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У минулому, 2013 році, діяльність публічних бібліотек області була спрямована 

на здійснення інформаційного обслуговування користувачів, співпрацю з органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами, представниками 

громадських організацій, забезпечення вільного доступу до інформації за 

допомогою фондів бібліотек та глобальної мережі Інтернет, обслуговування 

користувачів з урахуванням інтересів, потреб, місцевих традицій, вивчення 

соціокультурного простору громади, подальше впровадження нових інформаційних 

технологій, покращення матеріально-технічної бази, забезпечення стратегії 

подальшого розвитку бібліотеки. 

Послугами книгозбірні скористалося 21 423 користувачі, яким видано 

433 742 пр. документів, що на 4022 пр. більше порівняно з 2012 роком. Відвідування 

бібліотеки становило 376 171, у т. ч. масових заходів — 7544. 

Доступом до мережі Інтернет скористалися 1271 користувач, вони відвідали 

Інтернет-центр та Регіональний навчальний центр.  

Уже доброю традицією стало проведення екскурсій для першокурсників 

тернопільських вишів. У 2013 році даною послугою скoристалося  понад 2000 

студентів. 

 

Основою діяльності книгозбірні був і залишається бібліотечний фонд. 

Головним завданням у процесі формування фонду документів за звітний період було 

дотримання кількісних і якісних параметрів щодо комплектування книгами, 

періодичними виданнями та іншими джерелами інформації. 

Загальний обсяг документів, що надійшли у 2013 році, склав 5895 примірників. 

Із них: книги — 4707 пр. (4144 назви); журнали — 1098 пр. (163 назви); газети — 83 

річних комплекти (78 назв); електронні видання — 7 дисків. 

Виконання обласної «Програми поповнення бібліотечного фонду на 2011—

2015 роки» здійснювалося тільки в частині придбання періодичних видань. За кошти 

бюджетного фінансування було передплачено 53 назви газет (із 75, передбачених 

Програмою), 112 назв журналів (із 300, передбачених Програмою).  

Решта документів для поповнення бібліотечного фонду надходили 

безкоштовно. 
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За джерелами комплектування основні обсяги поступлень такі: обласний 

примірник — 749; централізоване надходження україномовної книги — 301; 

дарунки фізичних та юридичних осіб — 1348; книгообмін — 163; заміна 

втрачених — 2039. 

У процесі поточного комплектування відбір документів здійснювався за 

актуальністю інформації, враховувались рік і мова видання. Зважаючи на 

застарілість галузевого сегменту книжкового фонду, видання попередніх років 

залучалися без дублетності: загальна кількість книг склала 4707 пр., за назвами — 

4144 пр. 

Новодруки надходили за державною закупівлею відповідно до наказу 

Міністерства культури України №839 від 06.09.2013 р. «Щодо здійснення 

придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек» та від 

місцевих виробників поліграфічної продукції, що склало 22% від загального обсягу 

надходжень. 

Нові книги, що надходили від тернопільських видавців, — це література 

навчального, наукового, довідкового, літературно-художнього, історико-

краєзнавчого, мистецького змісту. Зокрема, «Тарас Бульба» М. Гоголя, «Історія 

світового футболу» Л. Лепкого (ТОВ «Навчальна книга — Богдан»), «Приліт 

голуба» Б. Мельничука, «Я — серед вас… : Іван Марчук і Тернопільщина» 

Б. Хаварівського та О. Снітовського (ТОВ «Терно-граф»), «Словник футуризму» 

Ю. Садловського, «Український «мундіаль» Ю. Бондаря. 

Сегмент наукової літератури поповнився значущими виданнями монографій і 

довідкових видань: «Pharmaceutical botany» («Укрмедкнига»), «Словник синонімів 

української мови» О. Вусика (ТОВ «Навчальна книга — Богдан»), «Регіональна 

фіскальна політика» (ТОВ «Терно-граф»), «Етнополітика української влади доби 

національно-визвольних змагань 1917—1921 років» М. Лазаровича, «Політична 

культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження» О. Рудакевича 

(видавництво ТНЕУ). 

За звітний період у фонд бібліотеки надійшла велика кількість досліджень 

регіонального краєзнавства. Унікальна інформація про історію Тернопільщини 

міститься у книгах: «Мого села духовні обереги» І. Горішнього, «Козівський край» 
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В. Барни, «Моя Красівка» О. Караванського, «Кордишів» Г. Шергея, «Рідний край: 

Підволочиський район: історія та сучасність», «Осташівці» С. Попович-Любунь та 

ін. 

Для безкоштовного залучення нової та змістовної друкованої продукції відділ 

комплектування використовував різні форми співпраці з видавцями, 

письменниками, окремими інституціями недержавного сектору. Ефективною й 

плановою ця робота була з Інститутом педагогіки НАПН України, завдяки якій у 

фонд бібліотеки надійшли праці вчених даного вишу в 5 томах і монографії. 

Надійшли книги й від видавництв: «БукРек» (м. Чернівці), «Коло» 

(м. Дрогобич), «Літопис УПА», «Свічадо», «Львівська політехніка» (м. Львів), 

«Смолоскип» (м. Київ). 

Бібліотеці подарували нові книги О. Вільчинський, Б. Мельничук, П. Шпорчук, 

В. Рожко, А. Гриб, науковець М. Тимошик тощо. 

Упродовж багатьох років книгозбірня співпрацює з Національною спілкою 

краєзнавців України й Тернопільським міським осередком Наукового товариства 

ім. Шевченка, яке в 2013 році передало Тернопільській ОУНБ 137 пр. видань  для 

наповнення відповідної бібліотечки.  

Широко рекламується робота з благодійниками та дарувальниками книг. Під 

час акції «Книги у пошуках читача» було підготовлено стенд-рейтинг «Вдячні 

тернопільським бібліофілам!». Постійно оновлювався перелік добродійників на 

сторінці сайта ТОУНБ.  

Обов’язковим орієнтиром у фаховій діяльності є участь у щорічних виставках-

форумах. Під час Форуму видавців у Львові працівники бібліотеки ознайомились з 

іменами молодих  письменників, новинками літератури та інформаційною 

продукцією, запропонованою організаторами форуму, а також поспілкувалися з 

метрами поетичного слова. У полі зору бібліотекарів ОУНБ перебуває й весняний 

тернопільський ярмарок «Джура-фест». 

Слід зазначити, що певну підтримку в поповненні бібліотечних фондів надає 

обласна видавнича рада, відповідно до зобов’язань якої в публічні книгозбірні 

Тернопільщини впродовж року надійшло 37 назв книг авторів краю. 
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Усього розподілено 14 457 пр., із них за програмою поширення серед публічних 

бібліотек україномовної книги — 8390 пр. 

Надходження в обмінний фонд (ОФ) у звітний період склало 3561 пр. (відділ 

зберігання основного фонду ТОУНБ — 1611 пр., приватні дарунки — 1950 пр.). 

Систематично проводилася робота з інформування про зміст обсягів документів ОФ.  

Відповідно до профілю доукомплектовувались бібліотеки інших відомств: 

Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу, станції юних 

техніків, загальноосвітніх шкіл № 3 та № 2. Відділу міського абонементу ТОУНБ 

передано 48 книг англійською, польською, німецькою мовами.  

Поширення інформації про ОФ за допомогою інтернету також дало свій 

результат. Книгообмін проведено із Запорізькою медичною академією 

післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України, Сумським аграрним 

університетом, Львівською національною бібліотекою НАН України 

ім. В. Стефаника. Таким чином було заповнено лакуни в бібліотечному фонді 

ТОУНБ із технічних, сільськогосподарських, журналістських, літературознавчих 

тем та історії Галичини. Усього перерозподілено 447 документів. За результатами 

вивчення та аналізу розділів фонду проведено списання 2003 пр. зношеної та 

неактуальної літератури. 

За звітний період проводилось рекомплектування бібліотечного фонду. 

Списано та знято з інвентарного обліку 19 468 пр. документів, із них — 12 981 пр. 

книг і брошур та 6487 одиниць періодичних видань. Характеристика за причинами 

вибуття наступна: непрофільність і дублетність — 2506 пр., зношеність — 8725 пр., 

застарілість — 6274 пр., втрата користувачами — 1963 пр. 

Формування збалансованої моделі бібліотечного фонду ОУНБ проводилось з 

урахуванням спеціалізації комплектування книгозбірень інших відомств. Сайт 

ОУНБ вміщує перелік періодичних видань, які передплачуються книгозбірнями 

м. Тернополя та щопівроку оновлюється. 

Упродовж року здійснювався контроль за дотриманням правил заповнення книг 

сумарного обліку бібліотечного фонду працівниками функціональних відділів, 

надавались індивідуальні консультації з питань нормування процесу формування 

бібліотечних фондів. Завідувачка відділу брала участь у роботі обласної Школи 
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методиста, дослідженнях «Шевченкіана у фонді ТОУНБ» та «Документи на мовах 

національних меншин у краєзнавчій діяльності бібліотек», ініційованих 

Національною історичною бібліотекою України. 

Електронні бази даних (надалі БД) відділу комплектування нараховують: БД 

«Книги» — 24 948 записів, за 2013 рік поповнилась на 3643 записи; БД 

«Журнали» — збільшилась на 1215 записів, БД «Газет» — на 4493 записи. 

 

Упродовж 2013 року робота відділу обробки літератури та організації каталогів 

спрямовувалась на аналітико-синтетичну обробку документів. За рік опрацьовано 

4843 документи. Систематизовано, предметизовано та складено бібліографічний 

опис на 4150 назв документів. Видрукувано 11 007 карток та 9342 індикатори й 

формуляри для книг. 

Видрукувані картки влито в традиційні карткові каталоги: генеральний — 4020, 

алфавітний — 2935, систематичний — 3538. Картотека назв художніх творів 

збільшилася на 127 записів. 

Для кращого розкриття фонду книгозбірні працівниками відділу здійснювалося 

редагування алфавітного й генерального каталогів на правильність розстановки 

карток, заміну зношених роздільників, проредаговано 15 ящиків букви «В»; 

систематичного каталогу — на правильність розcтановки та уточнення 

формулювань назв розділів і рубрик, контролю за їх наповненням. Було зроблено 

методичну редакцію відділу 83. Літературознавство. 

Проводилася редакція алфавітно-предметного покажчика (АПП) відповідно до 

змін, які відбувалися в систематичному каталозі. 

Як і щорічно, каталоги бібліотеки очищалися від застарілої та зношеної 

літератури. Так у процесі роботи працівниками відділу вилучено з генерального 

каталогу 6977 номерів і 18 843 карточки з усіх каталогів. 

Уже десять років поспіль працівники відділу працюють над формуванням 

електронного каталогу бібліотеки, який функціонує в автоматизованій системі 

«ІРБІС». Упродовж року в базу даних занесено 4020 назв документів. 

Загалом на 01.01.2014 року БД «Електронний каталог книг» (надалі ЕК) 

нараховувала 131 055 записів, з яких 81 791 запис — це книги, що надійшли до 
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книгозбірні до 1993 року. Лише працівниками відділу в БД «Ретроспекція» внесено 

8392 записи, загальна кількість записів БД «Ретроспекція відділу» — 15 392. 

Постійно проводилася редакція ЕК, а саме: бібліографічних записів на 

правильність внесення в електронну базу даних, розмноження номерів після 

експорту бази в систему «ІРБІС» (переглянуто більше 10 000 записів і відредаговано 

5000 записів), словників електронної бази даних для уніфікації записів і видалення 

помилок. 

Упродовж останніх двох років у бібліотеці здійснювалося штрихове кодування 

фонду. Працівниками відділу ОЛОК штриховими кодами оброблено 4671 документ 

нових надходжень і 141 документ ретроспективної літератури відділу технічної 

літератури. Усього відділами бібліотеки опрацьовано 80 тис. документів. 

Публічним бібліотекам області надавалися консультації з питань систематизації 

та предметизації творів друку, дотримання діючих стандартів, каталогізації та 

обробки документів, упровадження автоматизованої системи «ІРБІС» у роботу 

бібліотек ЦБС області. 

Фахівці даного структурного підрозділу надано платні послуги видавництвам 

обласного центру з індексації документів: 117 — ББК, та 25 — УДК. У результаті 

домовленостей щодо індексації документів для видавництв відділ сприяє 

комплектуванню бібліотеки обов’язковим примірником. 

Неодноразово проводилися навчання  з удосконалення бібліографічних записів 

у базах даних електронного каталогу для працівників відділів технічної літератури, 

читального залу, міського абонементу. 

 

Фонд відділу зберігання основного фонду на 01.01.2014 року становив 

302 167 пр. документів, у т. ч. 2203 журнали та газети. Прийнято у відділ 55 партій 

нової літератури, а це — 4702 пр. документів, які розподілено серед відділів 

бібліотеки. У відділ надійшло 294 нових пр. документів і 3952 пр. документів із 

відділів бібліотеки, разом — 4246 пр. документів. Проведено для спеціалістів 

Тернопільської ОУНБ 28 переглядів нових надходжень літератури. 

Особлива увага приділялася збереженню бібліотечного фонду. За рік 

відновлено втрачені сторінки за допомогою ксерокопіювання 54 пр. документів, 
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відремонтовано 1121 пр. документів і 50 підшивок газет шляхом підклеювання. У 

підвальному приміщенні впорядковано 50 підшивок газет. Відібрано 50 підшивок 

для філіалу, 8 підшивок газет для палітурної оправи. Відредаговано картотеку 

журналів та газет. Звірено 100 підшивок газет на наявність усіх номерів. 

З відділу читального залу прийнято 1830 журналів, які впорядковано й 

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

двох підвальних приміщень з’єднано й розставлено в алфавітному порядку. 

Переглянуто окремі розділи фонду на предмет виявлення та передачі дублетних 

примірників до обмінного фонду. Вилучено 9560 пр. документів: 

— зношені — 3837 пр. документів; 

— застарілі — 3429 пр. документів; 

— обмінний фонд — 1611 пр. документів; 

— передано у відділи — 683 пр. документів. 

Працівниками відділу написано 38 актів на списані видання, з них 32 — на 

книги, 6 — на періодику. 

Відділам бібліотеки видано за рік 23 582 пр. документів. Стільки ж прийнято з 

відділів і  розставлено у фонд (книг — 11 117, журналів — 10 381, газет — 2084). 

Чималу роботу проведено із відмовленнями. За рік їх було 802. Здійснювалися 

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

відбір замовлень до картотеки доукомплектування (12 позицій). 

Поповнилась картотека видань з автографами, екслібрисами та печатками 

видатних людей на 160 пр. документів. На 01.01.2014 року вона нараховувала 

518 пр. документів. 

Картотека рідкісних і цінних видань поповнилась на 42 пр. документи і 

нараховувала на 01.01.2014 року 392 пр. документів. 

Частково впорядковано фонд документів першого поверху, а саме розділ 

«Зарубіжна література», та фонд документів другого поверху, а це — 107 полиць 

(10 520 пр. документів), «Історія», «Мистецтво», «Спорт», «Російська література».  

Розставлено індикатори в каталоги та картотеки (29 000 карток). 

Вилучено з каталогів і картотек 9560 карток на списані документи та передані 

до обмінного фонду.  
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За звітний рік завершено інвентаризацію у відділах літератури з мистецтва та 

літератури іноземними мовами. 

У відділі зберігання основного фонду завершено інвентаризацію книгосховища 

другого поверху й продовжено інвентаризацію на першому поверсі (фонд — 

121 464). 

Під час звірки фонду другого поверху відбирались документи для списання та 

передачі до обмінного фонду, крім того, виявлено, що на 2683 пр. документів не 

було написано індикатори. Після звірки індикатори написано та відмічено в 

інвентарних книгах. 

 

Стрімкий розвиток глобального інформаційного простору спонукає головну 

книгозбірню не тільки впроваджувати сучасні технології, а й змінювати підходи до 

власної діяльності, а саме: по-новому моделювати та організовувати своє 

інформаційне середовище. Робота в даному напрямі набула активного розвитку з 

реалізацією в області Всеукраїнської програми «Бібліоміст» та відкриття 

Регіонального навчального центру. 

Технологічні процеси ТОУНБ забезпечували 63 комп’ютери, об’єднані в 

локальну мережу та підключені до мережі інтернет. 

Чотири роки в бібліотеці діє безкоштовна Wi-Fi-територія, якою щоденно 

користується відвідувачі, переважно студенти Тернопільського державного 

медичного університету ім. І. Я. Горбачевського й Тернопільського національного  

економічного університету. За рахунок грантової діяльності покращилася 

матеріально-технічна база Регіонального навчального центру, що діє за програмою 

«Бібліоміст», та інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку», який 

підтримується за проектом LEAP відділом преси, освіти та культури Посольства 

США в Україні p 2001 року. У рамках проектів придбано 2 комп’ютери, 2 

інтерактивні дошки, 2 мультимедійні проектори, відеокамера. Оновлено стільці та 

виставкові шафи, проведено ремонт залу відділу іноземної літератури. 

Упродовж року активно проводилася робота з наповнення існуючих баз даних 

(БД). Загальна кількість записів у 31 БД становить 756 270 тис. Доступними для 

користувачів є 11 БД, у яких число записів становить понад 560 тис. 
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Упродовж кількох років найбільш запитуваними є: 

— БД «Електронний каталог» — 131 055 записів; 

— БД «Електронна картотека статей» — 184 454 записи; 

— БД «Електронний краєзнавчий каталог» — 28 861 запис; 

— БД «Електронний каталог видань іноземними мовами» — 6209 записів; 

— БД «Електронна бібліотека» — 604 записи. 

Послугами ЕК скористалися 63 036 унікальних користувачів. 

Продовжувалася робота в проекті «Консорціум «Історична Волинь». На час 

звітності БД нараховувала 298 записів, з яких 62 зроблено в 2013 році. 

Привертали увагу користувачів й БД «Партитури», «Центр європейської 

інформації», «Культура Тернопільщини». 

Концепція сучасного суспільства характеризується збільшенням ролі 

інформації. Саме таку тенденцію було обрано функціональними відділами ОУНБ. 

Певна частина відомостей подавалася через новостворені блоги відділів:  

— «Абонемент на бульварі Шевченка, 15» — http://abontounb.blogspot.com; 

— «Art-світлиця» — http://artsvitluca.blogspot.com; 

— «Світ очима технічної книги» — http://texknuga.blogspot.com; 

— «Бібліотека. Книга. Читач» — http://chitzal.blogspot.com; 

— «Вчитись ніколи не пізно» — http://olenaprociv.blogspot.com; 

— «PressТур» — http://sptounb.blogspot.com; 

— «101 ідея для вашого саду і городу» — http://vsiltounb.blogspot.com; 

— «КроКус (Крок у світ культури Тернопілля)» — 

http://informtounb.blogspot.com., віртуальні виставки. 

 

Щороку розширюються можливості відділу автоматизації та механізації 

бібліотечних процесів. 

За 2013 рік відділом записано та перереєстровано 811 користувачів,  

відвідування інтернет-центру склало 7654.  

У сучасному житті відвідування бібліотеки — це не тільки фізична присутність 

користувача в приміщенні книгозбірні, але й перегляд веб-сайту, на якому можна 

отримати інформацію 24 години на добу. Упродовж року працівники відділу 

http://informtounb.blogspot.com/
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систематично підтримували функціонування сайту в мережі інтернет та намагалися 

подавати якомога більше нової інформації. За звітний рік сайт Тернопільської ОУНБ 

за адресою www.library.te.ua відвідали 44 720 користувачів, які переглянули 

113 079 сторінок. Найбільше нової інформації було подано в розділах:  

— «Бібліотечні новини» — 96 новин;  

— «Повнотекстові видання бібліотеки» — 41 публікація; 

— «Про нас пишуть» — 89 статей; 

— «Будівництво бібліотеки» — 6 статей; 

— «Електронна бібліотека» — 92 книги.  

Оновлено останніми статистичними даними розділ сайта «Регіон». У розділі 

«Рейтинг книг» розміщено інформацію про книги які завоювали найбільшу 

популярність серед читачів відділу міського абонементу в номінаціях «Світовий 

Best», «Український Best» та  «Бестселери авторів Тернопільщини». Користувачі 

мали можливість ознайомитися з новими  віртуальними виставками «Книга року — 

2012», «Книги, видані за фінансової підтримки обласної видавничої ради», «Kниги, 

що надійшли за Державною програмою «Українська книга», «Доробок Великого 

Режисера», «Нові книги від «Свічада», «Книга з автографом»; доповнено виставки 

«Україна — НАТО: читаймо, аналізуймо, полемізуймо», «Нові книги у відділі 

читального залу», «Книги на електронних носіях».  

У 2013 році було реалізовано канал бібліотеки на сервісі відеоматеріалів 

YouTube та перенесено на нього наявні на сайті аудіозаписи бібліотечних подій,  

профіль бібліотеки на Google+, запрацювали профілі бібліотеки в соціальних 

мережах Facebook і Twitter. 

Постійно надавалася допомога відділам зі створення афіш, запрошень та 

оголошень про проведення масових заходів у книгозбірні, здійснювались  технічне 

обслуговування й фіксація бібліотечних подій, які відображені на сайті в 

47 фотогалереях. Зокрема, працівники відділу до акції «Книги у пошуках читача», 

присвяченій Всесвітньому дню книги й авторського права, створили колаж 

«Миттєвості життя бібліотеки». Як і в попередні роки, працівники відділу брали 

участь у підготовці обкладинок і кольорових вкладок до бібліографічних 

покажчиків, зокрема «Іванна Блажкевич: її життя — як смолоскип» та «Література 

http://www.library.te.ua/


 12 

про Тернопільську область за 2005—2009 роки», здійснили монтаж обкладинки до 

збірника статей «Бібліотек@ та місцева громада».  

Директорам централізованих бібліотечних систем було надано консультацію на 

тему «Соцмережі як засіб просування бібліотечної діяльності в електронному 

просторі». 

Разом із фахівцями методичного відділу та відділу інформації здійснено 

верстку 23 найменувань інформаційних бюлетенів і методичних порад та їх видання 

загальною кількістю 420 примірників. 

Упродовж року працівниками відділу здійснювалося технічне та мульти-

медійне обслуговування навчальних курсів,  масових заходів та заходів з  

підвищення фахового рівня. 

 

Для забезпечення користувачів найрізноманітнішою актуальною інформацією 

відділ інформації ОУНБ усе активніше використовував не лише фонди бібліотеки, а 

й ресурси глобальної мережі інтернет, що допомагає оперативно задовольняти 

потреби відвідувачів. 

У 2013 році відділом обслужено 246 користувачів, яким видано 853 пр. 

документів. Відвідування становило 6197 користувачів. 

Регулярно обслуговувалися 45 абонентів інформації, у т. ч. індивідуальних — 

13, колективних — 32.  

Серед абонентів колективної інформації — голова облдержадміністрації, 

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

культури, релігій та національностей ОДА, мер міста, установи культури міста.  

Для абонентів індивідуальної інформації щотижня виходив інформаційний 

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

Щомісяця видавалися інформаційний бюлетень «Інформація про події 

суспільного та культурно-мистецького життя Тернопільщини» та бібліографічний 

список «Нові надходження з питань бібліотекознавства» для абонентів колективної 

інформації. 

Працівниками відділу підготовлено:  
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— щорічний інформаційний список «Нові надходження неопублікованих 

документів до Тернопільської ОУНБ. 2013 рік»; 

— 4 щоквартальних інформаційних анотованих списки «Культура 

Тернопільщини (сторінками періодики)»; 

— бібліографічний покажчик: «Культура Тернопільщини: 2013 рік». 

Матеріали розміщено  на веб-сайті бібліотеки. 

Упродовж року зроблено звірку та чистку фонду неопублікованих документів, 

під час якої вилучено застарілі документи (496 пр.). Завершено роботу над 

внесенням відомостей про неопубліковані документи до окремої БД. 

Протягом року було написано та влито:  

— до поточних картотек — 1727 карток; 

— до алфавітної картотеки пісень — 8; 

— до тематичної картотеки пісень — 8; 

— до алфавітної картотеки неопублікованих документів — 111; 

— до систематичної картотеки неопублікованих документів — 111. 

Продовжувалася робота над створенням та редагуванням електронних баз 

даних. Станом на 01.01.2014 року кількість внесених записів становила:  

— «Неопубліковані документи» — 1310; 

— «Культура Тернопільщини» — 5107; 

— «Документи з питань європейської інформації» — 1492. 

Працівники відділу систематично надавали допомогу спеціалістам інших 

відділів у освоєнні програми «ІРБІС» та  здійснювали  адміністрування бібліотечних 

баз даних у системі «ІРБІС». 

Одним із пріоритетів у роботі з користувачами є надання інформаційних  

довідок, у т. ч. за допомогою інтернету. За рік підготовлено 292 довідки різної 

тематики (з питань культури, права, економіки, політики, техніки, підприємництва; 

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

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

письмово. 

Продовжувалася співпраця відділу інформації з науково-методичним відділом. 

Для «Професійного досьє бібліотекаря» було підготовлено інструкцію з реєстрації 
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та використання електронної поштової скриньки «Вчимося користуватися 

електронною поштою», статті «Можливості веб 2.0 для популяризації бібліотечних 

фондів, або Створюємо буктрейлери» й «Бібліографічний опис електронних 

ресурсів». 

Завідувачка відділу брала активну участь в обласній Школі методиста, семінарі-

тренінгу для завідувачів міських бібліотек, Дні спеціаліста для працівників бібліотек 

різних видів, обласному семінарі директорів ЦБС. Для слухачів було прочитано 

консультації на теми: «Просування бібліотечних послуг через соціальні медіа- та 

веб-ресурси бібліотек», «Надання послуг соціально незахищеним верствам 

населення в публічних бібліотеках», «Використання можливостей інтернету в роботі 

з незахищеними верствами населення», «Бібліотека: інтеграція, інновація, 

інформація», «Можливості використання інтерактивної дошки в бібліотеці», 

«Публічна бібліотека: функції, завдання, роль та місце в житті громади»,  

«Регіональний інформаційний портал «Тернопільщина» як одна з форм 

інформаційної роботи бібліотеки в сучасних умовах». 

Для відділу рік був плідним на співпрацю із ЗМІ. Упродовж року опубліковано 

6 матеріалів у журналі «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр». 

Для активізації впровадження в роботу бібліотеки технологій веб 2.0 надано 

допомогу у створенні трьох блогів. Крім того, працівниками відділу надавалася 

систематична допомога в підтримці  діючих блогів відділів бібліотеки. 

Блог відділу інформації висвітлює новини  про культурно-мистецьке життя 

краю. Лише з липня по грудень 2013 року блог відвідали 1572 користувачі. 

Долучаються працівники відділу й до підготовки та проведення масових 

заходів. Доброю спробою стали літературні читання «Нобелівський лауреат із 

Тернопільщини» (до 125-річчя від дня народження Ш.-Й. Агнона) на якій  

користувачам була представлена  мультимедійна презентація про життєвий і 

творчий шлях письменника. 

Під час круглого столу «Хрещення Київської Русі: соціокультурні основи та 

сьогодення духовної традиції», присвяченого 1025-літтю із часу запровадження 

християнства в Київській Русі, було представлено мультимедійну презентацію, яка 

викликала інтерес в учасників заходу. 
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Активізувалася робота відділу й у переддень Всеукраїнського дня бібліотек. 

Для першокурсників проводилися екскурсії (12), відбувалися зустрічі із студентами 

у вишах м. Тернополя. Загалом такими заходами було охоплено 334 студенти вищих 

навчальних закладів м. Тернополя (ТНЕУ, ТНПУ ім. В. Гнатюка, ТНТУ 

ім. І. Пулюя, ТІСІТ, Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя). 

Третій рік поспіль працівники відділу інформації беруть участь у реалізації 

програми «Бібліоміст». Відповідно до плану проведено 4 п’ятиденних тренінги на 

тему «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та 

інтернету в бібліотеці», учасниками яких стали працівники бібліотек-переможців 3-

го та 4-го турів конкурсу проектів за програмою «Бібліоміст» та 2 п’ятиденних 

тренінги на тему «Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи в мережі 

інтернет» для працівників бібліотек-переможців 4-го туру конкурсу. Для тренінгів 

розроблено навчальні матеріали, підготовлено наочні посібники (презентації, 

таблиці тощо). 

Також було проведено й додаткові тренінги на теми: «Основи комп’ютерної 

грамотності» (для працівників Великоберезовицької школи та Тернопільської ЗОШ 

№ 3), «Особливості роботи з програмою Pablisher», «Інтерактивні дошки та їх 

використання» (для працівників Тернопільської ОУНБ). 

Фахівці Борщівської, Монастириської та Підгаєцької ЦБС були слухачами 

дистанційного тренінгу на тему «Нова бібліотечна послуга: використання 

інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці». 

Працівниками відділу інформації надано допомогу у створенні буклетів відділів  

Для користувачів центру підготовлено методичні рекомендації:  

1. «Перші кроки в інтернеті»; 

2. «Створення статті до Вікіпедії»; 

3. «Як вставити мультимедійну презентацію в блог»; 

4. «Вчимося користуватися електронною поштою»; 

5. «Створюємо буктрейлер». 

Поновлено методичні рекомендації «Створення блогу» у зв’язку зі змінами 

інтерфейсу платформи Blogger. 
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Підтримується блог Регіонального навчального центру «Вчитись ніколи не 

пізно» (http://olenaprociv.blogspot.com/), на якому висвітлюються новини центру та 

публікуються навчальні матеріали для учасників тренінгів. 

Протягом року блог відвідали 8079 унікальних відвідувачів, які здійснили 9436 

візитів та переглянули 13 210 сторінок. На блозі зареєстровано 23 постійних 

користувачі, які регулярно отримують інформацію про нові дописи. 

Уже четвертий рік при відділі інформації діє Центр європейської інформації, у 

рамках якого проводяться зустрічі з представниками країн Європейського Союзу, 

обговорення навчальних програм європейських вузів, перегляди кращих фільмів та 

ін. Протягом року в центрі обслужено 519 відвідувачів, яким надавалися довідки з 

питань, що стосуються євроінтеграційних процесів у країні.  

Увазі відвідувачів бібліотеки було представлено книжкові виставки 

«Знайомтесь: Європейський Союз» та «Європейський шлях України». 

Здійснюється підтримка сторінок ЦЄІ на сайті Тернопільської ОУНБ 

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

Слід відмітити, що працівники відділу впродовж десяти років підтримують 

функціонування Регіонального інформаційного порталу «Тернопільщина» в мережі 

інтернет (http://irp.te.ua). У 2013 році продовжувалось редагування існуючого 

контенту, вносились нові документи та фотоматеріали. Протягом року до бази даних 

порталу внесено 73 нових документи й на 01.01.2014 року вона нараховувала 

2029 повнотекстових документів. Фотогалерея поповнилася 33 фотографіями. За 

звітний період зареєстровано 140 339 унікальних відвідувачів Регіонального 

інформаційного порталу «Тернопільщина», які здійснили 256 338 візитів та 

переглянули 2 265 106 сторінок. Користувачами стягнуто 941,27 ГБ інформації. 

 

Довідкова та інформаційно-бібліографічна діяльність залишається однією з 

головних функцій книгозбірні та пріоритетом для інформаційно-бібліографічного 

відділу. Запити користувачів стали більш складними і різноманітними, зросла 

кількість бібліографічних довідок, виконаних за допомогою інтернету. Протягом 

2013 року відвідувачам надано 7307 довідок, у т. ч. 4548 — тематичних, 2093 — 

адресно-бібліографічних, 428 — уточнюючих, 345 — фактографічних, 1469 — за 
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допомогою інтернету. Порівняно з минулим роком кількість усних довідок 

збільшилась, зростає кількість відвідувань ЕК та електронної картотеки статей. 

У 2013 році в автоматизованому режимі аналітично описано 9680 статей. 

Розписано 137 збірників. У систематичну картотеку статей (карткову) влито 

14 221 картку, вилучено 5430 карток. Згідно з угодою про створення Центру 

кооперативної каталогізації для бібліотек України описано 55 журналів в 

автоматизованому режимі, набрано 1355 статей, імпортовано з ЦУКК 481 файл 

(журналів) — 7443 записи, надруковано на принтері 17 123 картки. 

Внесено коригування в 36 288 записів. 

Упродовж року на сайті бібліотеки діяла віртуальна довідкова служба, до якої 

зверталися жителі районів області. У 2013 році на запити віддалених користувачів 

підготовлено 9 віртуальних довідок, серед яких: «Формування іншомовної 

комунікативної компетенції в учнів за інтенсивною методикою», «Віртуальна 

довідкова служба як вид інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки», 

«Сутність поняття інформаційного обслуговування, його форми та види», 

«Методика формування іншомовної компетенції у читанні», «Методика обліку, 

аналізу і аудиту сільськогосподарських підприємств», «Формування іншомовної 

(англійської) фонетичної компетенції (слухо-вимовні та ритміко-інтонаційні 

навички) учнів 5-го класу», «Методика формування іншомовної компетенції учнів у 

монологічному мовленні», Облік, аналіз та аудит в сільському господарстві», 

«Методика формування іншомовної лексичної компетенції у 5 класі». 

У залі каталогів та картотек користувачі отримали  1752 консультації чергового 

бібліографа.  

Упродовж року фонд відділу поповнився 85 пр. книг та 56 журналами. 

Систематично проводилася робота з літературою, відібраною відділом зберігання 

основного фонду для списання. 

На запити 71 користувача видано 921 пр. книг та періодичних видань, 

зафіксовано 116 відвідувань відділу. 

Як і щорічно, проводилися екскурсії для першокурсників з методики пошуку 

літератури в каталогах і картотеках бібліотеки та для студентів ІV курсу 

спеціалізації «Документознавство» ТНЕУ. 
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Періодично для фахівців ОУНБ організовувалися огляди нових надходжень у 

фонд відділу. 

Продовжували надходити відгуки літературознавців, мовознавців, краєзнавців  

на видання, підготовлені Тернопільською ОУНБ, зокрема: «Лесь Курбас: «Поворот 

до Європи і до самого себе», яке побачило світ у 2012 році. У газеті «Вільне життя 

плюс» від 8 листопада 2013 року було надруковано статтю «Ще раз про 

реформатора сцени» мистецтвознавця М. Шкарабана. 

У 2013 році значно активізувалася науково-бібліографічна та науково-

методична робота відділу. 25 листопада було проведено обласний семінар 

бібліографів «Бібліографія як засіб освоєння інформаційного простору», на якому 

обговорювалися проблеми бібліографічної діяльності, зокрема планування, пошук 

за допомогою електронного каталогу Тернопільської ОУНБ, віртуальна довідка та її 

можливості, інформаційне обслуговування (індивідуальне, колективне) тощо. Також 

учасники мали змогу поспілкуватися та обмінятися досвідом роботи в рамках 

вільної дискусії «Бібліографічна діяльність центральної бібліотеки: якою їй бути?». 

У рамках семінару бібліографів та обласної школи методиста було зроблено 

аналіз результатів конкурсу «Кращий бібліографічний покажчик Тернопільщини», 

який став досить успішним проектом 2012 року й одержав позитивні відгуки. 

Відповідно до умов конкурсу кращі посібники побачили світ за кошти ТОВ УБА та 

були надіслані в кожну ЦБС та розміщені на сайті бібліотеки. З матеріалами були 

ознайомлені й спеціалісти бібліотек усіх видів. 

Питання бібліографічної роботи обговорювалося на обласному семінарі 

директорів ЦБС «Публічна бібліотека: функції, завдання, роль та місце в житті 

громади», під час якого було надано консультацію «Планування бібліографічної 

роботи центральної бібліотеки та бібліотек-філіалів». 

Упродовж року фахівці відділу працювали над покажчиком, присвяченим 100-

річчю Тернопільського обласного краєзнавчого музею та спільно з Козівською ЦБС 

доопрацьовували бібліографічний покажчик, присвячений видатній уродженці краю 

Іванні Блажкевич. 
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Традиційно проводились консультування спеціалістів книгозбірні щодо 

складання аналітичного бібліографічного опису згідно з «ДСТУ 7.1-2006 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» та методики автоматизованого опису. 

 

У звітному році відділ краєзнавчої літератури та бібліографії спрямував свою 

роботу на формування краєзнавчих фондів та їх популяризацію, подальше 

створення довідкового апарату, підготовку друкованих видань, надання методичної 

допомоги публічним бібліотекам області. 

Фонд відділу за 2013 рік поповнився 388 пр. документів, з яких 311 пр. — 

книги, 77 пр. — періодичні видання, а це на 59 пр. документів менше ніж у 2012 

році. Особливо це відобразилося на фонді, який складається з періодичних видань: 

обласних, районних, міських газет і журналів. 

У фонд відділу було подаровано 68 книг. Серед дарувальників: краєзнавці — 

Б. Мельничук, Б. Хаварівський, Б. Савак, О. Черемшинський, С. Костюк; 

науковці — Н. Білик, В. Штокало, С. Ткачов, І. Дітчук, О. Шаблій, Н. Мизак; 

установи — Державний архів Тернопільської області, обласне статистичне 

управління, Бережанський музей Богдана Лепкого, редакція газети «Божий сіяч». 

Краєзнавчий фонд відділу забезпечує дослідницьку діяльність учених, 

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

журналістам, студентам вишів, коледжів, аспірантам. 

Крім місцевих науковців, послугами відділу користуються вчені з Івано-

Франківська, Одеси, Кривого Рогу, Львова, Вроцлава (Польща), Торонто (Канада). 

Читачами відділу є студенти як місцевих вищих навчальних закладів, так й 

інших міст України, зокрема Київського національного університету будівництва і 

архітектури, Національної академії внутрішніх справ, Національного університету 

«Львівська політехніка», Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, 

Львівського державного університету фізичної культури, Львівського національного 

університету ім. І. Франка, Львівської комерційної академії, Національного 

педагогічного університету ім. М. Драгоманова. 

Активними читачами краєзнавчої літератури залишаються пенсіонери з 

високим рівнем освіти (учителі, лікарі, інженери). Вони надають перевагу 
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історичній літературі, періодичним виданням. Великою популярністю користується 

«Тернопільський енциклопедичний словник», який своєю багатофункціональністю 

допомагає задовольнити потреби різних груп відвідувачів. 

Користувачам відділу надаються бібліографічні довідки, консультації біля 

каталогу, проводяться екскурсії, бібліотечні уроки. У звітному році для студентів 

ІV курсу Тернопільського національного економічного університету за 

спеціальністю «Документознавство» проведено бібліотечний урок на тему 

«Методика складання бібліографічних посібників та їх використання у бібліотечній 

роботі», зроблено огляд видань ТОУНБ. 

Працівники відділу задовільняють запити користувачів й завдяки новітнім 

технологіям. Було надано 20 довідок, використовуючи мережу інтернет. 

Найчастішим є пошук, уточнення назв організацій, установ, профілю їхньої 

діяльності; пошук імен, уточнення ініціалів осіб, незнайомої термінології, 

методичних матеріалів. 

Популяризація краєзнавчих документів здійснюється безпосередньо під час 

видачі літератури користувачам, а також завдяки інформаційній та масовій роботі, 

зокрема: організовуються книжкові виставки, краєзнавчі календарі, проводяться 

огляди літератури, літературні вечори, зустрічі з відомими людьми краю, 

презентації книг місцевих авторів. 

Уже стало традицією, популяризуючи нові надходження, використовувати 

постійно діючу виставку, яка з 2013 року називається «Моє Тернопілля». Упродовж  

року виставка оновлювалася 15 разів. 

У відділі діяли виставки, приурочені до знаменних і пам’ятних дат краю. 

Зокрема:  

— «Окраса і візитівка міста» (до 465-річчя Тернопільського ставу);  

— «Вони визволяли наше місто» (до Дня визволення Тернополя від 

фашистських загарбників);  

— «Воля, вистраждана віками» (до 165-річчя з часу скасування панщини та 

кріпосного права в Галичині 16 квітня 1848 року);  

— «Не перервати б духовності нитку» (до 100-річчя з часу заснування 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею) та ін. 
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Під постійною увагою працівників та користувачів було питання популяризації 

духовної спадщини рідного краю, його традицій, звичаїв, обрядів, релігійних свят. І 

це відобразилося в книжкових виставках: 

— «Над вертепом звізда ясна на увесь світ засіяла»; 

— «Христос воскрес! Воскресне й Україна!»; 

— «Трійця трьома святами багата: квітами, травами й рум’яним літом»; 

— «Ой зав’ю вінки та на всі святки. Ой на всі святки, на всі празники»; 

— «Народні звичаї, перлини духовності»; 

— «Благословенна будь, Українська Жінка-Мати!». 

Важливе значення у вивченні поетичної творчості краян мають виставки-

персоналії: 

— «Я належу до тихих поетів, мені зали на плещуть на біс…» (70 років від дня 

народження Євгена Зозуляка); 

— «Коли б не вірив, то і не писав би!» (80 років від дня народження Романа 

Андріяшика); 

— «З «вишневого» роду сміхотворців. Євгенові Дударю — 80»; 

— «Втрачені та віднайдені світи Шмуеля Йосефа Агнона» (125 років від дня 

народження); 

— «Композитор з плеяди Барвінських» (125 років від дня народження Василя 

Барвінського); 

— «Лицар красного мистецтва: Юліан Панькевич — художник, графік, 

ілюстратор» (150 років від дня народження). 

Відділ сприяє відродженню культур національних меншин, які компактно 

проживають на території області. Так у звітному році було організовано книжкову 

виставку літератури «Всі ми живемо під одним небом». 

2013 рік був проголошений в області роком Ігоря Ґерети. У рамках святкувань 

75-річчя від дня народження відомого тернопільського краєзнавця, історика, 

археолога було організовано виставку-знайомство «Ігор Ґерета: штрихи до 

осягнення феномена», урочисте відкриття котрої відбулося 24 вересня, напередодні 

дня народження нашого земляка. Присутні, мали змогу ознайомитися з літературою, 

яка розповідає про життя й діяльність цієї непересічної людини. 
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Обличчям та візитівкою відділу за його багаторічну діяльність, стали віртуальні 

виставки, що розміщено на сайті бібліотеки (www.library.te.ua). Увазі користувачів 

були представлені: 

— «Книга з автографом» (із фондів відділу); 

— «Книги, видані за сприяння видавничої ради Тернопільської обласної ради». 

Певною подією для  працівників відділу була участь в акції «Книги у пошуках 

читача», приуроченій до Всесвітнього дня книги й авторського права. Увазі 

користувачів було представлено експозицію «Моє Тернопілля», яка мала на меті 

допомогти дізнатися більше про історію краю від сивої давнини до сьогодення, 

зануритися в неповторний світ рідної природи, відчути, як і чим жили наші предки. 

Чимало цінителів прекрасного зібрала презентація 

унікального мистецького альбому-каталогу «Таїна 

Пінзеля», першого видання, до якого увійшли шедеври 

майстра, що збереглися в Україні. 

Про роботу над виданням, враженнями від 

виставки в Луврі, яка передувала цій презентації, поділилися: дослідниця творчості 

І. Г. Пінзеля й укладач альбому, мистецтвознавець, завідувачка відділу науково-

просвітницької роботи Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра 

Стецько та підприємець, меценат, за фінансової підтримки якого видання побачило 

світ, Тарас Демкура. Про значення унікального альбому та виставки для 

популяризації України й Тернопільщини у світі говорив директор департаменту 

культури, релігій та національностей Тернопільської обласної державної 

адміністрації Григорій Шергей. Про охорону пам’яток архітектури на теренах 

області розповів начальник відділу охорони пам’яток архітектури Тернопільської 

ОДА Ярослав Пелехатий. Присутні мали можливість переглянути 

короткометражний фільм «Пінзель — від Бучача до Лувру». 

Кожного року до святкування Всеукраїнського дня бібліотек долучаються 

користувачі. Так у звітному році було проведено презентацію книги «Приліт 

голуба» відомого тернопільського письменника, журналіста, краєзнавця, 

заслуженого діяча мистецтв України Богдана Мельничука. 
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Зустріч була досить незвичною. Адже мова не йшла про автора, його творчість, 

нову книгу. Учасник заходу мали можливість послухати пісні на вірші Богдана 

Мельничука, які прозвучали у виконанні співачки й композитора Лесі Горлицької, 

лауреата літературно-мистецької премії ім. Д. Луценка «Осіннє золото» Ігоря 

Вовчака та учня одинадцятого класу Тернопільської ЗОШ № 22 Назара Волянюка. У 

такий спосіб гості привітали працівників книгозбірні з професійним святом. 

Третій рік поспіль проходять краєзнавчі читання з 

циклу «Знакові постаті Тернопілля». «Волинськими 

шляхами Тернопілля — шляхами Тараса Шевченка» — 

саме таку назву мали цьогорічні читання, присвячені 

200-річчю від дня народження генія українського 

народу. У читаннях взяли участь тернопільські митці та літератори: Богдан 

Мельничук («Волинськими шляхами Тараса Шевченка»); Ярослав Омелян 

(«Шевченківська тематика у творчості тернопільських митців»); Орест Савка 

(«Гайдамаки» на тернопільській сцені»); Юрій Ковальков («Тарас Шевченко в 

поштовій марці»). 

На завершення заходу молоді актори театру-студії «Сузір’я» Таня Куприк та 

Андрій Тимочко представили уривок із п’єси «Мати-мачуха». 

Гості читань мали можливість переглянути 

мультимедійну презентацію «Тарас Шевченко й 

Тернопільщина» та ознайомитися з виставкою «Кобзар» 

Тараса Шевченка», на якій було представлено понад 40 

видань різних років із фондів ТОУНБ. 

Долучилися працівники відділу й до історичних читань «Легендарний голова 

міста Тернополя Володимир Лучаківський». Учасникам заходу було запропоновано 

огляд літератури «Феномен бургомістра Володимира Лучаківського». 

Продовжувалася робота з наповнення краєзнавчого довідкового апарату. 

Зведений краєзнавчий каталог у 2013 році поповнився 4516 картками й на 

01.01.2014 року налічував 127 066 карток. Щорічно проводиться редакція каталогу, 

минулого року відредаговано розділи: «Наука», «Культура», «Освіта». У 
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загальному — 5 тисяч карток. Виділено нові рубрики, приурочені до знаменних і 

пам’ятних дат краю. 

З 2006 року відділ працює над наповненням БД «Електронний краєзнавчий 

каталог». У звітному році було зроблено 4516 записів і на 01.01.2014 року БД 

нараховувала 28 698 записів. 

Гордістю відділу є його здобутки у підготовці видань 

краєзнавчої бібліографії. У 2013 році за підтримки обласної 

видавничої ради вийшов із друку черговий випуск  науково-

допоміжного покажчика «Література про Тернопільську область 

за 2005—2009 роки», який налічує майже 10 тисяч позицій, що 

відображають життя краю в усій повноті. 

Радісно зустріли краєзнавці й бібліографічний покажчик рекомендаційного 

характеру «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2014 рік», 

який, крім хронологічного переліку подій, містить текстові довідки про 

найвизначніші події краю та біографічні — про видатних діячів. 

До роботи над посібником були залучені краєзнавці та письменники 

О. Черемшинський, Б. Головин, Л. Зінчук, Є. Безкоровайний, І. Дем’янова та ін. 

У полі зору працівників — методична та практична допомога бібліотекам 

області. А це: виступи на обласній школі методиста на тему «Реалізація соціальних 

пріоритетів у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні населення», обласному 

семінарі бібліографів центральних бібліотек «Бібліографія як засіб освоєння 

інформаційного простору», презентації бібліографічного покажчика «Богдан 

Лепкий: відомий і невідомий», яка проходила в обласному музеї Богдана Лепкого у 

м. Бережанах; участь у науковому дослідженні Національної історичної бібліотеки 

України «Документи на мовах національних меншин в краєзнавчій діяльності 

бібліотек».  

Підготовлено відповідь на запит Почесного консульства Королівства Бельгія 

про перебування громадян Бельгії та їхньої діяльності на території Тернопільської 

області. 
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У 2013 році працівники відділу міського абонементу обслужили 

5151 користувача. Їм було видано 91 770 пр. документів, у т. ч. 22 246 пр. 

періодичних видань, 46 аудіовізуальних матеріалів. Відвідування становило 55 439, 

у т. ч. підписано 6123 обхідних листи студентам-випускникам вищих та середніх 

навчальних закладів. 

Середня кількість книговидач за день становила 370, відвідувань — 223. 

Середня читаність — 17,8. 

Склад користувачів у відсотках: службовців — 43%, науковців — 3,4%, 

студентів вищих і середніх навчальних закладів та учнів ЗОШ — 42,6%, 

користувачів з особливими потребами — 2,6%. 

У звітному році до фонду надійшло 3347 пр. документів, у т. ч. 26 пр. 

періодичних видань та 4 аудіоматеріали. Надходження художньої літератури 

становило 58%. 

Джерелами комплектування фонду відділу були: Державна програма 

«Українська книга», книжковий фестиваль «Джура-фест», Форум видавців у Львові, 

обмінний фонд, документи взамін загублених. Видання польською, англійською та 

німецькою мовами, що надійшли з обмінного фонду, користуються значною 

популярністю серед читачів. 

Упродовж року працівники відділу систематично вивчали й аналізували 

запити користувачів, їхні уподобання. Залишилися незадоволеними запити на нову 

літературу: художню сучасних українських та зарубіжних письменників, з 

економіки, права, техніки, психології, краєзнавства, всесвітньої історії, 

країнознавства та ін. 

Попит серед читачів мають видання з платного абонементу «Новинки 

книжкового ринку», де представлено твори сучасних українських і зарубіжних 

авторів, галузеву літературу. Чимало книг, особливо художніх і з психології бралися 

користувачами по 8—10 разів. 

У 2013 році з підсобного фонду відділу вилучено 6032 пр. документів із 

причин: передано у відділ зберігання основного фонду як таких, що не 

користуються читацьким попитом, та застарілих — 1511, зношених — 1462, в 

обмінний фонд дублетних — 696, загублених користувачами — 1963. 
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Систематично здійснювалися заходи щодо збереження фонду, особливо це 

стосувалося художніх та книг з історії України. Здійснено дрібний палітурний 

ремонт 358 видань, за допомогою ксерокопіювання відновлено 25 видань. 

Проводилися заходи з профілактики заборгованості користувачів. З боржників 

утримано 3716,60 грн пені. Здійснено 934 нагадування, у т. ч. стаціонарним 

телефоном — 525, мобільним — 320, надіслано SMS-повідомлень — 40, листів у 

вищі та середні навчальні заклади, окремим читачам — 49. 

Уже стало традицією під час декади відкритих дверей, приуроченої до 

Всеукраїнського дня бібліотек, проводити для користувачів, які заборгували книги, 

акцію «бібліотечна книга повертається до рідного дому» (повернення заборгованої 

літератури без сплати пені). Завдяки їй поточними боржниками повернуто 52 книги 

та 17 книг дворічної давності. 

Продовжувалася робота з інвентаризації підсобного фонду відділу. Унаслідок 

цього знайдено 899 книг. Також переглянуто й вилучено документи з причин: 

зношені, дублетні, передані в обмінний фонд. Слід відзначити, що серед цих видань 

не було цінної літератури. 

Працівники відділу здійснювали електронну каталогізацію ретроспективної 

частини фонду. За минулий рік в електронну базу даних внесено 5264 нових записів, 

виконано штрихове кодування 15 987 документів.  

У базу даних «Користувачі ТОУНБ» внесено 2650 записів із відомостями про 

користувачів відділу міського абонементу. 

Пріоритетними напрямками відділу буди: формування у користувачів потреби 

в інформації, популяризація підсобного фонду, реклама послуг відділу з метою 

залучення нових користувачів. 

У минулому році проведено 6 презентацій, круглий стіл, 2 творчих вечори, 

літературні та історичні читання, вечір-реквієм тощо. 
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Помітною подією для  нашого краю стала 

презентація в бібліотеці першого повного зібрання 

творів Маркіяна Шашкевича. Це унікальне 

літературно-художнє видання побачило світ у 2012 

році в дрогобицькому видавництві «Коло», 

приурочене до 200-річчя від дня народження галицького «будителя» і є єдиним в 

Україні. Тривалий час твори поета не були належно 

систематизовані. В одну збірку їх упорядкував 

знавець творчості письменника, професор 

Дрогобицького педагогічного університету 

Михайло Шалата. 

На презентацію книги завітали її упорядник, науковці, літературознавці, 

музеєзнавці, письменники, священнослужителі, студенти Тернопільської вищої 

духовної семінарії ім. Патріарха Йосипа Сліпого.  

Чимало шанувальників творчості наших 

земляків зібралося на презентації книги поезій, 

зібраних за двадцять років, «Пора плодів і квітів» 

Мар’яни Савки та збірки оповідань, що 

охоплюють життя трьох 

поколінь, «Осиний мед 

дикий» її матері, Ірини Савки. Обидві збірки вийшли у 

«Видавництві Старого Лева». Також у 2013 році в бібліотеці 

презентувалися творчі доробки митців Тернопілля — книги 

«Політ метелика» художниці, прозаїка Галини Денеги, «Теплі 

історії до кави» і «Теплі історії до шоколаду» молодої 

письменниці зі Збаража Надійки Гербіш, «І так живу…» поета, 

журналіста, голови обласної організації НСПУ Євгена Безкоровайного. 

Цікаво й змістовно пройшли літературні читання «Нобелівський лауреат із 

Тернопільщини», присвячені 125-й річниці від дня народження нашого земляка, 

видатного єврейського письменника Шмуеля Йозефа Агнона. У заході взяли участь 

дослідники нобелівського руху в Україні О. Левченко та Ю. Ковальков, директор 
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Бучацького районного краєзнавчого музею Л. Легка, представники Тернопільського 

обласного товариства єврейської культури «Алеф», Тернопільського обласного 

товариства Міжнародної громадської організації «Товариств німців «Відергебурт» і 

творча інтелігенція. У виконанні студентів факультету мистецтв Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка прозвучали афоризми й 

уривки з творів письменника. Увазі присутніх було запропоновано мультимедійну 

презентацію «В душі беріг обидві батьківщини (штрихи до портрета Шмуеля 

Йосефа Агнона)». 

На високому рівні пройшов круглий стіл 

«Хрещення Київської Русі: соціокультурні основи та 

сьогодення духовної традиції», приурочений до 1025-

річчя із часу хрещення Київської Русі. 

Учасниками заходу були знані та шановані люди 

нашого краю: представники духовенства — архієпископ Тернопільський, 

Кременецький і Бучацький Української православної церкви Київського патріархату 

владика Нестор, священик Української православної церкви отець Степан Балан, 

священик Тернопільсько-Зборівської архієпархії 

Української греко-католицької церкви, доктор 

історичних наук отець Віталій Козак, органів 

виконавчої влади — заступник директора 

департаменту культури, релігій та 

національностей, начальник управління охорони 

культурної спадщини, релігій та національностей обласної державної адміністрації 

Ігор Кульчицький, науковці — кандидат філософських наук, доцент 

Тернопільського національного економічного університету Оксана Рудакевич, 

кандидат історичних наук, доцент Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка Юрій Свідерський, доктор історичних наук, професор 

Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, голова 

Тернопільської обласної організації Української асоціації релігієзнавців Ярослав 

Стоцький. 
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Упродовж напруженої, але плідної дискусії розглянуто низку важливих питань 

як суто історичного, так і суспільно-ідеологічного характеру: причини 

запровадження християнства, перебіг цього процесу, висвітлення ролі християнської 

релігії та церкви в розвитку моральності, освіти, науки, книгописання та 

книгодрукування, мистецтва в Київській Русі. 

Модератором заходу була доктор історичних наук, професор Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Елла Бистрицька. 

Увазі присутніх представлено мультимедійну 

презентацію та перегляд літератури з фонду 

Тернопільської ОУНБ «Хрещення Київської Русі: 

соціокультурні основи та сьогодення духовної 

традиції». 

З успіхом пройшла акція «Книги у пошуках 

читача», присвячена Всесвітньому дню книги та 

авторського права. Ініціатором її проведення були 

працівники відділу міського абонементу. Мета акції 

— привернення уваги до книги й читання, залучення 

до користування бібліотекою нових читачів. 

Відмінність цієї акції від інших заходів полягала в 

тому, що вона відбувалася за межами приміщення 

книгозбірні. Під час акції проводився безкоштовний 

запис до бібліотеки. Того дня її користувачами стало 

300 осіб. 

Відділ міського абонементу тісно співпрацює з 

Тернопільським міським осередком Наукового товариства 

ім. Шевченка. 

Успішно пройшло чергове пленарне засідання ТМО 

НТШ. 

За сприяння Михайла Андрейчина, голови організації, у 

фонд бібліотеки передано 137 документів, які поповнили 

колекцію «Бібліотечка НТШ». 
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Ефективною й традиційною формою популяризації документів і ресурсів 

відділу й надалі залишається організація книжкових виставок, переглядів 

літератури. Усього їх оформлено минулого року 62. Серед книг: «Символ 

нескореного українства» (до 103-ї річниці від дня народження С. Бандери, 

провідника українського національного визвольного руху), «Поминальна молитва. 

Письменники світу про Голокост» (до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту), 

«Українська Гельсінська спілка: від Декларації принципів до Декларації про 

державний суверенітет» (до 25-річчя від дня заснування Української Гельсінської 

спілки), «За законом і над законом» (до 150-ї річниці із часу видання Валуєвського 

циркуляру про заборону друку книг українською мовою), «Серце, віддане дітям 

України (до 95-річчя від дня народження В. Сухомлинського, українського 

педагога) та ін. 

Особливою популярністю серед читацької аудиторії користувався цикл 

виставок «Літературний календар», який висвітлював ювілейні дати українських і 

зарубіжних письменників. Серед них: «Різьбяр власного духу» (до 75-річчя від дня 

народження В. Стуса), «Всім серцем любіть Україну» (до 115-ї річниці від дня 

народження В. Сосюри), «Філософія добра і зла у творах Є. Гуцала (до 75-річчя від 

дня народження українського письменника), «У творчому світі Олеся Гончара» (до 

95-річчя від дня народження), «Великий українець» (до 157-ї річниці від дня 

народження І. Франка), «Поезія краси людської» (до 100-річчя від дня народження 

П. Воронька) та багато інших. 

Також відзначалися ювілейні дати тернопільських митців: «Феноменальність 

особистості Євгена Дударя» (до 80-річчя від дня народження), «Під знаком історії: 

світ Осипа Назарука» (до 130-ї річниці від дня народження), «Думна дорога Романа 

Андріяшика» (до 80-річчя від дня народження), «Сподвижник поля духовного» (до 

70-річчя від дня народження письменника Левка Крупи), Володимира Барни та Надії 

Степули, яким виповнилося 60 років. 

Оформлялися книжкові виставки до ювілейних дат зарубіжних письменників: 

Стендаля, І. Шоу, Г. Маркеса, Ф. Кафки, Д. Дідро, Я. Гашека та ін. 

На радіо «Лад» Тернопільської облдержтелерадіокомпанії здійснено 4 огляди 

літератури з циклу «Час бібліотечної книги на радіо «Лад»: «Пам’яті героїв Крутів» 
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(до 95-річчя битви під Крутами), «Книги, що дарують радість душі» (про новинки 

літератури від видавництва «Свічадо), «Нобелівський лауреат із Тернопільщини», 

«Новинки художньої літератури у ТОУНБ». 

На основі моніторингу визначено видання, які мали найбільшу популярність 

серед читачів абонементу. У десятку кращих книг українських авторів потрапили 

твори І. Роздобудько, В. Лиса, Л. Дереша, Люко Дашвар, М. Матіос, Т. Малярчук, 

І. Карпи, Н. Сняданко. Із зарубіжних — Ю Несбьо, Я. Л. Вишневського, Л. Уліцької, 

С. Кінга, Ремарка, Р. Бредбері. Книгою-відкриттям року стала збірка Грицька Чубая 

(українського поета 70-х рр. ХХ ст.) «П’ятикнижжя». 

Кращими книгами місцевих авторів стали твори А. Дністрового, Н. Гербіш, 

Г. Денеги, Н. Фіалко, Л. Романчук, Б. Мельничука, Н. Степули, Ірини та Мар’яни 

Савок. 

Понад рік функціонує блог відділу «Абонемент на бульварі Шевченка, 15», 

який відвідали понад 6,5 тис. користувачів. Найпопулярніші рубрики блогу — 

«Автор місяця», «Бібліотекарі рекомендують». Активно підтримується рубрика 

«Мій Шевченко», присвячена 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря. 

Минулого року працівники відділу міського абонементу обслужили 

173 користувачів з особливими потребами, серед яких люди похилого віку, інваліди. 

Волонтери-користувачі та бібліотекарі доставляють видання додому громадянам, які 

не в змозі самостійно відвідувати книгозбірню. 

Давніми партнерами бібліотеки в обслуговуванні громадян з особливими 

потребами є Тернопільський міський територіальний центр соціального 

обслуговування, Тернопільський коледж Відкритого міжнародного університету 

«Україна», у якому навчаються студенти з особливими потребами, Тернопільський 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

«Милосердя через книги» — під таким девізом до Міжнародного дня людей 

похилого віку Петриківському обласному комунальному геріатричному будинку-

інтернату було подаровано часописи з обмінного фонду бібліотеки. 

Реклама відділу та його послуг систематично здійснювалася через засоби 

масової інформації, мережу інтернет. Упродовж року на сайті бібліотеки було 

розміщено 25 інформаційних повідомлень. Фрагменти відеозаписів із 8 заходів 
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транслювалися на телеканалах «ТТБ» та «ІНТБ», 10 відеоматеріалів розміщено в 

«YouTube». Працівники відділу зробили 4 дописи до газети «Вільне життя». У 

місцевій пресі, інтернет-виданнях «Тернопільська липа», «Про все» опубліковано 

21 статтю про роботу відділу, сайті Тернопільської ОДА — 5. 

 

Протягом 2013 року користувачами у відділ читального залу стали 6011 осіб. 

Кількість відвідувань за рік становила 28 009, книговидача — 135 082 пр. 

документів. 

Надійшло 651 пр. книг (у 2010 р. — 391, у 2011 р. — 396, у 2012 р. — 783) та 

627 пр. журналів. 

Проводилася робота з наповнення електронних баз даних: 

— «Ретроспекція книжкового фонду відділу читального залу» — занесено 

2983 записи; 

— «Користувачі ТОУНБ» — 5916 записів. 

Упродовж 2013 року відділ читального залу продовжував вражати 

користувачів різноманітністю форм масової роботи та тем, які висвітлювалися під 

час заходів. Оформлено понад 20 книжкових виставок до знаменних та пам’ятних 

дат, ювілеїв письменників, проведено перегляди літератури: «Різьбяр власного духу 

(до 75-річчя від дня народження Василя Стуса), «Державність, вимріяна 

поколіннями (до Дня Незалежності України), «До тебе, мій народе, лину» (до 150-

річчя вiд дня народження Ольги Кобилянської) тощо. 

Поновлено віртуальні книжкові виставки: «Краща книга року», «Україна — 

НАТО», «Книги в читальному залі на електронних носіях», «Нові книги у відділі 

читального залу», «Нові періодичні видання у відділі читального залу». 

За результатами Всеукраїнського рейтингу «Краща книга року 2012» було 

підготовлено огляд видань-переможців і представлено його за допомогою 

комп’ютерної презентації на виробничому навчанні працівників бібліотеки та на 

обласному радіо. 

Звучали по обласному радіо огляди літератури до 150-річчя від дня 

народження Володимира Вернадського, до 100-річчя з дня смерті Михайла 

Коцюбинського, до 100-річчя від дня народження Петра Мірчука, до 100-річчя з дня 
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смерті української поетеси, перекладача, громадської діячки Лесі Українки, до 100-

річчя від дня народження українського кардіохірурга, ученого в галузі медицини, 

біокібернетики, дійсного члена НАНУ, директора Інституту серцево-судинної 

хірургії Миколи Амосова. 

Для налагодження більш тісних зв’язків зі студентською та учнівською 

молоддю, популяризації сучасної книги спільно з тернопільським видавництвом 

«Навчальна книга — Богдан» проведено презентацію збірки фантастичних 

оповідань Романа Росіцького «Місія», які налаштовують читача на приємне, інколи 

розслабляюче читання. 

До 140-річчя від дня народження Павла 

Скоропадського, українського державного та 

політичного діяча, воєначальника, гетьмана 

України (1918 р.), проведено історичні читання 

«Історична постать в процесі державотворення 

України». Увазі відвідувачів заходу було 

запропоновано мультимедійну презентацію про життя та політичну діяльність цієї 

особистості. Крім цього, діяла книжкова виставка «Сторінками життя Павла 

Скоропадського», на якій експонувалася література з фонду Тернопільської ОУНБ. 

До Міжнародного дня боротьби зі 

зловживанням наркотичних засобів та їхнім 

незаконним обігом відбувся круглий стіл «Обери 

щасливе майбутнє», під час якого обговорювалися 

проблемні питання вживання наркотичних речовин.  

У роботі круглого столу взяли участь 

працівники реабілітаційних і соціальних служб м. Тернополя. Про проблему 

зловживання наркотичними речовинами підлітками та молоддю нашого міста 

розповіла Мар’яна Гевко — фахівець із соціальної роботи Тернопільського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Олександр Чернобай — 

працівник громадської організації «Клуб «Жива вода» — поділився особистим 

досвідом про те, як можна перемогти наркозалежність. Гості заходу були просто 

вражені подробицями із життя колишнього наркомана. Олександр Кривицький — 
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керівник служіння реабілітації для нарко- та алкозалежних громадської організації 

«Клуб «Жива вода» — розповів про діяльність об’єднання та порадив звертатися за 

допомогою щодо подолання нарко- та алкозалежності. 

Цікаво пройшла творча зустріч із Лесею 

Романчук «Над світом і собою». Тернопільська 

літераторка репрезентувала свої прозові твори, що 

побачили світ у видавництві «Навчальна книга — 

Богдан».  

Авторка із захопленням розповіла про роботу над романом «Лицарі любові і 

надії», що вийшов друком у 2011 році. Це — перша в 

Україні книга, що широкомасштабно й достовірно 

висвітлює етапи невільництва й організованого 

спротиву політв’язнів ГУЛАГу, у тому числі героїки й 

трагедії Кенгірського повстання. 

Увазі гостей заходу було запропоновано 

виставку книг Лесі Романчук з фонду Тернопільської ОУНБ. 

До 150-річчя вiд дня народження української 

письменницi, громадсько-культурної діячки пройшла 

літературно-музична композиція «Ольга Кобилянська: 

відома і незнайома». 

Темі родини відомої літераторки присвятили 

свою розповідь та мультимедійну презентацію працівники читального залу. 

Під час заходу звучали музичні твори у виконанні студентів факультету 

мистецтв Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

Учасникам і гостям було запропоновано 

перегляд літератури про життя та творчість Ольги 

Кобилянської з фонду нашої книгозбірні «До тебе, 

мій народе, лину».  
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Цікаво та змістовно пройшли історичні 

читання «Українські січові стрільці: звитяги, 

трагедія, подвиг...» і презентація книги Лілії 

Мусіхіної «Звірослов: Міфологема тваринного 

світу українців», виданої у 2013 році. 

Свої нові романи «Червоний» і «Таємне джерело», що побачили світ у 2013 

році в харківському видавництві «Клуб сімейного 

дозвілля», презентував відомий сучасний 

письменник, журналіст, сценарист, член Спілки 

кінематографістів України Андрій Кокотюха. Гості 

заходу мали можливість ознайомитись з книгами 

автора, які є у фонді Тернопільської ОУНБ.  

До Міжнародного дня боротьби з корупцією пройшов круглий стіл «Боротьба 

з корупцією — нагальна потреба сучасності».  

Це — невелика частка заходів, проведених працівниками відділу читального 

залу.  

 

У 2013 році роботу відділу літератури іноземними мовами та інформаційно-

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

збільшення користувачів, розширення спектру послуг, якісне обслуговування, 

налагодження та підтримання зв’язків із культурними товариствами та 

міжнародними організаціями, вишами міста. 

У рамках центру «Вікно в Америку» працівники відділу систематично 

надавали інформацію про ресурси, що надійшли від Посольства США в Україні, 

забезпечували доступ до інтернету на стаціонарних комп’ютерах та до Wi-Fi, 

організовували вивчення англійської мови за допомогою програмного забезпечення 

«Rosetta Stone», надавали доступ до віртуальної бібліотеки «eLibraryUSA».  

Протягом року користувачам надано 43 бібліографічних довідки іноземними 

мовами.  

Здійснювалося переведення фонду в електронний каталог за системою 

«IRBIS» (ретроспекція), на 01.01.2014 р. внесено понад 6200 записів. Також 
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здійснювалися аналітичний розпис журнальних та газетних статей в 

автоматизованому режимі (2600 записів), друкування карточок, вливання в 

«Систематичну картотеку статей», редагування карткового та електронного 

каталогів. 

У 2013 році завершено інвентаризацію фонду відділу літератури іноземними 

мовами. Під час цього процесу в підсобному приміщенні вдосконалено стелажі, 

повністю впорядковано весь фонд (розділи 1—9), проведено роботу з розстановки 

художньої літератури.  

У ході інвентаризації підсобного фонду відділу виявлено ряд непрофільних 

документів, зношених, застарілих за змістом, надмірної дублетності, у результаті 

чого 254 пр. книг та 450 пр. журналів минулих років відібрано й передано у відділ 

зберігання основного фонду. 

За 2013 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» і придбано на кошти гранту інтерактивну дошку, 

2 нових іPad, 4 комп’ютери, відеокамеру, кольоровий принтер, нові меблі. 

Завдяки волонтеру Корпусу Миру США в 

Україні Алонзо Хадкінсу в інтернет-магазині 

куплено й завантажено 12 книг на планшетні 

комп’ютери центру «Вікно в Америку», які стали 

доступні користувачам бібліотеки. 

Для популяризації літератури іноземними мовами та відзначення знаменних 

дат увазі читачів пропонувалися 12 виставок літератури, серед них: «На допомогу 

вчителям іноземних мов», «Merry Christmas» (святкування Різдва Христового в 

країнах світу), «Джордж Ноел Гордон Байрон — символ романтизму та політичного 

лібералізму в Європі ХІХ століття» (до 225-річчя від дня народження англійського 

поета), «Стендаль — основоположник французького реалізму» (до 230-річчя від дня 

народження Стендаля, французького письменника), «Ірвін Шоу — американський 

драматург, сценарист і письменник» (до 100-річчя від дня народження 

американського письменника, драматурга, сценариста), «Творчість Франца Кафки 
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як літературний феномен ХХ століття» (до 130-річчя від дня народження австро-

угорського письменника) та ін. 

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

діяльності центру «Вікно в Америку», увазі відвідувачів було представлено 12 

виставок літератури англійською мовою: «President’s Day», «Easter in USA», «Happy 

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

У червні керівник центру «Вікно в Америку» О. М. Гончарук брала участь у 

семінарі «Стратегічний менеджмент центрів «Вікно в Америку», що проходив у 

м. Одесі, де виступала з презентацією «Вивчення англійської мови в центрі «Вікно в 

Америку». На семінарі обговорювалися п’ять основних програм американських 

куточків, розглядалися основні аспекти впровадження та планування стандартів для 

центрів «Вікно в Америку». Директор «Інформатіо-консорціум» О. Васильєв провів 

майстер-клас з використання iPad. Також учасники розглянули питання ефективного 

менеджменту, маркетингу, розвитку соціальних медіа. 

Протягом 2013 року у відділі проводилися вечори, презентації, зустрічі, 

засідання клубів. 

Історія Сполучених Штатів та їх шлях до 

незалежності обговорювалася під час круглого столу 

«Портрет Америки», у якому взяв участь американець 

Роджер Ковасині.  

На святкування Дня незалежності США завітала 

волонтер Корпусу Миру США Наталі Хенлет. Вона зачитала текст Декларації 

незалежності й розповіла про культуру й традиції Америки.  

Під час заходу «Система освіти в США» 

керівник центру «Вікно в Америку» продемонструвала 

мультимедійну презентацію про діяльність центру, 

його послуги й ресурси. Волонтери Корпусу Миру 

Лаура Еванс, Метт Тюрнер, Наталі Хенлет та Х’юстон 

Веддінг розповіли про процес вступу до навчальних закладів США, основні вимоги 

до апліканта, можливості отримання стипендій та в загальному про американську 

систему освіти. 
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30 жовтня центр відвідав прес-аташе Посольства 

США в Україні Люк Штелє. Він розповів про 

можливості отримання стипендій на навчання в США, 

особливості американського студентського життя, а 

також про ефективність вивчення англійської мови з 

використанням ігор.  

Цікавою була зустріч із Робертом Хіромото, професором комп’ютерних наук, 

який розповів про стипендії ім. Фулбрайта та можливості їх отримання.  

Особливою популярністю в центрі «Вікно в 

Америку» користуються клуби з вивчення іноземних 

мов, кількість яких щороку збільшується. Так у 2013 

році діяли клуби вивчення англійської для 

користувачів із середнім рівнем володіння мовою, 

підготовка до здачі TOEFL-тесту, бізнес-англійська, 

розмовної французької мови, англійської мови для початківців, іспанської мови, з 

вивчення граматики англійської мови, сучасних англійських слів з античної 

міфології, зі збагачення словникового запасу та морфології англійської мови, клуб 

читання англійською мовою «Світ американської літератури», клуб любителів 

американського кіно (перегляд документальних і художніх фільмів англійською 

мовою). 

За рік проведено 365 засідань клубів, які відвідали 6774 чол. 

У 2013 році продовжували наповнюватися інформацією блог центру «Вікно в 

Америку» (http://woalibraryte.blogspot.com/), а також сторінки в соцмережах 

(«Вконтакте» та «Facebook»). Усі заходи відділу та центру «Вікно в Америку» 

відображалися на сайті бібліотеки, що дає можливість залучити зацікавлену 

аудиторію та партнерів для проектів.  

 

Відділ літератури з мистецтва займає вагоме місце в системі естетичного 

виховання населення. Його діяльність спрямовувалася на покращення фонду 

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

скульптури шляхом організації та проведення різноманітних акцій та заходів, 
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наповнення електронних баз даних «Картотека пісень за назвами» (5475 записів), 

«Ноти й партитури» (247 записів), «Картотека статей» (166 записів), «Ретроспекція» 

(4766 записів), напоповнення блогу відділу «ART-світлиця», де висвітлювалась 

інформація про масові заходи, що організовуються відділом, нові надходження у 

відділ, новини культурного життя України та світу тощо. 

Для популяризації літератури з питань мистецтва та відзначення знаменних 

дат увазі читачів пропонувалися 14 книжкових виставок та 4 масових заходи: 

«Торжествує небо і земля: Різдвяні свята», «Фольклорні джерела музичної 

спадщини» (до 150-річчя від дня народження Остапа Нижанківського, українського 

композитора, хорового диригента, музично-громадського діяча), «Багатогранна 

особистість» (до 150-річчя від дня народження Мирослава Солтиса, українського та 

польського композитора, диригента, педагога, музично-громадського діяча), 

«Видатний український композитор і співак» (до 200-річчя від дня народження 

Семена Гулака-Артемовського, українського та російського оперного співака, 

композитора, актора, драматурга), «Майстер гармонії» (до 125-річчя від дня 

народження Василя Барвінського, українського композитора, піаніста, музикознавця 

й педагога), «Талант і доля» (до 125-річчя від дня народження Миколи Грінченка, 

українського музикознавця, фольклориста, мистецтвознавця), «Із світлим празником 

Воскресіння Христового», «Не тьмяніє палітра душі» (до 150-річчя від дня 

народження Юліана Панькевича, українського живописця, графіка), «Перлини 

архітектурних епох» (до Всесвітнього дня архітектури), «Мислитель українського 

бароко» (до 300-річчя від дня народження Івана Григоровича-Барського, 

найвидатнішого архітектора українського бароко), «Джерела музичної культури» 

(до Міжнародного дня музики), «Будівничий музичної культури» (до 120-річчя від 

дня народження Пилипа Козицького, українського композитора, педагога, музично-

громадського діяча), «Щедра палітра земляка» (до 135-річчя від дня народження 

Антона Манастирського, українського живописця, графіка, народного художника 

України), «Завжди і всюди він залишався українцем» (до 135-річчя від дня 

народження Михайла Паращука, українського та болгарського скульптора, 

громадського діяча). 
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Важливим напрямком діяльності відділу було інформаційно-бібліографічне 

обслуговування користувачів, яким надано 80 бібліографічних довідок. 

Ефективними формами інформаційної роботи були також огляди літератури для 

викладачів та студентів вищих і середніх навчальних закладів. Їхня тематика — 

різноманітна: «Джерела музичної культури» (до Міжнародного дня музики) (для 

Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької), 

«Театральні автографи часу» (для Тернопільського академічного обласного 

українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка), «Нові надходження за 2013 

рік» (для Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка). 

Для популяризації творчості митців 

Тернопільщини у відділі регулярно проводилися 

літературно-музичні та літературно-мистецькі 

вечори, творчі зустрічі, які супроводжувалися 

мультимедійними презентаціями, серед них: «Вони 

прославили наш край» (до 125-річчя від дня народження Василя Барвінського, 

українського композитора, піаніста, музикознавця, педагога), «Велике життя 

Великої людини» (до 135-річчя від дня народження Михайла Паращука, 

українського та болгарського скульптора, 

громадського діяча), «Мистецька спадщина Тараса 

Шевченка» (до 200-річчя від дня народження 

українського генія). Також пройшла творча зустріч із 

тернопільським художником Юрієм Чумаком «Під 

його пензлем оживає краса Божого світу і слава 

минулого».  

На радіо Тернопільської облдержтелерадіокомпанії «Шкільні орієнтири» 

прозвучали цикли радіопередач, присвячені ювілейним датам художників Юрія 

Чумака, Рафаеля Санті, композиторів Ріхарда Вагнера, Тихона Хрєнникова, Арама 

Хачатуряна. 
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Пріоритетним напрямком діяльності відділу технічної літератури залишається 

інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів. У режимі 

«запит — відповідь» виконано 114 бібліографічних довідок різних видів 

(тематичних, бібліографічних, фактографічних). 

Ефективними формами інформаційної роботи 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. Їхня тематика була різноманітна: 

«Обладнання, інгредієнти і технології для зберігання, консервування та переробки 

плодів та овочів», «Сфера високих технологій: лазерні, інформаційні та 

нанотехнології», «Тенденції інноваційного розвитку легкої промисловості в 

Україні», «Якість питної води та її вплив на здоров’я населення» тощо. 

Для ознайомлення широкого кола спеціалістів із новими надходженнями 

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

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

Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя 

2 інформаційних списки «Сторінками технічних періодичних видань». 

На запити користувачів — викладачів Тернопільського національного 

технічного університету ім. І. Пулюя, технічного та комерційного коледжів — було 

підготовлено й надіслано 8 списків літератури на теми: «Енергетичні технології ХХІ 

століття», «Сучасні енергозберігаючі технології в будівництві», «Значення біохімії у 

харчовій промисловості», «Нанотехнології — авангард технологічного розвитку 

України», «Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, 

стратегія», «Управління житлово-комунальним комплексом в сучасних умовах», 

«Сучасна система забезпечення якості перевізного процесу залізниць», 

«Енергетичний потенціал альтернативної енергетики в Україні». 

Працівники відділу брали участь у наповненні бази даних «Електронна 

картотека статей», розділ «Техніка. Технічні науки», у системі «ІРБІС». У 2013 році 

внесено 275 записів і на 1.01.2014 року вона нараховувала 8178 записів. 
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Протягом року продовжувала здійснюватися електронна каталогізація 

ретроспективної частини фонду відділу в системі «ІРБІС». На 1.01.2014 року база 

даних нараховує 21 850 записів. У 2013 році внесено 5208 записів. 

Також в електронну базу «Користувачі ТОУНБ» внесено персональні дані всіх 

користувачів відділу технічної літератури. 

І надалі ведеться робота з редагування й наповнення новими надходженнями 

розділу «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 «Мода в стилі ретро», «Дизайн інтер’єрів: стиль і елегантність», «Нові 

можливості відділу технічної літератури в наданні інформаційних послуг» (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 

відносин у суспільстві. За їх допомогою розкривалися такі теми: «Комп’ютерна 

телефонія — нові можливості безмежного спілкування», «Аспекти 

ресурсозбереження в молочній галузі», «Енергетична стратегія України: роль і місце 

поновлюваних джерел енергії», «Розвиток енергозберігаючих технологій і «зеленої 

енергетики» в Україні», «Основні тенденції розвитку підприємств будівельної галузі 

України», «Інноваційні технології у виробництві одягу», «Безпека автомобільних 

перевезень: основні проблеми та шляхи їх вирішення», «Фотодрук — на шляху до 

досконалості», «Інноваційні технології мобільного зв’язку», «Світ смаків: яскраві 

рецепти для похмурих днів», «В стилі ретро: хвилююча жіночність і силуети 

минулих років», «Дизайн інтер’єрів: стиль і елегантність», «Хлібні мандри по різних 

країнах: погляд в історію», «Ландшафтний дизайн: від мрії до реальності», «Мода 

минулих тисячоліть. Україна» та ін. 

Приділялася увага й питанням охорони навколишнього середовища та 

екологічної безпеки життєдіяльності людини. Було організовано такі книжкові 

виставки та перегляди літератури: «Проблеми та перспективи розвитку атомної 

енергетики» (до Дня чорнобильської трагедії), «Захист навколишнього середовища, 
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якість та безпека у будівництві» (до Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища). 

Проводилася робота на допомогу винахідникам і раціоналізаторам, розвитку 

технічної творчості. Було влаштовано книжкові виставки «Винахідництво і 

раціоналізаторство — інтелектуальна скарбниця нації» (до Дня винахідника і 

раціоналізатора), «Українські винахідники пропонують…» (сторінками журналу 

«Винахідник і раціоналізатор»). 

Урочисто відзначено День винахідника і раціоналізатора. Зокрема, проведено 

інформаційну годину «Винаходи, які вразили світ». У рамках цього заходу було 

представлено мультимедійну презентацію «Телебачення України: історія та 

сьогодення», здійснено перегляд наукової та науково-популярної літератури, 

періодичних видань даної тематики, а також організовано розгорнуту книжкову 

виставку. 

 

Робота відділу сільськогосподарської літератури спрямовувалася на 

вдосконалення системи обслуговування користувачів — наукових працівників, 

спеціалістів АПК, студентів вищих учбових закладів — із метою задоволення їхніх 

інформаційних потреб, ознайомлення їх із досягненнями вітчизняної та зарубіжної 

сільськогосподарської науки й практики, упровадженням нових виробничих 

технологій, літературою з питань реформування АПК, наповнення електронної бази 

персональних даних читачів відділу, підвищення кваліфікації працівників, 

оволодіння новітніми комп’ютерними технологіями. 

Було організовано книжкові виставки та перегляди літератури на теми: 

«Вітчизняна аквакультура: відродження чи занепад?», «Ринок молока: стан та 

перспективи», «Мисливська галузь: проблеми та перспективи», «Цукробуряковий 

комплекс України: теорія і практика розвитку» (до Дня працівників сільського 

господарства), «Минуле, сьогодення та майбутнє бджільництва» (до Дня пасічника) 

та ін. 

В електронну картотеку статей внесено 920 записів. У СКС розставлено 

2277 карточок (стягнуто з ЦУККу 1357 карточок). 
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Відредаговано планові розділи СКС, створено 8 нових рубрик. У процесі 

редакції вилучено 1255 карток. 

Підготовлено й надруковано 4 списки літератури «Вам, спеціалісти» 

(сторінками періодичних сільськогосподарських видань). 

Для задоволення потреб користувачів надано 31 письмову довідку. 

Для розкриття та популяризації фонду відділу сільськогосподарської 

літератури створено блог «101 ідея для вашого саду і городу» та підготовлено 

буклет про роботу даного структурного підрозділу. 

Для студентів-першокурсників факультету машинобудування та харчових 

технологій Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя 

організовано день періодики і день інформації на теми: «Сільськогосподарська 

кооперація: проблеми та шляхи розв’язання» та «Інтеграційні процеси як фактор 

розвитку сільськогосподарських підприємств». 

У 2013 році списано 2930 журналів, здійснено впорядкування підсобного 

фонду відділу. 

 

Для формування газетного фонду на основі вивчення ринку та читацьких 

запитів для сектору періодики було оформлено передплату на 32 назви газет. Велася 

реєстраційна картотека. 

Загальна кількість читачів сектору становила 2233, з них 1033 — нові читачі. 

Відвідування становило 6217 осіб. Видано 47 443 пр. газет.  

Для збереження газетного фонду підготовлено й передано на оправу 

200 комплектів газет. 

Оновлено інформацію про сектор періодики на сайті бібліотеки. Поповнено 

базу даних «Газетні видання ТОУНБ»: внесено 36 нових назв газет, що становить 

538 записів, розроблено та внесено 221 анотацію до кожної з назв газет картотеки. 

Поповнено базу персональних даних «Користувачі ТОУНБ» 2233 записами. 

Створено блог «PressТур» та проведено його презентацію. Протягом року блог 

наповнювався цікавою інформацією (21 публікація). Його відвідування протягом 

року становило 3395 користувачів.  

Для популяризації сектору періодики проведено ряд масових заходів. 
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Цікаві історичні факти з минулого краю було 

представлено на історичних читаннях, присвячених 

175-й річниці від дня народження Володимира 

Лучаківського, «Легендарний голова міста Тернополя 

— Володимир Лучаківський». 

Увазі гостей заходу працівники сектору представили мультимедійну 

презентацію «Феномен Володимира Лучаківського» та огляд літератури з фонду 

книгозбірні про цю історичну постать.  

Учасниками історичних читань були завідувачка відділу науково-

просвітницької роботи Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра 

Стецько й начальник відділу інформації та використання документів Державного 

архіву Тернопільської області Стефанія Коваль. З їхніх розповідей присутні 

дізналися, що Володимир Лучаківський був ще й меценатом української 

етнографічної виставки, яка проходила у Тернополі в 1887 році й куди запросили 

архикнязя Рудольфа, престолонаслідника Австро-Угорської імперії, а в парку 

«Новий город» (нині — Старий парк) із цієї нагоди були побудовані павільйони, що 

символізували традиційні типи народного життя.  

Гості почули не тільки цікаві факти з життя 

першого бургомістра Тернополя, а й мали можливість 

побачити рідкісний документ — грамоту, яку він 

отримав від товариства «Руська бурса» у 1900 році. 

Стефанія Коваль також розповіла про виставку, 

яку відкрито в ДАТО до 175-річчя від дня народження Володимира Лучаківського. 

Викладач історії та правознавства Тернопільського технічного ліцею 

Тернопільської міської ради Олександр Чиж та студентка ІІІ курсу ліцею Вікторія 

Демборинська виступили з історичним дослідженням «Яким він був, бургомістр-

українець?» 
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До Всесвітнього дня книги й авторського права в 

бібліотеці проходила акція «Книги у пошуках читача». 

У її рамках працівники сектору організували зустріч із 

кандидатом історичних наук, доцентом кафедри 

журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка Петром Гуцалом «Книга в моєму житті». 

Під час заходу демонструвалися деякі видання із приватної бібліотеки науковця, що 

налічує понад дві тисячі книг і журналів. 

Працівники сектору представили увазі гостей 

мультимедійну презентацію «27 книг, які потрібно 

прочитати до 27-ми років» та короткий огляд рідкісних 

видань, що є у фонді ТОУНБ.  

Інформацію про проведені заходи відображено на сайті книгозбірні. 

Співпраця із засобами масової інформації — необхідна умова створення нового 

образу бібліотеки, привабливості її послуг та залучення користувачів. ТОУНБ 

встановлено тісні контакти з Тернопільською державною телерадіокомпанією, 

телевізійними каналами «ТV — 4», «ІНТБ», редакціями газет «Вільне життя», 

«Свобода», «Нова тернопільська газета», «20 хвилин», інтернет-виданнями «Доба», 

«Погляд», «Тернопільська афіша», «Тернопільські гарячі новини», «Тернопільська 

липа», «Про все». Анонси наших заходів звучали на обласному радіо «Лад», 

розміщувалися на веб-сторінці обласної ради та власному сайті, де подано понад 

60 повідомлень про насичене творче життя книгозбірні. 

Для реклами бібліотеки та її послуг використовувався мобільний зв’язок, 

електронна пошта, соціальні мережі «Vkontakte», «Facebook», «YouТube», «Twitter». 

Постійним користувачам ТОУНБ працівники повідомляли про надходження 

нової літератури, наявність того чи іншого видання, дату проведення масового 

заходу, нагадували про термін повернення книги. 

Упродовж 2013 року на сайті бібліотеки працівники кожного обслуговуючого 

відділу розмістили понад 20 різноманітних інформаційних повідомлень. 
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Протягом 2013 року планомірно здійснювалося методичне забезпечення 

діяльності бібліотек області з використанням різних форм роботи: моніторингу 

розвитку мережі публічних книгозбірень, аналізу статистичної та фактичної 

інформації щодо різних аспектів діяльності книгозбірень, ініціювання та проведення 

професійних заходів за участю бібліотек усіх типів спільно з іншими закладами 

системи культури, освіти, інформаційної діяльності, підготовка бюлетенів, 

методичних матеріалів. 

Одне з головних завдань відділу — аналітико-прогностична діяльність та 

оцінка роботи структурних підрозділів ЦБС області. Протягом року здійснено 

16 виїздів із метою вивчення діяльності централізованих бібліотечних систем. 

Питання роботи публічних бібліотек заслуховувалося колегіями Тернопільської 

обласної державної адміністрації «Про вивчення соціально-культурного та 

економічного розвитку Бережанського району» і департаменту культури, релігій та 

національностей облдержадміністрації  «Про спільну діяльність бібліотек та органів 

місцевого самоврядування Підволочиського району щодо інформаційного 

забезпечення та соціальної підтримки громади».  

Для підготовки питань до розгляду колегією працівники науково-методичного 

відділу здійснювали виїзди з метою вивчення роботи відділу культури 

райдержадміністрацій, центральних бібліотек та сільських бібліотек-філіалів. 

На підтримку ініціативи Української бібліотечної 

асоціації в області протягом червня — листопада 2013 

року проходили громадські слухання на тему 

«Сучасна бібліотека. Якою ми її бачимо?». Їх метою 

було привернення уваги органів місцевого 

самоврядування та влади, громади до бібліотек, виявлення та обговорення 

проблемних питань функціонування книгозбірень області, визначення перспектив 

розвитку бібліотечного обслуговування, окреслення шляхів модернізації 

книгозбірень. 

У громадських слуханнях взяло участь близько 36 000 представників різних 

верств населення. Для вивчення громадської думки організовувалися та 

проводилися такі просвітницькі заходи: 
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— опитування, міні-анкетування, експрес-інтерв’ю; 

— діалоги, дискусії, круглі столи «Ви потрібні бібліотеці, бібліотека потрібна 

всім», «Бібліотека: бути чи не бути?», «Сучасна бібліотека: якою їй бути?»; 

— виступи на засіданнях виконкомів сільських рад; 

— інформаційні стенди; 

— конкурси малюнків «Бібліотека очима дітей», «Бібліотека майбутнього». 

У книгозбірнях та поза їх межами було обладнано скриньки, у які збирали 

пропозиції користувачів, «Що думають жителі села про бібліотеку», «Якою ми 

хочемо бачити бібліотеку», «Ваша думка щодо сучасної бібліотеки», «Радимо 

бібліотеці», «Моя думка про бібліотеку». 

Учасники громадських слухань зійшлися на 

думці, що публічні бібліотеки області забезпечують 

конституційні права громадян на вільний доступ до 

інформації та знань, національних цінностей та 

світової культури, надають ці послуги безкоштовно. У 

сільській місцевості вони — єдиний культурно-інформаційний заклад. Однак 

книгозбірні потребують постійної уваги та підтримки органів місцевого 

самоврядування, громадськості для того, щоб реалізовувати ці завдання.  

Під час громадських слухань прозвучали 

пропозиції та побажання щодо створення комфортних 

умов в обслуговуванні місцевої спільноти, читачів з 

особливими потребами, забезпечення сільських 

бібліотек комп’ютерною та копіювально-

розмножувальною технікою, сучасним програмним забезпеченням, збільшення 

бюджетного фінансування на комплектування фонду новою літературою та 

періодичними виданнями, книгами для дітей та юнацтва. 

Під постійним контролем знаходиться хід реалізації «Програми поповнення 

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

відповідно до Програми, обласним бібліотекам у 2013 році було виділено 100,9 тис. 

гривень на передплату періодичних видань, що становить 31,0% до потреб, 

передбачених на ці витрати з бюджету. 
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На поповнення фондів обласних бібліотек вітчизняною та зарубіжною 

книжковою продукцією кошти не виділялися. 

На забезпечення мінімумом періодичних видань централізованим бібліотечним 

системам виділено 310,5 тис. гривень, що становить 31,05% від мінімальних 

нормативів, рекомендованих обласною універсальною науковою бібліотекою. 

На придбання мінімуму вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції деякі 

кошти було виділено лише двом централізованим бібліотечним системам: 

Заліщицькій — 3,9 тис. грн, Чортківській — 5,0 тис. грн.  

З інших джерел книжкової продукції для публічних бібліотек області було 

отримано на суму 1717,3 тис. грн. 

Загалом у 2013 році для поповнення фондів бібліотек області з бюджету 

виділено 411,3 тис. грн, що становить 12,8%  від передбаченого Програмою. 

Перспективним напрямком діяльності книгозбірень є програмна та проектна 

діяльність. Так в області продовжувалася реалізація проекту з організації нових 

бібліотечних послуг із використанням вільного доступу до інтернету за програмою 

«Бібліоміст». Переможцями четвертого та п’ятого турів конкурсу стали 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді, Тернопільська обласна бібліотека для 

дітей та бібліотеки Чортківської ЦБС.  

Чортківська централізована бібліотечна система, реалізуючи умови проекту, 

залучила кошти з місцевого бюджету для облаштування приміщень та придбання 

одного ПК для кожної бібліотеки — учасниці конкурсу. У результаті центральна 

бібліотека для дітей, бібліотеки-філіали сіл Звиняч, Джурин, Улашківці, 

Шульганівка  отримали по три персональних комп’ютери, принтери, сканер, 15 веб-

камер із навушниками та мікрофонами, ліцензоване програмне забезпечення. З 

районного бюджету витрачено 49,0 тис. грн на придбання комп’ютерної техніки, 

меблів, оснащення решітками. 

Завдяки програмі «Бібліоміст» публічні бібліотеки області перетворюються  на 

сучасні громадські центри, підвищується їх роль у суспільстві. Це програма, серед 

основних завдань якої покращення доступу населення до інформації шляхом 

обладнання публічних бібліотек технікою, навчання бібліотекарів із метою 
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підвищити якість послуг для відвідувачів, а також формування в суспільстві 

розуміння ключової ролі бібліотек і необхідності їх підтримувати. 

Удосконалення системи підвищення кваліфікації та професійної адаптації  

фахівців є одним із найважливіших напрямків у бібліотечній роботі. Основним 

завданням обласного методичного центру було професійне навчання керівного 

складу ЦБС, тобто директорів і методистів, завідувачів міських бібліотек, керівників 

структурних підрозділів центральних бібліотек. 

Уже традиційною формою підвищення 

кваліфікації завідувачів методичних відділів 

центральних бібліотек стала травнева обласна школа 

методиста. Минулого року вона пройшла на базі 

обласної універсальної наукової бібліотеки на тему 

«Реалізація соціальних пріоритетів у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні 

населення». Під час роботи школи розглядалися питання, які постають перед 

книгозбірнями в сучасному динамічному середовищі, проблеми, пов’язані з 

поновленням змісту бібліотечного обслуговування. Присутнім було запропоновано 

виступи та консультації провідних фахівців ОУНБ: «Реалізація програми 

«Бібліоміст» публічними бібліотеками області. Аналіз діяльності бібліотек-

переможців» (О. Г. Ліскова — заступник директора з наукової роботи та 

інформатизації), «Роль методичної служби у 

забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної 

бібліотеки» (С. Т. Єрошенкова — завідувачка науково-

методичного відділу), «Бібліотека. Ресурси. Послуги. 

Що потрібно громаді? (моніторинг маркетингової 

діяльності бібліотек)» (Л. М. Козачок — головний 

методист науково-методичного відділу), «Просування бібліотечних послуг через 

соціальні медіа та веб-ресурси бібліотек» (О. Я. Проців — завідувачка відділу 

інформації), «Краєзнавча бібліографічна діяльність бібліотек» (М. В. Пайонк — 

завідувачка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії), «Про результати 

обласного конкурсу «Кращий бібліографічний покажчик Тернопільщини» 

(Л. Б. Оленич — завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу), «Контрольно-
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методичні функції методиста щодо комплектування фонду» (Г. І. Польова — 

завідувачка відділу комплектування фонду). 

Директори централізованих бібліотечних систем взяли участь у дні директора 

«Особливості ефективного управління публічною бібліотекою», на якому 

обговорювалися питання управління публічною бібліотекою, фінансування та 

матеріально-технічної бази бібліотек, пошуку нових напрямків роботи сільських 

бібліотек, розвитку соціального партнерства та професійних зв’язків між 

бібліотеками та організаціями, зацікавленими в нових формах роботи з реалізації 

потреб місцевої громади, кадрової політики й трудової дисципліни.  

Уже кілька років поспіль ОУНБ є базою для 

навчання завідувачів міських бібліотек області. Цього 

разу під час семінару-тренінгу було обговорено 

питання «Надання послуг соціально незахищеним 

верствам населення у публічних бібліотеках». З 

консультаціями й консультаціями-візуалізаціями виступили також фахівці обласної 

універсальної наукової бібліотеки. 

Здійснюючи методичне забезпечення роботи бібліотек різних видів, ОУНБ 

традиційно запрошує працівників книгозбірень на день спеціаліста. У звітному році 

бібліотечні фахівці обговорили тему «Бібліотека: інтеграція, інновація, інформація». 

Досвідом роботи поділилися бібліотекарі Тернопільського національного 

економічного університету, Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка, Тернопільського національного технічного 

університету ім. І. Пулюя й Тернопільської державної медичної академії. 

Під час щорічного обласного семінару 

директорів ЦБС «Публічна бібліотека: функції, 

завдання, роль та місце в житті громади» визначалися 

напрямки діяльності бібліотек області на 2014 рік. 

Його відкрив В. І. Вітенко — директор обласної 

універсальної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України. 

Про проблеми інформатизації бібліотек області говорила О. Г. Ліскова — 

заступник директора з наукової роботи ОУНБ. Учасникам семінару було 
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запропоновано консультації провідних фахівців ОУНБ: «Публічні бібліотеки 

області: аналіз діяльності, завдання та перспективи» (С. Т. Єрошенкова – 

завідувачка науково-методичного відділу), «Планування бібліографічної роботи 

центральної бібліотеки та бібліотек-філіалів» (Л. Б. Оленич — завідувачка 

інформаційно-бібліографічного відділу), «Соціологічна робота в централізованих 

бібліотечних системах: аналіз та завдання» (Л. М. Козачок — головний методист 

науково-методичного відділу), «Соціальні мережі як засіб просування бібліотечної 

діяльності в електронному просторі» (В. І. Раківський — завідувач відділу 

автоматизації та механізації бібліотечних процесів), «Формування електронних 

каталогів центральних бібліотек області: стан та перспективи» (С. П. Юрчик — 

завідувачка відділу обробки літератури та організації каталогів), «Регіональний 

портал «Тернопільщина» як одна із форм інформаційної роботи бібліотек в сучасних 

умовах» (О. Я. Проців — завідувачка відділу інформації).  

Учасники семінару мали можливість прослухати огляд «Новинки сучасної 

художньої української та зарубіжної літератури», який провела О. О. Гавенко — 

головний бібліотекар відділу міського абонементу ОУНБ. 

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

кваліфікації пройшли 224 фахівці централізованих бібліотечних систем області. 

На прохання бібліотекарів упродовж року працював майстер-клас «Пошук 

інформації в мережі інтернет». 

Важливим напрямком діяльності науково-

методичного відділу залишалася консультаційна 

допомога. Вона надавалася керівникам і методистам 

ЦБС, працівникам публічних бібліотек області, 

фахівцям бібліотек усіх видів. Консультаційна 

допомога стосувалася проблематики роботи з персоналом у сучасних умовах, 

утвердження власного іміджу, розгортання інноваційної діяльності, пошуку 

додаткових джерел фінансування, вивчення потреб користувачів та їх задоволення 

рівнем обслуговування в бібліотеках. 
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Аналітико-прогностичну діяльність фахівці відділу проводили не тільки під час 

виїздів на місця. Обов’язково бралися до уваги статистичні й інформаційні звіти за 

підсумками роботи ЦБС області та інших спеціальних і спеціалізованих бібліотек. 

Результатом такого вивчення став аналітично-статистичний 

огляд «Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2012», до якого 

увійшли аналітичні та фактичні матеріали щодо розвитку мережі 

бібліотек області, стану бібліотечних фондів, динаміки основних 

показників бібліотек, комп’ютеризації та інформаційного сервісу, 

бібліотечного маркетингу та формування позитивного іміджу в 

громади через творчі акції та пошук сучасних, ефективних форм обслуговування 

користувачів. 

Важливу роль у методичній допомозі централізованим 

бібліотечним системам відіграє видавнича продукція науково-

методичного відділу. Продовжував виходити інформаційно-

методичний бюлетень «Професійне досьє бібліотекаря», у якому 

подавалися законодавчі, консультаційні, аналітичні матеріали. 

Працівники відділу підготували методично-бібліографічні поради «Природа та 

людина: єдність і протиріччя» (присвячено року фізичного здоров’я та екології в 

Україні), «Така непроста дорога…» (до 135-річчя від дня народження Олександра 

Олеся), «Масовий захід як засіб рекламної діяльності бібліотеки». 
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У соцмережі «Facebook» створено сторінку«Ternopilska OUNB». 

У 2012 році ТОВ УБА, ОУНБ, за підтримки управління 

культури облдержадміністрації, було проведено обласний 

конкурс на розміщення матеріалів у збірнику з досвіду роботи 

публічних бібліотек Тернопільської області. Кращі матеріали 

увійшли до збірника статей «Бібліотек@ та місцева громада», 

який підготовлено та видано у звітному році. 

Минулого року приділялася увага питанням підвищення 

професійної кваліфікації персоналу. Форми були різноманітні: дистанційне 

навчання в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, навчання в 

головному тренінговому центрі для бібліотекарів за програмою «Бібліоміст», участь 

у різноманітних тренінгах за проектом «Бібліоміст». 

Фахівці намагалися вивчати й освоювати нові напрямки діяльності, переймати 

кращий досвід із популяризації літератури, використовувати інтерактивні форми 

підвищення кваліфікації, які сьогодні застосовуються в практиці роботи інших 

бібліотек України та зарубіжжя.  

Професійне навчання спеціалістів відділу здійснювалося також на виробничих 

навчаннях для працівників ОУНБ. 

У відділі ведеться картотека «На допомогу методисту». Зроблено 

бібліографічний опис статей із професійних видань, збірників. Картки розставлено в 

картотеку актуальних бібліотекознавчих матеріалів за відповідними рубриками. За 

рік картотека поповнилася 247 картками.  

У 2013 році працівники відділу надали послуг 114 користувачам і видали 

935 пр. документів. 

Важливою ділянкою в роботі відділу залишається соціологічна діяльність.  

Відділ забезпечував участь бібліотек області в дослідженні «Стан забезпечення 

міського населення публічними бібліотеками в Україні», що проводилося 

Національною парламентською бібліотекою України та було другим етапом 

загальнодержавного вивчення охоплення населення бібліотечним обслуговуванням, 

організованого згідно з наказом Міністерства культури України від 27.03.2012 р. 

№ 260 «Про затвердження Плану заходів на 2012—2015 рр. щодо зміцнення 
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матеріально-технічної бази бібліотек, створення умов для збереження Державного 

бібліотечного фонду, запобігання скороченню чисельності бібліотек, особливо у 

сільській місцевості». Метою дослідження було вивчення стану охоплення 

бібліотечним обслуговуванням міського населення України та підготовка на його 

основі пропозицій щодо збереження, укріплення та розвитку бібліотечної мережі. 

Уже традиційним стало вивчення рейтингу популярності книг серед 

користувачів ОУНБ. Для цього щорічно проводиться локальне соціологічне 

дослідження «Краща книга року», яке дозволяє сформулювати конкретні пропозиції 

щодо покращення роботи публічних бібліотек, зокрема: збільшити надходження 

популярної художньої української та світової літератури, розширити асортимент 

періодичних видань, покращити поінформованість користувачів про 

нові надходження, що підвищить престиж бібліотек, як центрів 

читання. Матеріали, підготовлені 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. 

 

Науково-дослідна робота бібліотеки 

Упродовж 2013 року науково-дослідну роботу було спрямовано на 

вдосконалення діяльності Тернопільської ОУНБ. Пріоритетними напрямками були: 

— розробка регламентуючих документів, планів, методичних посібників; 

— проведення соціологічних досліджень (комплексна робота з вивчення всіх 

аспектів діяльності бібліотек області); 

— бібліографічні дослідження, бібліографування творчого доробку; 

— використання новітніх інформаційних технологій, створення власних 

електронних баз даних; 

— збереження та інформаційне розкриття колекції рідкісних та цінних книг; 

— міжнародне співробітництво (проектна діяльність); 

— участь у науково-практичних конференціях, засіданнях НТШ; 

— видавнича діяльність. 



 56 

Поряд із тим бібліотека надавала науково-методичну та організовувала 

координаційну роботу серед бібліотек усіх видів, підтримувала тісні зв’язки з 

іншими книгозбірнями, міжнародними та вітчизняними організаціями. До кожної 

ділянки науково-дослідної роботи працівники підходили творчо. 

У 2013 році проводилися державні соціологічні дослідження «Стан 

забезпечення міського населення публічними бібліотеками в Україні» і 

«Задоволення читацьких потреб на релігієзнавчу літературу» та два локальні: 

«Краща книга року» (за матеріалами соціологічних досліджень, проведених 

Тернопільською ОУНБ, Тернопільською та Бучацькою центральними бібліотеками), 

«Вивчення читацького попиту на літературу, видану за кошти видавничої ради». 

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. 

Упродовж ІІ кварталу 2013 року було завершено щорічне вивчення розвитку 

інформаційно-аналітичної діяльності публічних бібліотек у процесі демократичних 

перетворень українського суспільства. Практичним утіленням отриманих 

результатів стало видання аналітично-статистичного огляду «Публічні бібліотеки 

Тернопільщини: рік 2012». 

Підготовлено та видано науково-допоміжний покажчик 

«Література про Тернопільську область за 2005—2009 роки» і 

бібліографічний покажчик «Іванна Блажкевич: її життя — як 

смолоскип». Завершується робота на покажчиком, присвяченим 

100-річчю від часу заснування Тернопільського обласного 

краєзнавчого музею. 

Актуальним залишається питання впровадження в бібліотечну практику 

інформаційних і телекомунікаційних технологій, створення власних електронних 

ресурсів. У 2013 році працівники книгозбірні підтримували 31 базу даних, 11 з яких 

відкриті для користувачів. Найбільш запитуваними залишаються такі БД: 

— «Електронний каталог книг»; 

— «Електронна картотека статей»; 
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— «Електронний краєзнавчий каталог»; 

— «Електронний каталог документів іноземними мовами». 

Згідно з висновками спеціалістів, «Електронний каталог книг» (ЕК) є одним із 

найважливіших бібліотечних ресурсів, який набуває особливої цінності тоді, коли 

знаходиться у всесвітній мережі, що дозволяє забезпечити цілодобовий доступ до 

відомостей про бібліотечний фонд. Загальна кількість записів у БД становить 

166 125. Працівники продовжували працювати над наповненням веб-сайту 

бібліотеки, оновленням інформації на Регіональному інформаційному порталі 

«Тернопільщина». 

Систематичної та плідної роботи вимагали новостворені блоги відділів міського 

абонементу, технічної літератури, літератури з мистецтва, сільськогосподарської 

літератури, читального залу, інформації, сектору періодики, інформаційного центру 

«Вікно в Америку», Регіонального навчального центру. 

Значним науковим доробком працівників бібліотеки є видавнича продукція, а 

саме: бібліографічні та науково-допоміжні покажчики, інформаційно-аналітичні 

бюлетені, методичні поради. Слід зазначити, що бібліографічні посібники 

неодноразово відзначалися грамотами УБА. Так минулого року бібліотека отримала 

грамоту УБА за високий професійний рівень та багаторічну діяльність зі створення 

серії бібліографічних покажчиків. Серед науковців, аспірантів, краєзнавців значним 

попитом користувався науково-допоміжний покажчик «Література про 

Тернопільську область за 2005—2009 роки». 

Уже стало доброю традицією брати участь у науково-практичних конференціях. 

У черговій, яка пройшла на тему «Бібліотека в електронному середовищі», взяла 

участь заступник директора ОУНБ О. С. Гончарук, де виступила з презентацією. 

Протягом п’яти років бібліотека є базою для проведення щорічних березневих 

пленарних засідань Тернопільського міського осередку Наукового товариства 

ім. Шевченка. У наукових сесіях беруть участь директор В. І. Вітенко, заступники 

директора, головні спеціалісти ОУНБ. 

У центрі уваги книгозбірні й надалі залишається грантова діяльність, співпраця 

з міжнародними організаціями, колегами бібліотек інших видів. Наслідком спільної 
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творчої діяльності є реалізація програми «Бібліоміст», підготовка бібліографічних 

покажчиків. 

Упродовж року ОУНБ була організатором та співорганізатором низки заходів: 

краєзнавчих читань, науково-практичних конференцій, днів спеціаліста, майстер-

класів. 

 

Реалізація програми «Бібліоміст» 

У 2010 році в області розпочалася реалізація програми «Бібліоміст», до якої 

долучилися Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX),  Українська 

бібліотечна асоціація (УБА) та Тернопільське обласне відділення УБА. Програма 

ставила за мету підвищити комп’ютерну грамотність бібліотекарів і користувачів 

шляхом забезпечення бібліотек новітньою комп’ютерною технікою, ліцензованим 

програмним забезпеченням. 

Відповідно до програми, публічні бібліотеки області брали участь у чотирьох 

турах конкурсу грантових проектів. Переможцями стали: 

— І туру (2010—2011 рр.):  

— Бучацька ЦБС (села Бариш, Сновидів, Трибухівці, ЦБ, ЦДБ, Бучацька міська 

бібліотека-філія); 

— Збаразька ЦБС (села Залужжя, Тарасівка, Чернихівці, ЦБ). 

— ІІ туру (2011—2012 рр.): 

— Бережанська ЦБС (села Куропатники, Надрічне, Саранчуки, ЦБ); 

— Борщівська ЦБС (села Пищатинці, Ланівці, смт Скала-Подільська, Мельниця-

Подільська, ЦБ); 

— Монастириська ЦБС (села Бертники, Ковалівка, смт Коропець, ЦБ, ЦДБ); 

— Підгаєцька ЦБС (села Мирне, Новосілка, ЦБ); 

— Теребовлянська ЦБС (села Кобиловолоки, Плебанівка, смт Микулинці, ЦБ, ЦДБ); 

— Чортківська ЦБС (села Біла, Колиндяни, Пробіжна, ЦБ). 

— ІІІ туру (2012—2013 рр.): 

— Гусятинська ЦБС (с. Личківці, смт Товсте, Копичинецька бібліотека для 

дорослих, Копичинецька бібліотека для дітей, ЦБ); 

— Заліщицька ЦБС (села Добрівляни, Колодрібка, Бедриківці, Шипівці, ЦБ); 
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— Зборівська ЦБС (села Озерна 1, Гаї-Розтоцькі, Залізці, ЦБ); 

— Козівська ЦБС (села Плотича, Таурів, Велика Плавуча, Великий Ходачків, 

смт Козлів, ЦБ); 

— Лановецька ЦБС (села Борщівка, Буглів, Молотків, Якимівці, Білозірка, ЦБ); 

— Тернопільська ЦБС (села Шляхтинці, Мишковичі, Настасів, смт Велика 

Березовиця, ЦБ); 

— Шумська ЦБС (села Кордишів, Великі Дедеркали, Матвіївці, Бриків, Шумбар, 

ЦБ); 

— Тернопільська міська ЦБС (б/ф № 2 для дорослих, б/ф № 4 і № 5 для дітей, ЦБ, 

ЦДБ). 

— ІV туру:(2013-2014рр) 

— Чортківська ЦДБ (села Звиняч, Улашківці, Джурин, Шульганівка). 

 

Загалом переможцями стали: 

— 3 обласні бібліотеки: обласна універсальна наукова бібліотека, обласна 

бібліотека для молоді, обласна бібліотека для дітей; 

— 16 ЦБС (Бережанська, Борщівська, Бучацька, Гусятинська, Заліщицька, 

Збаразька, Зборівська, Козівська, Лановецька, Монастириська, Підгаєцька, 

Теребовлянська, Тернопільська, Чортківська, Шумська, Тернопільська міська ЦБС); 

— 13 ЦБ (Бережанська, Борщівська, Бучацька, Заліщицька, Збаразька, 

Зборівська, Козівська, Лановецька, Монастириська, Підгаєцька, Тернопільська, 

Чортківська, Шумська); 

— 5 ЦДБ (Бучацька, Монастириська, Теребовлянська, Тернопільська міська, 

Чортківська); 

— 49 сільських бібліотек-філіалів: 

— Бережанська ЦБС (Куропатники, Надрічне, Саранчуки); 

— Борщівська ЦБС (Пищатинці, Ланівці); 

— Бучацька ЦБС (Бариш, Сновидів, Трибухівці); 

— Гусятинська ЦБС (Личківці); 

— Заліщицька ЦБС (Добрівляни, Колодрібка, Бедриківці, Шипівці); 

— Збаразька ЦБС (Залужжя, Тарасівка, Чернихівці); 
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— Зборівська ЦБС (Озерна 1, Гаї-Розтоцькі, Залізці); 

— Козівська ЦБС (Плотича, Таурів, Велика Плавуча, Великий Ходачків); 

— Лановецька ЦБС (Борщівка, Буглів, Молотків, Якимівці, Білозірка); 

— Монастириська ЦБС (Бертники, Ковалівка); 

— Підгаєцька ЦБС (Мирне, Новосілка); 

— Теребовлянська ЦБС (Кобиловолоки, Плебанівка); 

— Тернопільська ЦБС (Шляхтинці, Мишковичі, Настасів); 

— Чортківська ЦБС (Біла, Колиндяни, Пробіжна, Звиняч, Улашківці, Джурин, 

Шульганівка); 

— Шумська ЦБС (Кордишів, Великі Дедеркали, Матвіївці, Бриків, Шумбар). 

— 7 бібліотек-філіалів селищ міського типу: 

— Борщівська ЦБС (Скала-Подільська, Мельниця-Подільська); 

— Гусятинська ЦБС (Товсте); 

— Козівська ЦБС (Козлів); 

— Монастириська ЦБС (Коропець); 

— Теребовлянська ЦБС (Микулинці); 

— Тернопільська ЦБС (Велика Березовиця); 

— 6 міських бібліотек-філій: 

— Тернопільська міська ЦБС (№ 2 для дорослих, № 4 і № 5 для дітей); 

— Гусятинська ЦБС (Копичинецька бібліотека для дорослих, Копичинецька 

бібліотека для дітей); 

— Бучацька ЦБС (міська бібліотека-філіал). 

 

Сума гранту, що отримала Тернопільська обласна універсальна наукова 

бібліотека, становить 604 471 грн, обласна бібліотека для молоді — 124 000 грн, 

обласна бібліотека для дітей — 111 000 грн. 

ЦБС області отримали гранти на загальну суму 1 276 000  грн. 

Сума коштів, отриманих публічними бібліотеками для їх розвитку від програми 

«Бібліоміст», становить 2 116 071 грн. 

Кожна ЦБС отримала 15 ПК, 15 навушників, веб-камер, ліцензоване програмне 

забезпечення, сканери, принтери. 
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Станом на 01.01.2014 року в області працює 90 безкоштовних інтернет-центрів, 

у т. ч.: 

— 83 — за програмою «Бібліоміст»; 

— 55 — безкоштовних інтернет-центрів у сільських бібліотеках-філіалах. 

Кількість бібліотек, що мають ПК, — 116, у т. ч. сільські — 55. 

Кількість ПК — 547, у т. ч. отримано від програми «Бібліоміст» — 270, у 

сільських бібліотеках — 150. 

Кількість комп’ютерів, що мають доступ до мережі інтернет, — 520. 
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Додаток № 1 

Основні показники за 2013 р. 

 

 Відділи 
К-сть 

користувачів 

К-сть 

відвід. 

К-сть 

кн/вид. 

План 
Усього 

21360 124066 429785 

Виконано 21423 135313 433742 

План 
Відділ читального залу 

6000 28000 135000 

Виконано 6011 28009 135082 

План 
Відділ міського абонементу 

5100 55000 91000 

Виконано 5151 55439 91770 

План Відділ сільськогосподарської 

літератури 

805 3000 20500 

Виконано 808 3060 20611 

План 
Відділ технічної літератури 

2050 7500 65050 

Виконано 2055 7545 65444 

План Відділ літератури з 

мистецтва 

1025 3800 20070 

Виконано 1027 3802 20078 

План Відділ літератури 

іноземними мовами 

1080 3550 20560 

Виконано 1083 8755 20605 

План Відділ краєзнавчої 

літератури та бібліографії 

1680 4655 21315 

Виконано 1681 4904 22688 

План Інформаційно-бібліографіч-

ний відділ 

70 100 800 

Виконано 71 116 921 

План 
Відділ інформації 

300 1500 700 

Виконано 246 6197 853 

План 
Науково-методичний відділ 

80 360 920 

Виконано 114 369 935 

План Сектор міжбібліотечного 

абонементу 

50 100 100 

Виконано 38 101 58 

План 
Сектор періодики 

2230 6000 46620 

Виконано 2233 6217 47443 

План Відділ автоматизації та 

механізації бібліотечних 

процесів 

800 7500 - 

Виконано 811 7654 - 

План Відділ зберігання основного 

фонду 

90 3000 7100 

Виконано 94 3145 7254 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 

 

 

Відділи 

 

Разом 

У тому числі 

Суспіл. 
При- 

родн. 
Техн. Гуманіт. 

Відділ читального 

залу 
135082 69713 21840 — 43529 

Відділ міського 

абонементу 
91770 9213 4875 3604 74078 

Відділ 

сільськогосподарської 

літератури 

20611 1638 18973 — — 

Відділ технічної 

літератури 
65444 281 — 65163 — 

Відділ літератури з 

мистецтва 
20078 — — — 20078 

Відділ літератури 

іноземними мовами 
20605 7114 94 53 13344 

Відділ краєзнавчої 

літератури та 

бібліографії 

22688 15822 1765 454 4647 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 
921 23 5 — 893 

Відділ інформації 853 44 5 191 613 

Науково-методичний 

відділ 
935 17 — — 918 

Сектор 

міжбібліотечного 

абонементу 

58 24 14 — 20 

Сектор періодики 47443 36986 1896 128 8433 

Відділ зберігання 

основного фонду 
7254 710 477 184 5883 

Відділ автоматизації  

та механізації 

бібліотечних процесів 

— — — — — 

УСЬОГО 433742 141585 49944 69777 172436 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 

Відділи 

 

Із загальної кількості примірників 

За видами 
За мовами 
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Відділ читального 

залу 
17107 117975 — — 96213 38869 — — 

Відділ міського 

абонементу 
69518 22246 6 — 32683 59055 — 32 

Відділ сільсько- 

господарської 

літератури 

1670 18941 — — 13954 6657 — — 

Відділ технічної 

літератури 
3550 61894 — — 20701 44743 — — 

Відділ літератури з 

мистецтва 
15817 4261 — — 8341 11737 — — 

Відділ літератури 

іноземними мовами 
3644 16957 4 — 4594 1527 665 13819 

Відділ краєзнавчої 

літератури та 

бібліографії 

8726 13962 — — 22581 38 69 — 

Інформаційно-

бібліографічний 

відділ 

263 658 — — 892 29 — — 

Відділ інформації 760 93 — — 795 58 — — 

Науково-

методичний відділ 
237 698 — — 644 291 — — 

Сектор 

міжбібліотечного 

абонементу 

51 7 — — 43 15 — — 

Сектор періодики — 47443 — — 39744 7699 — — 

Відділ зберігання 

основного фонду 
4258 2996 — — 5040 2214 — — 

Відділ 

автоматизації  та 

механізації 

бібліотечних 

процесів 

— — — — — — — — 

УСЬОГО  125601 308131 10 — 246225 172932 734 13851 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 

 

Відділи  Усього Наук. 

працівники 

ІТП Спеціалісти 

с/г 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Відділ читального 

залу 

5995 6011 415 451 53 103 317 1 

Відділ міського 

абонементу 

5153 5151 192 177 115 293 9 20 

Відділ 

сільськогосподарсь-

кої літератури 

807 808 30 37 36 46 8 14 

Відділ технічної 

літератури 

2053 2055 63 92 296 340 — — 

Відділ літератури з 

мистецтва 

1025 1027 108 87 — — — — 

Відділ літератури 

іноземними мовами 

1075 1083 78 86 25 18 — — 

Відділ краєзнавчої 

літератури та 

бібліографії 

1681 1681 104 135 61 53 3 7 

Інформаційно-

бібліографічний 

відділ 

60 71 2 3 — 1 — — 

Відділ інформації  235 246 2 4 5— 6 27 — 

Науково-методичний 

відділ 

81 114 — — — — — — 

Сектор 

міжбібліотечного 

абонементу 

15 38 4 13 — — — — 

Сектор періодики 2250 2233 46 62 53 61 — — 

Відділ зберігання 

основного фонду 

92 94 — — — — — — 

Відділ автоматизації 

та механізації біб-

ліотечних процесів 

815 811 21 20 25 31 1 — 

УСЬОГО  21337 21423 1065 1167 669 952 365 42 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 

 

Відділи  Студенти  Службовці  Робітники  

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Відділ читального залу 3153 2257 1572 2715 27 35 

Відділ міського 

абонементу 

2520 2278 1718 1736 158 149 

Відділ 

сільськогосподарської 

літератури 

240 252 7 62 53 33 

Відділ технічної 

літератури 

613 501 403 389 115 119 

Відділ літератури з 

мистецтва 

516 480 109 85 22 25 

Відділ літератури 

іноземними мовами 

546 467 268 334 11 11 

Відділ краєзнавчої 

літератури та бібліографії 

705 605 486 517 41 52 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 

17 13 3 10 — — 

Відділ інформації  69 59 6 71 2 10 

Науково-методичний 

відділ 

6 9 
— 2 — — 

Сектор міжбібліотечного 

абонементу 

— 9 3 10 — — 

Сектор періодики 1404 1025 530 894 33 35 

Відділ зберігання 

основного фонду 

— — — — — — 

Відділ автоматизації  та 

механізації бібліотечних 

процесів 

529 482 39 68 87 66 

УСЬОГО  10318 8437 5144 6894 549 535 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 

 

Відділи 

Працівники 

культури 

Корист. з 

особл. 

потребами 

 

Інші 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Відділ читального залу 141 170 — — 317 279 

Відділ міського абонементу 151 141 36 198 254 159 

Відділ сільськогосподарської 

літератури 

181 154 
— — 

252 210 

Відділ технічної літератури 145 175 — — 418 439 

Відділ літератури з мистецтва 162 195 — — 108 155 

Відділ літератури іноземними мовами 106 108 7 2 34 57 

Відділ краєзнавчої літератури та 

бібліографії 

135 180 — — 146 132 

Інформаційно-бібліографічний відділ 35 40 — — 3 4 

Відділ інформації 113 57 — — 11 39 

Науково-методичний відділ 75 103 — — — — 

Сектор міжбібліотечного абонементу 6 5 — — 2 1 

Сектор періодики 72 43 — — 112 113 

Відділ зберігання основного фонду 92 94 — — — — 

Відділ автоматизації та механізації 

бібліотечних процесів 

68 86 — — 45 57 

УСЬОГО  1482 1551 43 200 1702 1645 
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Додаток № 3 

Користувачі за віком 

 

Відділи 15—17 18—21 Від 22 

Відділ читального залу 358 1546 4107 

Відділ міського абонементу 194 1752 3205 

Відділ 

сільськогосподарської 

літератури 

19 186 603 

Відділ технічної літератури 43 436 1576 

Відділ літератури з 

мистецтва 
— 333 694 

Відділ літератури 

іноземними мовами 
188 242 653 

Відділ краєзнавчої 

літератури та бібліографії 
125 451 1105 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 
3 11 57 

Відділ інформації 7 33 206 

Науково-методичний відділ — 9 105 

Сектор міжбібліотечного 

абонементу 
— 4 34 

Сектор періодики 70 539 1624 

Відділ зберігання основного 

фонду 
— — 94 

Відділ автоматизації та 

механізації бібліотечних 

процесів 

— 480 331 

УСЬОГО  1007 6022 14394 
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Додаток № 4 

Надходження літератури за джерелами 

№ Джерела надходження 
План  

на 2013 рік 

Виконано в 

2013 році 

План  

на 2014 рік 

1 Видавництва, книго-

торгові організації, 

книжкові магазини 

400 2 700 

2 «Преса» (додатки) 110 112 150 

3 Обмінний фонд 150 163 270 

4 Обласний обов’яз-

ковий примірник 

700 749 650 

5 Інші джерела 750 633 850 

6 Взамін загубленим 700 2039 600 

7 Подарунок 700 702 800 

8 За Державною програ-

мою «Українська кни-

га» 

600 301 800 

9 Посольства 50 13 50 

10 Діаспора 250 — 250 

 УСЬОГО 4410 4714 5120 
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Додаток № 5 

 

Розподіл видань, що вибули 

№ Причини вибуття 
Кількість примірників 

2012 2013 

1 Зношеність 12292 8725 

2 Не повернуті читачами 1385 1963 

3 Застарілі за змістом 4386 6274 

4 
Інші причини 

(у т. ч. обмінний фонд) 
2100 2506 

 УСЬОГО 20163 19468 

 

 

 

Додаток № 6 

 

 Усьо-

го 

Книги. 

Бро-

шури  

Жур-

налів 

Газет  Кіно-

фото-

док. 

Інші видання 

ІЗО Ноти 

Було на 1.01.2013 р. 552643 452693 84158 5074 2618 2134 5966 

Надійшло за 2013 р. 5895 4707 1098 83 7 — — 

Вибуло в 2013 р. 19468 12981 6330 157 — — — 

Є на 1.01.2014 р. 539070 444419 78926 5000 2625 2134 5966 
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Додаток № 7 

 

Видавнича діяльність 

 

№ 

 

Назва видання 

 

Тип 

посібника 

Обсяг 

друк. 

арку-

шів 

 

Ти-

раж 

Спосі

б 

видан

-ня 

Термін  

 

Вико-

навці  

Поч

. 

Зак. 

1. «Література про 

Тернопільську область 

за 2005—2009 роки» 

Бібліогр. 

покажчик 

24,26 100 Дру-

карсь-

кий 

І кв. 

 

ІV кв. 

 
ВКЛБ 

2. «Література до знамен-

них і пам’ятних дат 

Тернопільщини на 

2014 рік» 

Бібліогр. 

покажчик 

8  200 Дру-

карсь-

кий 

І кв. 

 

ІV кв., 

листо-

пад 

ВКЛБ 

3. «Така непроста 

дорога…» (до 135-

річчя від дня 

народження 

Олександра Олеся) 

Методично-

бібліогр. 

поради 

0,25 30 Ксе-

рокс 

І кв. І кв., 

січень 

НМВ,  

 

4. «Професійне досьє 

бібліотекаря» 

Інформ.-метод. 

бюл. Вип. 1—4 

0,25 30 Ксе-

рокс 

І кв. ІV кв. НМВ 

5. «Публічні бібліотеки 

Тернопільщини: рік 

2012» 

Аналіт.-стат. 

огляд 

0,25 30 Ксе-

рокс 

І кв. ІІ кв. НМВ 

6. «Природа та людина: 

єдність і протиріччя» 

(2013 рік — Рік 

фізичного здоров’я та 

екології в Україні) 

Методично-

бібліогр.  

рекомендації 

0,25 30 Ксе-

рокс 

ІІ 

кв. 

ІІ кв., 

квітень 

НМВ  

 

7. «Крізь призму со-

ціології» 

Інформ.-аналіт. 

бюл. Вип. 1, 2 

0,25 30 Ксе-

рокс 

ІІ 

кв. 

ІV кв. НМВ 

8. «Масовий захід як 

засіб рекламної 

діяльності бібліотеки» 

Методично-

бібліогр.  

поради 

0,25 30 Ксе-

рокс 

ІІ 

кв. 

ІІІ кв., 

липень 

НМВ, 

 

9. «Кращий 

бібліографічний 

покажчик» 

Бібліогр.  

посібник 

  Друкар

ський  

 І кв. ІБВ 

10. «Іванна Блажкевич: її 

життя — як 

смолоскип» 

Бібліогр. 

покажчик 

6,53  100 Дру-

карсь-

кий 

І кв. 

 

ІІІ кв. 

 
ІБВ 

11. «Бібліотек@ та місцева 

громада» 

Збірник статей  4,76 100 Дру-

карсь-

кий 

І кв. ІV кв. НМВ 
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12. «Культура Терно-

пільщини» (сторінками 

періодики) 

Інформ.-

анотов. список. 

Вип. 1—4 

1,7 30 Ксе-

рокс 

І кв. ІV кв. ВІ 

13. «Нові надходження 

неопублікованих доку-

ментів до Тернопільсь-

кої обласної універса-

льної наукової бібліо-

теки: 2012 рік» 

Інформ. список 0,25 30 Ксе-

рокс 

І кв. ІV кв. ВІ 

14. «Інформація про події 

суспільного та куль-

турно-мистецького 

життя Тернопільщини» 

Інформ. 

довідка. Вип. 

1—12 

0,25 30 Ксе-

рокс 

І кв. ІV кв. ВІ 

15. «Сторінками технічних 

періодичних видань» 

Інформ. список. 

Вип. 1—4 
0,25 30 Ксе-

рокс 

ІІ 

кв. 

ІV кв. ВТЛ 

16. «Вам, спеціалісти» Інформ. список. 

Вип. 1—4 
0,25 30 Ксе-

рокс 

ІІ 

кв. 

ІV кв. ВСЛ 

17. «Культура Терно-

пільщини: 2012 рік» 

(сторінками 

центральних та 

обласних періодичних 

видань) 

Анот.-бібліогр. 

покажчик 

5 30 Дру-

карсь-

кий 

 І кв. ВІ 

 

 


