 3 1 — 

Сектор періодики 1445 1404 481 530 30 33 

Відділ зберігання 
основного фонду 

— — — — — — 

Відділ автоматизації  та 
механізації бібліотечних 

процесів 

533 529 56 39 54 87 

УСЬОГО  12124 10318 1966 5144 477 549 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 
 

Працівники 
культури 

Корист. з 
особл. 

потребами 

 
Інші 

Відділи 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Відділ читального залу 133 141 — — 313 317 

Відділ міського абонементу 166 151 147 36 238 254 

Відділ сільськогосподарської 
літератури 

154 181 
— — 

219 252 

Відділ технічної літератури 179 145 — — 308 418 

Відділ літератури з мистецтва 149 162 — — 118 108 

Відділ літератури іноземними мовами 106 106 — 7 — 34 

Відділ краєзнавчої літератури та 

бібліографії 

141 135 — — 135 146 

Інформаційно-бібліографічний відділ 37 35 — — 5 3 

Відділ інформації 121 113 — — 8 11 

Науково-методичний відділ 65 75 — — — — 

Сектор міжбібліотечного абонементу 11 6 — — — 2 

Сектор періодики 82 72 — — 85 112 

Відділ зберігання основного фонду 93 92 — — — — 

Відділ автоматизації та механізації 

бібліотечних процесів 

71 68 — — 59 45 

УСЬОГО  1508 1482 147 43 1488 1702 
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Додаток № 3 
Користувачі за віком 

 
Відділи 15—17 18—21 Від 22 

Відділ читального залу 274 1997 3724 
Відділ міського абонементу 205 1861 3087 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 
168 84 555 

Відділ технічної літератури 100 394 1559 
Відділ літератури з 

мистецтва 
— 354 671 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

57 322 696 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

104 515 1062 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

— 16 44 

Відділ інформації 3 60 172 
Науково-методичний відділ — 8 73 
Сектор міжбібліотечного 

абонементу 
—  15 

Сектор періодики 18 663 1569 
Відділ зберігання основного 

фонду 
— — 92 

Відділ автоматизації та 
механізації бібліотечних 

процесів 
— 529 286 

УСЬОГО  929 6803 13605 
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Додаток № 4 

Надходження літератури за джерелами 

№ Джерела надходження 
План  

на 2012 рік 

Виконано 

в 2012 році 

План  

на 2013 рік 

1 Видавництва, книго-
торгові організації, 
книжкові магазини 

400 96 400 

2 «Преса» (додатки) 50 114 110 

3 Обмінний фонд 80 140 150 

4 Обласний обов’яз-
ковий примірник 

800 551 700 

5 Інші джерела 1100 728 750 

6 Взамін загубленим 500 870 700 

7 Подарунок 1000 391 700 

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

550 1158 600 

9 Діаспора - 119 250 

10 Посольства 120 122 50 

11 «Сейбр-Світло» - 49 - 

 УСЬОГО 4600 4338 4410 
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Додаток № 5 
 

Розподіл видань, що вибули 

Кількість примірників 
№ Причини вибуття 

2012 2011 

1 Зношеність 12292 7248 

2 Не повернуті читачами 1385 939 

3 Застарілі за змістом 4386 9552 

4 
Інші причини 

( у т. ч. обмінний фонд) 
2100 1442 

 УСЬОГО 20163 19181 

 

 

 

Додаток № 6 

 

Інші видання  Усьо-
го 

Книги 
Бро-
шури  

Жур-
налів 

Газет  Кіно-
фото-
док. 

ІЗО Ноти 

Було на 1.01.2012 р. 565878 462247 87944 4984 2603 2134 5966 

Надійшло за 2012 р. 6928 4323 2497 93 15   

Вибуло в 2012 р. 20163 13877 6283 3  - - 

Є на 1.01.2013 р. 552643 452693 84158 5074 2618 2134 5966 
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Додаток № 7 
 

Видавнича діяльність 
Термін  

 
 
№ 

 
Назва видання 

 
Тип 

посібника 

Обсяг 
друк. 
арку-
шів 

 
Ти-
раж 

Спосі

б 
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 
знаменних і пам’ят-
них дат Тернопіль-
щини на 2012 рік» 

Бібліогр. 
покажчик 

8  200 Дру-
карсь-
кий 

І 
кв. 

 

ІVкв., 
ли-
сто-
пад 

ВКЛБ 

3. «Живий вогонь 
любові до театру» 
(до 125-річчя від 
дня народження 
Леся Степановича 
Курбаса) 

Методично-
бібліографіч-
ні 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 бібліо-
теки Тернопіль-
щини: рік 2011» 

Аналіт.-стат. 
огляд 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІІ кв. НМВ 

6. «Інноваційні пос-
луги публічної біб-
ліотеки» 

Методично-
бібліографіч-
ні 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. «Високе небо 
Богдана Лепкого» 
(до 140-річчя від 
дня народження 
Богда-на 
Сильвестровича 
Лепкого) 

Методично-
бібліографіч-
ні поради 

1 30 Ксе-
рокс  

І 
кв. 

ІІІ кв. НМВ 

9. «Культура Терно-
пільщини» (сторін-
ками періодики) 

Інформ.-
анот. список. 
Вип. 1—4 

1,7 30 Ксе-
рокс 

І 
кв. 

ІV кв. ВІ 

 



 68

 

10. «Українська по-
встанська армія: 
слід в історії» (до 
70-річчя з часу 
створення Україн-
ської повстанської 
армії (УПА) 
(14.10.1942)) 

Інформ.  
список 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І 
кв. 

ІІІ 
кв. 

НМВ 

11. «Інформація про 
події суспільного та 
культурно-мистець-
кого життя Терно-
пільщини» 

Інформ. 
довідка. 

Вип. 1—12 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І 
кв. 

ІV 
кв. 

ВІ 

12. «Сторінками тех-
нічних періодичних 
видань» 

Інформ. 
список. 
Вип. 1—4 

0,25 30 Ксе-
рокс 

ІІ 
кв. 

ІV 
кв. 

ВТЛ 

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 цент-
ральних та облас-
них періодичних 
видань) 

Анот.-
бібліогр. 
покажчик 

5 30 Дру-
карсь-
кий 

 І кв. ВІ 

 


