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У 2014 році, попри економічну та політичну нестабільність в Україні, робота 

обласної універсальної наукової бібліотеки була зосереджена на обслуговуванні 

користувачів з урахуванням їхніх інтересів, забезпеченні вільного доступу до 

інформації, активізації інформаційної діяльності, підвищенні соціальної ролі 

книгозбірні та покращенні її матеріально-технічної бази. 

Мультимедіа, соціальні мережі, веб 2.0, інші інновації в інформаційно-

комунікаційних технологіях радикальним чином змінили способи отримання 

інформації, спілкування, обміну досвідом. 

Обласна універсальна наукова бібліотека довела громаді міста Тернополя й 

області, що вона є головним інформаційним центром. 

Упродовж року зареєстровано 21 631 користувача. Вони 154 005 разів відвідали 

книгозбірню, їм видано 439 795 примірників документів. 

Впродовж року працівники відділів обслуговування вивчали динаміку звернень 

до бібліотеки різних категорій користувачів, зокрема: студентства, викладачів 

вишів, незахищених верств населення тощо. 

Важливу роль в удосконаленні діяльності головної книгозбірні краю відіграє 

кадровий потенціал, від освіти, досвіду, творчості, професійної майстерності якого 

залежить імідж та подальший розвиток ОУНБ. В установі працює 68 спеціалістів, у 

т. ч. з вищою освітою 60 осіб та 8 із середньою спеціальною освітою. 

2014 рік для колективу обласної універсальної наукової бібліотеки був 

визначним, адже 15 листопада виповнилося 75 років із часу її заснування (1939). 

З нагоди ювілею в приміщенні Тернопільської обласної філармонії відбулася 

урочиста академія. Під час святкування проведено 

спецпогашення художнього маркованого конверта 

«Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. 

75 років», випущеного Українським державним 

підприємством поштового зв’язку «Укрпошта» тиражем 

400 тисяч примірників. Процедуру погашення здійснили 

голова Тернопільської обласної ради Василь Хомінець, 

перший заступник голови облдержадміністрації Іван Крисак 

та директор Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» Василь Юрчишин. Крім 
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керівників Тернопільської обласної ради, обласної державної 

адміністрації та міської ради, в урочистій академії взяли участь 

представники видавництва «Навчальна книга — Богдан», редакції 

газети «Підручники і посібники», Державної телерадіокомпанії, 

газети «Свобода», Всеукраїнської незалежної громадсько-політичної 

газети «Вільне життя», читачі (майстер народної 

творчості Антон Гриб, мистецтвознавець, краєзнавець 

Ігор Дуда), друзі бібліотеки. З благословенням та 

вітальним словом виступили архієписком 

Тернопільський, Кременецький і Бучацький Нестор та 

отець Віталій Козак. 

До ювілею працівники бібліотеки підготували й видали буклети «Тернопільська 

обласна універсальна наукова бібліотека», «Вікно в Америку», фотоальбом 

«Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 75 років». 

Під час урочистої академії працівникам книгозбірні було вручено грамоти й 

подяки Міністерства культури України, обласної державної адміністрації, обласної 

ради та мерії міста. 

Для гостей та колективу бібліотеки артисти Тернопільської обласної філармонії 

підготували святковий концерт. 

 

Серцевиною бібліотеки був і залишається бібліотечний фонд. Тому 

організовуючи роботу з його формування, у міру фінансових можливостей, 

працівники відділу комплектування намагалися досягнути відповідності між 

складом, обсягом та інформаційними потребами користувачів. 

У 2014 році поточне комплектування спрямовувалось на задоволення 

інформаційного попиту користувачів, якісне оновлення документального ресурсу 
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бібліотеки, придбання окремих унікальних видань краєзнавчого змісту за 

науковими, історичними та видавничими характеристиками, надходження 

максимального обсягу назв обов’язкового обласного примірника. 

Відділ виконував завдання щодо дотримання системності партнерських 

відносин із місцевими видавництвами, організації виробничих процесів відповідно 

до вимог нормативно-методичних документів, взаємодії з відділами книгозбірні в 

технологіях комплектування та рекомплектування фонду, надання відповідної 

методичної допомоги бібліотекам усіх відомств. 

Загальна кількість надходжень 2014 року склала 5291 примірник видань, із них: 

книги — 4154 пр., 3371 назва; журнали — 1056 пр., 162 назви; газети — 71 річний 

комплект, 68 назв; електронні видання — 10 пр. 

На відміну від попередніх років, більш активно реалізовувалася «Обласна 

програма поповнення бібліотечних фондів області на 2011—2015 роки», зокрема 

виділялися кошти як на придбання періодичних, так і книжкових видань. Уперше 

було передплачено районні газети для гарантованого реєстру регіональної 

інформації. 

Показники скорочення надходжень газетно-журнальних видань пов’язані із 

забезпеченням інформацією з інтернет-джерел, а також їх подорожчанням.  

Усього куплено 1133 пр. книг, що становить 27% від загальної кількості 

надходження книжкових та електронних видань у звітному році. 

Закупівля здійснювалась на взаємовигідних договірних засадах у видавництвах 

України: ТзОВ «Олді-плюс», ТзОВ «Темпора», ТзОВ «Апріорі», ТзОВ «Літопис», 

ТзОВ «Смолоскип», ТзОВ «Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», ТзОВ 

«Видавництво «Знання»; у книготоргових та видавничих організаціях і приватних 

підприємців м. Тернополя, зокрема: ТОВ «Книжкова хата», ПП Костюк, ТОВ 

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

книгарні «Є». 

Безкоштовне поповнення фонду склало 73%. 

Фонд відділу краєзнавчої літератури та бібліографії поповнювався обласним 

обов’язковим примірником видань, що становить 474 пр. 
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Також здійснювався моніторинг комерційних пропозицій, реклами книг, 

бібліографічної інформації та облік доставки видавничої продукції, пошук шляхів 

щодо взаємовигідної співпраці.  

Регулярному надходженню сприяв існуючий механізм системи надання 

книжкових новинок поліграфічними та видавничими підприємствами: 

«Укрмедкнига», «Економічна думка», ТОВ «Редакція газети «Підручники і 

посібники», ТОВ «Навчальна книга — Богдан», ТОВ «Лілея». 

Добрі партнерські відносини склалися в бібліотеки з ТзОВ «Мандрівець». 

Заповнено лакуни щодо наявності всеукраїнського наукового журналу 

«Мандрівець». 

Вагомий внесок у формування фонду газетно-журнальних видань робить 

місцеве видавництво «Діана плюс» (64 назви). 

Бібліотека широко рекламує роботу з благодійниками та дарувальниками книг. 

Їх перелік подано на сайті ОУНБ. Відділ узяв участь у загальнобібліотечній акції 

«Книги у пошуках читачів», підготувавши стенд-рейтинг «Вдячні тернопільським 

бібліофілам!». Як дарунок, до бібліотечного фонду надійшло 689 пр. видань. 

Серед благодійників варто відзначити УАДФ «Сейбр-Світло», Галузевий 

державний архів СБ України, Наукове товариство ім. Шевченка у Львові й 

Тернопільський осередок НТШ.  

Не дивлячись на складнощі, дирекція ОУНБ вирішила можливість участі 

бібліотеки в черговому Форумі видавців у Львові. Для бібліотечного фонду 

придбано кращі взірці книжкових новинок видавничого ринку, бібліотека перша 

ознайомила читацьку громаду міста з рейтинговими й резонансними виданнями 

України та світовими бестселерами. До цього переліку належать книги: 

Чарнецький Л. «Історія українського театру в Галичині», Кондратюк К. К., 

Леськів М. «Україна: Західні землі», Мандзюк Д. «Країна Галичина», «Йосиф 

Сліпий. Спомини», Манро Е. «Слишком много», Герман В. «Сад бажань» та інші.  

Проводилась книгообмінна робота з бібліотеками Міністерства культури 

України, а також бібліотеками іншого галузевого підпорядкування. Виданнями 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

поповнюється серія бібліографічних покажчиків «Видатні педагоги світу». 
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Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника надає щорічники 

«Записки ЛНБ ім. В. Стефаника» та «Збірники праць Науково-дослідного центру 

періодики». 

Підтримку в поповненні бібліотечних фондів надає місцева влада. ОУНБ 

здійснює облік і розподіл цих видань. За сприяння обласної видавничої ради до 

публічних бібліотек Тернопільщини надійшло 19 назв книг авторів краю. 

Усього розподілено 8747 пр. видань, з них за програмою «Українська книга» — 

5248 пр., від обласної видавничої ради — 1098 пр. 

У звітний період проводилось рекомплектування бібліотечного фонду. У 

рамках ретроспекції та створення електронного каталогу зроблено висновки щодо 

наявності великої кількості застарілої, неактуальної літератури, надмірної 

дублетності примірників, яку в умовах обмеженої площі зберігати не доцільно. На 

видання даного сегмента були поодинокі запити. Тому списано й знято з 

інвентарного обліку 25 555 пр. документів. Характеристика за причинами вибуття 

така: непрофільність і дублетність — 9289 пр., зношеність — 12 740 пр., 

застарілість — 2994 пр., втрата користувачами — 532 пр. 

Формування збалансованої моделі бібліотечного фонду ОУНБ проводилось з 

урахуванням спеціалізації комплектування книгозбірень інших відомств. Сайт 

бібліотеки вміщує перелік періодичних видань, які передплачуються книгозбірнями 

м. Тернополя, та щопівроку оновлюється. 

Інформацію про обмінний фонд розміщено на веб-сторінці ОУНБ. З новими 

надходженнями до ОФ користувачів ознайомлювали щоквартальні списки 

літератури.  

Упродовж звітного періоду до обмінного фонду бібліотеки надійшло 10 155 пр. 

видань: 9289 пр. дублетної та малозапитуваної літератури з відділу зберігання 

основного фонду ОУНБ, 866 книг — дарунки приватних та юридичних осіб. 

Обмінний фонд у співпраці із спеціалізованими відділами бібліотеки належно 

виконував функцію доукомплектування. Окремими назвами видань поповнились 

відділи літератури іноземними мовами  та зберігання основного фонду. 

Бібліотека педуніверситету відібрала для потреб своїх користувачів 65 назв 

документів, музичні навчальні заклади — 77 назв, станція юних техніків — 
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161 назву, загальноосвітньосвітні школи — 156 назв. Усього перерозподілено 

503 книги. 

Проводилась методична робота. Завідувач відділу здійснювала поточне 

індивідуальне консультування працівників книгозбірень інших відомств та ОУНБ із 

питань нормування процесу формування бібліотечних фондів, контролю за 

дотриманням правил заповнення книг сумарного обліку. Відповідно до плану 

роботи департаменту культури, релігій та національностей, взяла участь у семінарі 

директорів ЦБС. 

Електронні бази даних відділу комплектування фонду на 01.01.2015 р. 

нараховують: «Книги» (CMPL) — 28 087 записів (за 2014 рік поповнилась на 

3138 записів), БД «Журнали — Періодика» (РR08) збільшилась на 1109 записів, БД 

«Газети» (GAZ_2011) — на 4572 записи. 

 

Упродовж звітного року робота відділу обробки літератури та організації 

каталогів була спрямована на аналітико-синтетичну обробку документів, 

удосконалення організації, ведення й редагування системи каталогів, редагування 

БД «Електронний каталог», дотримання діючих стандартів, поновнення 

регламентуючої документації. 

За рік було опрацьовано 3440 документів. Систематизовано, предметизовано та 

складено бібліографічний опис на 2864 назви документів. Видрукувано 8752 картки 

та 6880 індикаторів і формуляри для книг. 

Усі видрукувані картки влито в традиційні карткові каталоги: генеральний — 

2864, абетковий — 2600, систематичний — 3174. 

Картотека назв художніх творів поповнилася 114 новими записами. 

Для кращого розкриття фонду книгозбірні працівники відділу упродовж року 

здійснювали часткове методичне й технічне редагування карткових каталогів: 

алфавітного читацького російською мовою та генерального на правильність 

розстановки карток, заміну зношених роздільників (відредаговано букви «Б», «Г»); 

систематичного каталогу — на правильність розcтановки та уточнення 

формулювань назв розділів і рубрик, контролю за їх наповненням. Зроблено 

методичну редакцію відділу  «82. Фольклор». Усього відредаговано 28 000 карток. 
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Протягом року здійснювалася редакція алфавітно-предметного покажчика 

(АПП) відповідно до змін, які відбувалися в систематичному каталозі. 

Минулого року карткові каталоги бібліотеки очищалися від застарілої та 

зношеної літератури. Так, у процесі роботи працівники відділу вилучили з 

генерального каталогу 6498 номерів, електронного каталогу — 1468 номерів і 

15 785 карток з усіх каталогів. 

Фахівці відділу обробки літератури та організації каталогів працювали над 

формуванням електронного каталогу бібліотеки, який функціонує в автоматизованій 

системі «ІРБІС». Упродовж року база даних поповнялася всіма видами документів. 

Занесено 3440 назв документів, і на сьогоднішній день база даних нараховує 

51 839 записів. 

Електронний каталог вимагає постійної методичної редакції. Протягом року 

проводилася редакція бібліографічних записів на правильність внесення в 

електронну базу даних: пошук за автором, пошук за назвою, пошук за роками, назви 

серій; предметних рубрик; словників електронної бази даних для уніфікації записів і 

видалення помилок. 

Упродовж останніх років фахівці бібліотеки активно працюють над 

наповненням «Електронної бази даних на ретроспективну літературу». У звітному 

році в базу даних внесено 61 141 запис, що в загальному на 01.01.2015 року 

становить 104 433 записи. 

Протягом останніх років у бібліотеці здійснюється штрихове кодування фонду. 

За рік працівники відділу ОЛОК штриховими кодами обробили 3440 документів 

нових надходжень. Усього працівники відділів бібліотеки опрацювали 

63 428 документів. 

Оскільки відділ обробки літератури та організації каталогів є методичним 

центром області, неодноразово надавалися консультації працівникам бібліотек ЦБС 

із питань систематизації та предметизації творів друку, дотримання діючих 

стандартів, каталогізації та обробки документів, упровадження автоматизованої 

системи «ІРБІС» у роботу бібліотек ЦБС. 

Надавалася методична допомога з удосконалення бібліографічних записів у 

базах даних електронного каталогу для працівників відділів літератури з мистецтва, 
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технічної літератури, читального залу, краєзнавчої літератури та бібліографії, 

міського абонементу. 

Упродовж року фахівці відділу надавали платні послуги викладачам вишів, 

науковцям у визначенні індексів УДК, ББК та авторського знака для монографій, 

підручників, статей до наукових збірників, а також читачам і видавництвам 

обласного центру. У результаті домовленостей щодо індексації документів для 

видавництв відділ сприяє комплектуванню бібліотеки обов’язковим примірником. 

Усього надано 71 послугу з визначення індексів ББК, 64 — УДК, у результаті чого  

одержано 425 грн. 

Тенденції розвитку бібліотечно-інформаційних технологій, та й діяльність самої 

бібліотеки вже неможливо уявити без електронних інформаційних ресурсів, що, у 

свою чергу, призвело до формування електронних баз даних (БД) та електронної 

бібліотеки. 

Активне впровадження упродовж останнього десятиліття сучасних технологій у 

роботу ОУНБ сприяло створенню нової інформаційної інфраструктури, у якій 

бібліотека чітко зайняла місце посередника між інформаційними ресурсами та 

користувачами. Загалом, технологічні процеси книгозбірні забезпечував 

61 комп’ютер, об’єднаний у локальну мережу. 

П’ять років бібліотека надає своїм користувачам безкоштовний доступ до Wi-

Fi. Завдяки грантовій діяльності покращилась матеріально-технічна база ОУНБ. За 

програмою «Бібліоміст» отримали програмне забезпечення для комп’ютерів. ТОВ 

УБА отримало грант на підтримку Інформаційно-ресурсного центру «Вікно в 

Америку» на суму 11 500$, освоєно грантові кошти 2013 року на суму 23 979 грн. За 

ці гроші придбано відеокамеру, меблі, книги, банери та рекламні матеріали.   

Для поліпшення якості та оперативності обслуговування користувачам надано 

платних послуг на суму 50,5 тисячі гривень (101%).  

Щороку збільшується кількість електронних баз даних бібліотеки. Так, у 

2014 році збільшилась кількість БД, відкритих для користувачів. Загальна їх 

кількість — 16, з них 3 — «Колекція Тернопільського міського осередку Наукового 

товариства ім. Шевченка», «Колекція Медведика Петра Костьовича», «Колекція 

родини Шафранюків (Канада)». 
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Бази даних нараховують понад 430 тис. записів. 

Найбільш популярними є: 

— БД «Електронний каталог книг» — 157 957 записів; 

— БД «Електронна картотека статей» — 201 618 записів; 

— БД «Електронний краєзнавчий каталог» — 32 902 записи; 

— БД «Електронний каталог видань іноземними мовами» — 1223 записи; 

— БД «Електронна бібліотека» — 671 запис; 

— БД «Картотека пісень за назвами» — 1375 записів. 

У 2014 році послугами електронного каталогу скористалися 8709 онлайнових 

користувачів. 

Аналізуючи роботу впродовж року, хотілося б звернути увагу на блоги, 

створені функціональними відділами та присвячені бібліотечній тематиці, 

літературним новинкам, життю колективу й не тільки. 

Свою прихильність користувачі віддали блогам: «Абонемент на бульварі 

Шевченка, 15», «Window on America Center in Ternopil Scientific Library», 

«Бібліотека. Книга. Читач…», «КроКус (Крок у світ культури Тернопілля)». 

З кожним роком ОУНБ усе активніше виходить у соціальні мережі. На даний 

час комплексне використання бібліотечного сайта, блогів, соціальних мереж дало 

можливість ефективно позиціонувати бібліотеку в інформаційному просторі. 

Зріс рейтинг блогу регіонального навчального центру «Вчитись ніколи не 

пізно», який переглянули 55 538 разів. Його постійними відвідувачами є бібліотечні 

фахівці. 

Саме соціальні мережі дозволили залучити користувачів міста й області до 

обговорення проблем бібліотеки, застосування цікавих форм роботи, організації 

клубів та ін. 

Враховуючи вимоги сьогодення, працівники ОУНБ намагаються 

використовувати у своїй діяльності більш сучасні форми, які завдяки актуальному 

змісту, творчому підходу привертають до себе увагу користувачів, а також 

залучають нових відвідувачів. Так активізував свою роботу Пункт доступу громадян 

до інформації (ПДГ), що діє при відділі читального залу. 
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Упродовж року послугами ПДГ скористалися 50 користувачів, з яких 40% люди 

пенсійного віку, по 30% — учнівство та студентство. Основними темами, з якими 

зверталися користувачі, були: пенсійне законодавство, зобов’язальне право, право 

власності та спадкове право, земельне, житлове, трудове законодавство та інші. 

Уперше в 2014 році було проведено реєстрацію на ЗНО й неодноразово 

надавалася інформація про виші. 

Зверталися користувачі й за пошуком електронних ресурсів. Слід зазначити, що 

інформація про роботу ПДГ неодноразово висвітлювалася на семінарах, нарадах, 

тренінгах. 

 

За рік у відділ зберігання основного фонду надійшло 60 партій нової літератури, 

а це 3441 пр. документів, які розподілено серед відділів бібліотеки. Вибуло з відділу 

25 850 пр. документів.  

Фонд відділу на 01.01.2015 року становить 275 981 пр. документів, у т. ч. 

34 866 журналів і газет за мовами: українською — 107 596 пр. документів, 

російською — 168 385 пр. документів.  

Для працівників бібліотеки проведено 15 переглядів нових надходжень 

літератури. 

За рік відремонтовано шляхом підклеювання 3900 пр. документів, відновлено 

втрачені сторінки за допомогою ксерокопіювання 100 пр. документів, 

відремонтовано 25 підшивок газет шляхом підклеювання. У підвальному 

приміщенні впорядковано 35 підшивок газет. Відібрано 43 підшивки газет для 

філіалу. Відредаговано картотеку журналів та газет. Відібрано 10 підшивок газет для  

палітурної оправи. Звірено 62 підшивки газет на наявність усіх номерів. 

Відділам бібліотеки видано за рік 13 091 пр. документів, стільки ж прийнято з 

відділів і  розставлено у фонд (книг — 11 426, журналів — 834, газет — 831). 

Чималу роботу проведено з відмовленнями. За рік їх було 718. Здійснювалися 

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

відбір замовлень до картотеки доукомплектування (26 позицій). 
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Поповнилась картотека видань з автографами, екслібрисами та печатками 

видатних людей на 47 пр. документів. На 01.01.2015року вона нараховує 565 пр. 

документів. 

Картотека рідкісних і цінних видань поповнилась на 30 пр. документів і 

нараховує на 01.01.2015 року 422 пр. документів. 

Частково впорядковано фонд документів книгосховища першого поверху 

(60 000 пр.), розділи: «Зарубіжна література», «Техніка», «Мистецтво», «Українська 

література», «Російська література».  

Розставлено індикатори в каталоги та картотеки (30 000 карток). 

Завершуться інвентаризація у відділах міського абонементу та зберігання 

основного фонду. 

За період проведення інвентаризації працівники відділу зробили уточнення: 

інвентарних номерів — 10 000 пр. документів; правильність класифікаційних  

індексів та шифрів (за генеральним каталогом у відділі обробки літератури та 

організації каталогів) — 22 000 пр. документів; авторських знаків — 15 000 пр. 

документів; проведено пошук документів, не виявлених під час звірки у відділі, в 

інших структурних підрозділах бібліотеки — 16 000 пр. документів. 

Велася робота з інвентарними книгами. 

 

У звітному році пріоритетними завданнями відділу автоматизації та механізації 

бібліотечних процесів були: обслуговування користувачів інтернет-центру, 

забезпечення безперебійної роботи серверів та робочих комп’ютерів, а також 

наповнення контенту сайта бібліотеки. 

За рік у відділі записано та перереєстровано 797 користувачів, відвідування 

становить 7915 разів. Сайт бібліотеки відвідали 54 284 користувачі, вони 

переглянули 103 964 сторінки.  

Нову інформацію розміщено в розділах сайта:  

— «Бібліотечні новини» —115 новин; 

— «Повнотекстові видання бібліотеки» — 39 публікацій; 

— «Про нас пишуть» — 71 стаття; 

— «Будівництво бібліотеки» — 1 стаття; 
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— «Електронна бібліотека» — 60 книг.  

Оновлено на сайті розділи «Регіон» та рейтинг книг, які завоювали 

популярність серед читачів відділу міського абонементу в номінаціях «Світовий 

Best», «Український Best» та «Бестселери авторів Тернопільщини», «Зведена 

картотека періодичних видань», доповнено розділи «Бібліотечні новини», «Події 

культурного життя краю», «Видання бібліотеки», «Обмінний фонд бібліотеки», 

«Вийшли з друку», «Бібліотекарю». Створено й розміщено на сайті нові віртуальні 

виставки: «Всеукраїнський рейтинг «Книжка року — 2013» та «Видання 

Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки», оновлено виставки 

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

читального залу».  

Для оптимізації відвідуваності інтернет-сторінки бібліотеки підготовлено 

аналітичну довідку звернень до сайта за 2014 рік за результатами моніторингу 

сервісу «Google Analytics». Для привабливого представлення ОУНБ в мережі 

інтернет та соціальних мережах здійснено ретушування фотографії фасаду 

бібліотеки. 

Спільно з комітетом із конкурсних торгів книгозбірні здійснено забезпечення 

подачі документів із державної закупівлі та розміщення їх на сайті бібліотеки у 

відповідному розділі. 

Протягом року відділом постійно надавалась допомога зі створення афіш, 

запрошень, оголошень про проведення масових заходів у книгозбірні, 

здійснювались  технічне обслуговування й фіксація бібліотечних подій, які 

відображені на сайті в 38 фотогалереях та 35 роликах на сервісі відеоматеріалів 

«YouТube». Спільно з керівництвом бібліотеки розроблено макет й оформлено 

обкладинки для рекламних буклетів відділів. Працівники відділу взяли активну 

участь у підготовці акції «Книги у пошуках читачів», присвяченій Всесвітньому дню 

книги й авторського права, організації святкування 75-річчя із часу заснування 

бібліотеки. 

Надавалася практична й методична допомога працівникам публічних бібліотек 

області. 
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Завідувач відділу брав участь у дводенному семінарі «Робота з корпоративними 

базами даних та сервісом інтернет-еквайрингу» (м. Київ), де отримав сертифікат 

учасника для відділень УБА, та в семінарі-тренінгу для завідувачів міських 

бібліотек «Повідомте всіх про діяльність бібліотеки», на якій виступив із 

консультацією на тему «Соцмережі як засіб просування бібліотечної діяльності в 

електронному просторі». 

Разом із фахівцями науково-методичного відділу та 

відділу інформації здійснено верстку й додрукову підготовку 

12 найменувань інформаційної й методичної літератури та їх 

видання загальною кількістю 405 примірників, а також 

телефонного довідника «Установи та заклади культури 

Тернопільської області». Здійснено дизайн, макетування та 

комп’ютерну верстку кольорового фотоальбому 

«Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 75 

років», приуроченого до ювілею книгозбірні. 

 

У 2014 році відділом інформації ОУНБ обслужено 303 користувачі, 

книговидача склала 1351 пр. документів. 

Загальне відвідування відділу становить 8334, у т. ч. відвідування відділу — 

2886, Регіонального навчального центру, Тернопільського центру європейської 

інформації — 915, масові заходи, екскурсії — 242. 

Протягом року до підсобного фонду відділу надійшло 2 пр. книг і 

32 неопублікованих документи. Здійснено бібліографічний опис та шифрування 115 

неопублікованих документів. Зроблено звірку та чистку фонду неопублікованих 

документів.  

Для популяризації фонду неопублікованих документів підготовлено щорічний 

інформаційний список «Нові надходження неопублікованих документів до 

Тернопільської ОУНБ. 2014 рік» та проведено огляд нових надходжень 

неопублікованих документів для працівників бібліотеки. 

Упродовж року здійснювалася робота над наповненням та редагуванням 

електронних баз даних, зокрема: 
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— «Неопубліковані документи» — 1588; 

— «Культура Тернопільщини» — 8291; 

— «Документи з питань європейської інформації» — 1892; 

— «Картотека пісень за назвами» — 114. 

Надавалися консультації працівникам бібліотеки щодо програми «ІРБІС». 

Здійснювалось адміністрування бібліотечних баз даних у даній системі. Також у 

відділі проводився облік друку штрихових кодів та видачі їх функціональним 

відділам. Загалом надруковано та видано працівникам бібліотеки 75 000 штрихових 

кодів. 

Як і в попередні роки, відділ обслуговував 45 абонентів інформації, у т. ч.: 

індивідуальних — 13, колективних — 32.  

Сьогодні бібліотека формує громадську думку й доводить її до владних 

структур, а з іншого — інформує громаду про діяльність місцевої влади. 

Абоненти колективної інформації — голова облдержадміністрації, заступник 

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

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

Бібліографічне інформування абонентів здійснювалося шляхом підготовки 

повідомлень у системі вибіркового розповсюдження інформації (щотижня); 

узагальнюючих довідок на основі оперативної інформації (щокварталу), бюлетенів 

нових надходжень (щомісяця). 

Одним із пріоритетних напрямів у роботі з користувачами у 2014 році було  

надання інформаційних довідок, у т. ч. за допомогою мережі інтернет. За рік 

підготовлено 223 довідки різної тематики (з питань культури, права, економіки, 

політики, техніки, підприємництва, про діяльність установ і організацій області й 

України, видатних діячів культури та мистецтва тощо). Довідки надавались як усно 

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

Упродовж року працівники відділу поповнювали розділ «Про нас пишуть» на 

сайті Тернопільської ОУНБ, у якому розміщуються дописи про книгозбірню. За рік 

було здійснено аналітичний опис та анотування 71 статті з місцевих та центральних 

періодичних видань. 
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Отримав право на життя та увагу користувачів і блог відділу «КроКус (Крок у 

світ культури Тернопілля)» (http://informtounb.blogspot.com/).  

За 2014 рік було здійснено 36 дописів, які стосувалися культурного та 

мистецького життя краю, митців, письменників — уродженців Тернопільщини. 

Відвідали блог  5313 користувачів, серед яких — представники з України, США, 

Росії, Німеччини, Польщі, Сербії тощо. Найбільш запитуваними були публікації 

«Іванна Блажкевич і Тарас Шевченко» (308 переглядів), «Вони прославили наш 

край» (148 переглядів), «Шевченківськими місцями Кременеччини (110 переглядів)» 

та ін. Користуються популярністю тематичні сторінки блогу: «Шевченкіана 

Тернопільщини», «Книга у просторі культури», «Ексклюзив від автора» тощо.  

Працівники відділу надають допомогу в підтримці блогів відділів бібліотеки. 

Для популяризації діяльності відділу інформації, представлення його роботи 

широкому загалу в грудні 2014 року створено сторінку відділу в соціальній мережі 

«Facebook» (https://www.facebook.com/informtounb).  

Одним із важливих напрямків роботи даного підрозділу залишається видавнича 

діяльність. Упродовж 2014 року щотижня виходив інформаційний бюлетень 

«Інформація з питань культури і мистецтва (сторінками періодики)»; щомісяця 

видавалися інформаційний бюлетень «Інформація про події суспільного та 

культурно-мистецького життя Тернопільщини» та бібліографічний список «Нові 

надходження з питань бібліотекознавства»; щокварталу готувався інформаційний 

анотований список «Культура Тернопільщини (сторінками періодики)». 

Також  працівниками відділу підготовлено та видано бібліографічний покажчик 

«Культура Тернопільщини: 2013 рік», телефонний довідник «Установи та заклади 

культури Тернопільської області: довідник (станом на 01.03.2014)». Матеріали 

розміщено на веб-сайті бібліотеки. 

Одним із значимих напрямків роботи залишається реклама книгозбірні та 

бібліотечних послуг.  

Упродовж року спеціалісти відділу співпрацювали із ЗМІ, а саме журналом 

«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», у якому було опубліковано 

4 матеріали. 
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Приємно відзначити, що в травні на адресу редакції журналу надійшов лист-

подяка від бібліотекаря гімназії ім. Лесі Українки (м. Жовті Води Дніпропетровської 

області), лауреата Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» 2013/2014 н. р. 

Алли Какуші, у якому йдеться про статтю «Створюємо блог бібліотеки». 

У газеті «Вільне життя плюс» надруковано 5 статей, 3 статті розміщено в газеті 

«Свобода», 1 — надруковано в «Українській музичній газеті». 

Уже багато років поспіль продовжується співпраця з науково-методичним 

відділом. Для «Професійного досьє бібліотекаря» було підготовлено статті: 

«Сучасні підходи до популяризації книги та читання за допомогою мережі інтернет, 

або Створюємо бібліотечні подкасти», «Буккросcинг, або Перетворимо світ на 

бібліотеку». 

Завідувач відділу брала участь у семінарі-тренінгу для завідувачів міських 

бібліотек та обласному семінарі директорів, де виступила із консультаціями на теми: 

«Співпраця бібліотеки із засобами масової інформації», «Бібліотеки як центри 

підтримки громад в умовах воєнної загрози. Робота з внутрішньо переміщеними 

особами». 

2014 рік став роком упровадження вебінарів у практику роботи відділу. Загалом 

проведено 7 навчальних вебінарів для працівників бібліотек області (6 — у рамках 

реалізації проекту УБА «Бібліотека і виборчий процес», 1 — за проектом «Робота 

бібліотек в умовах воєнної загрози»). Записи вебінарів викладені на сайті бібліотеки, 

блозі РНЦ, сервісі «YouTube», де їх мають можливість переглянути всі бажаючі. 

Четвертий рік поспіль працівники відділу 

беруть участь у реалізації програми «Бібліоміст». 

П’ятиденний тренінг на тему «Нова бібліотечна 

послуга: використання інформаційних технологій та 

інтернету в бібліотеці» було проведено для 

працівників бібліотек-переможців 3 та 4 турів конкурсу проектів за програмою 

«Бібліоміст». Активізувалася робота з проведення виїзних тренінгів, вони пройшли 

для: 

— студентів ІІ курсу Теребовлянського вищого училища культури на тему 

«Технології веб 2.0 для бібліотек»;   
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— студентів ІІІ курсу Теребовлянського вищого училища культури на тему 

«Технології веб 2.0 для бібліотек»;  

— працівників Теребовлянської ЦБС із написання статей до «Вікіпедії»; 

— працівників Збаразької ЦБС із написання статей до «Вікіпедії». 

Окремо було проведено 2 додаткових тренінги для користувачів на тему 

«Основи комп’ютерної грамотності». 

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. За звітний період блог 

відвідали 57 749 користувачів з України,  Росії, США, Німеччини, Нідерландів, 

Іспанії, Франції, Польщі тощо. Найбільш цікавими для користувачів стали 

публікації «Бібліографічний опис електронних документів» (2894 перегляди), 

«Вчимося працювати в «Скайпі» (4029 переглядів), «Як знайти потрібну 

інформацію в Інтернеті» (3508 переглядів) тощо. На блозі зареєстровано 

30 постійних користувачів, які регулярно отримують інформацію про нові дописи. 

У Регіональному навчальному центрі надається безкоштовний  доступ до 

мережі інтернет. За 2014 рік центр відвідав 4291 користувач. 

Також протягом року багато уваги приділялось підвищенню фахового рівня 

працівників РТЦ, зокрема вони були учасниками: 

— тренінгу для координаторів, тренерів РТЦ за темою «Навчання для сучасних 

бібліотекарів: основне підґрунтя розвитку книгозбірень»; 

— роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна 

інформаційно-бібліотечна освіта: нові вимоги» для координаторів і тренерів РТЦ у 

смт. Славське Львівської області; 

— тренінгу «Шляхи забезпечення стійкого розвитку і функціонування РТЦ»;  

— тренінгу з використання інтерактивних дошок; 

— ярмарку бібліотечних інновацій «Міст ваш!»; 

— Львівському бібліотечному форумі та методичному семінарі «Виборчий 

процес як реалізація конституційних прав громадян»; 

— тренінгу «Бібліотеки як центри підтримки громад в умовах воєнної загрози». 
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П’ятий рік при відділі інформації діє Центр європейської інформації, створений 

за проектом Міжнародного фонду «Відродження». Протягом року обслужено 

915 відвідувачів, яким надавалися довідки з питань, що стосуються 

євроінтеграційних процесів у країні. У рамках святкування Днів Європи в Україні 

увазі користувачів бібліотеки було представлено книжкові виставки  «Знайомтесь: 

Європейський Союз» та «Україна на шляху до Європи». Під час декади відкритих 

дверей для студентів тернопільських вишів було проведено день інформації на тему 

«Європа для українського студентства». 

У серпні завідувач відділу інформації взяла участь у роботі  Форуму мережі 

центрів європейської інформації, на якому Тернопільський ЦЄІ було прийнято до 

Мережі ЦЄІ, що значно розширює можливості роботи центру. 

Здійснюється підтримка сторінок ЦЄІ на сайті Тернопільської ОУНБ 

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

Певним здобутком працівників відділу є функціонування Регіонального 

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

Станом на 01.01.2015 року база даних порталу нараховувала 2031 повнотекстовий 

документ. За звітний період зареєстровано 155 998 унікальних відвідувачів, які 

здійснили 472 325 візитів та переглянули 2 510 713 сторінок. Користувачами 

стягнуто 28,17 ГБ інформації.  

Працівники відділу долучилися до реалізації нового проекту від програми 

«Бібліоміст» «Бібліотеки як центри підтримки громад в умовах воєнної загрози. 

Організація надання послуг внутрішньо переміщеним особам». У рамках проекту 

проведено 2 тренінги та вебінар для бібліотекарів області на тему «Бібліотеки як 

центри підтримки громад в умовах воєнної загрози: організація надання послуг 

внутрішньо переміщеним особам (ВПО)». Учасники навчань з’ясовували, які 

послуги бібліотеки області можуть надавати внутрішньо переміщеним особам, щоб 

стати ефективними центрами підтримки громад в умовах воєнної загрози.  

У Тернопільській ОУНБ створено інформаційний буклет на допомогу 

вимушеним переселенцям. 
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Також у 2014 році реалізовано ще один проект Української бібліотечної 

асоціації «Бібліотеки і виборчий процес, спрямований на навчання громадян 

України віком від 18 років більш ефективній реалізації свого виборчого права».  

Учасниками онлайнових семінарів стали працівники та користувачі бібліотек 

області. Для того, щоб вебінари могли прослухати більше користувачів, їх записи 

викладено окремим плейлистом на сервісі «YouTube» 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLUtM1IdL0PxHO3Duz8IcP3c0GIVyAEiW6).  

 

Доступність інформації в сучасних умовах багато в чому залежить від стану 

довідково-бібліографічного апарату (ДБА) бібліотеки, який упродовж року 

поповнювався матеріалами із збірників, періодичних видань і видань, що 

продовжують виходити. Працівники інформаційно-бібліографічного відділу 

оперативно відображали в систематичній картотеці статей матеріали, які мали 

теоретичну й практичну цінність, пізнавальне значення для вивчення історії й 

розвитку суспільства.  

У 2014 році в автоматизованому режимі аналітично описано 9054 статті, 

розписано 111 збірників. У систематичну картотеку статей (карткову) влито 

14 043 картки. Згідно з угодою про створення Центру кооперативної каталогізації 

для бібліотек України описано 52 журнали в автоматизованому режимі. Набрано 

1123 статті, імпортовано з ЦУКК 506 файлів (журналів) — 6671 запис, надруковано 

на принтері 15 725 карток. Саме розвиток координації та кооперації сприяє 

інтеграції діяльності бібліотеки на вищому рівні. 

Одним із головних інформаційних продуктів, який містить найбільші масиви 

відомостей про документи, є Електронна картотека статей (ЕКС). Протягом 

2014 року вона поповнилася 15 725 записами, з них 9054 записів зроблено 

працівниками інформаційно-бібліографічного відділу. Внесено 16 406 коригувань у 

відповідних полях баз даних відділу. На 1 січня 2015 року кількість записів ЕКС 

становила 201 618. 

Довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) користувачів здійснюється в 

режимі «запит-відповідь» на базі ДБА та з використанням електронної бази даних 

шляхом виконання усних, фактографічних та бібліографічних довідок. 
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У 2014 році загальна кількість виконаних довідок становила 6759, у т. ч. 

4498 — тематичних, 1906 — адресних, 235 — уточнюючих, 120 — фактографічних. 

Задовольняючи потреби сучасного користувача в інформації, бібліографи 

широко використовують електронні бази та інтернет-ресурси. Виконано 

1498 інтернет-довідок.  

На запит департаменту культури, релігій та національностей обласної 

державної адміністрації підготовлено письмову фактографічну довідку 

«Висловлювання Митрополита Андрея Шептицького, Патріарха Йосифа Сліпого, 

Верховного архієпископа Святослава Шевчука і сучасне становище в Україні». 

Уже не перший рік бібліотека забезпечує довідково-бібліографічне 

обслуговування віддалених користувачів. У 2014 році підготовлено віртуальні 

довідки: «Аналіз інформаційних продуктів та послуг обласних універсальних 

наукових бібліотек», «Клонування людини — одна із сучасних кримінально-

правових проблем», «Інформаційне протистояння як чинник конфліктів в Лівії». 

Однією з  головних функцій бібліотеки є формування інформаційної культури, 

яка включає традиційну бібліотечно-бібліографічну культуру й вміння оперувати 

інформацією з використанням сучасних комп’ютерних технологій. У практиці все 

частіше застосовуються консультації користувачів для самостійного пошуку 

літератури в каталогах, картотеках, бібліографічних посібниках (протягом року їх 

надано 1644).  

Під час декади відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня 

бібліотек, для студентів-першокурсників вишів міста Тернополя в залі каталогів 

проведено консультації щодо користування довідково-бібліографічним апаратом 

бібліотеки, ознайомлення з методикою пошуку літератури в каталогах і картотеках. 

У січні для студентів коледжу Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна» (спеціальність «Діловодство») проведено бібліотечний урок 

«Електронні каталоги бібліотек України: пошукові можливості». 

Фонд відділу поповнюється новими довідковими виданнями. Упродовж року 

надійшло 46 пр. книг і 84 журнали. 

На запити 92 читачів видано 1640 пр. книг і періодичних видань. Зафіксовано 

125 відвідувань відділу читачами.  
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Враховуючи зростаючу кількість запитань щодо бібліографічного опису 

працівниками відділу започатковано майстер-класи, які проводилися на базі 

Збаразької та Чортківської центральних бібліотек на тему «Бібліографічна 

продукція: вимоги щодо структурування та бібліографічного опису». Учасники 

занять ознайомилися з організацією бібліографічної діяльності як в центральних 

бібліотеках, так і в системах у цілому. У рамках «бібліографічного екстриму» на 

тему «Методика підготовки бібліографічних посібників та дотримання вимог 

державних стандартів України» бібліографами було підготовлено макети 

бібліографічних покажчиків. Завершальним етапом майстер-класу стала промо-

акція бібліографічних посібників, підготовлених фахівцями центральних бібліотек. 

Учасники ділилися своїми здобутками, проблемами та проектами на майбутнє. Під 

час дискусії було прийнято рішення проводити обласні конкурси бібліографічних 

покажчиків кожні 5 років. 

Фахівці відділу виступили з консультацією на тему «Довідково-

бібліографічний апарат на сайті ОУНБ» під час проведення обласного семінару 

завідувачів відділів обслуговування центральних бібліотек «Сучасне бачення 

якісного обслуговування», а учасники обласного семінару директорів ЦБС 

«Діяльність публічної бібліотеки: критерії оцінки» мали змогу прослухати 

консультацію на тему «Інформаційно-бібліографічна діяльність: сучасні пріоритети 

та акценти». 

Завершено роботу над бібліографічним покажчиком 

«Тернопільський обласний краєзнавчий музей: 100 років» та 

розпочато роботу над бібліографічним посібником «Яків 

Гніздовський, 1915—1985» (опрацьовано електронні каталоги 

національних, наукових та обласних бібліотек України, 

національних бібліотек США, Канади, Німеччини, Польщі, 

карткові каталоги та картотеки ТОУНБ, електронну версію  газети  «Свобода», 

м. Нью-Йорк). 

Систематично проводились консультування працівників бібліотеки зі 

складання аналітичного бібліографічного опису згідно з діючими державними 

стандартами та відповідно до методики автоматизованого опису. 
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Зміст роботи відділу краєзнавчої літератури та бібліографії, як і у минулі роки, 

визначався основними складовими: формування краєзнавчого фонду, створення 

довідкового апарату відділу, популяризація краєзнавчих видань, видавнича та 

методична робота. 

Краєзнавчі фонди відділу поповнилися у звітному році 158 пр. книг. 

Формування фонду відділу відбувалося завдяки подарункам місцевих авторів, за 

рахунок безоплатного обов’язкового примірника, та книг, придбаних на 

Львівському книжковому форумі. Працівники відділів краєзнавчої літератури та 

бібліографії й комплектування фонду співпрацюють з тернопільськими 

видавництвами «Терно-граф», «Підручники і посібники», «Воля», «Джура», 

«Навчальна книга — Богдан» та ін. 

Упродовж останніх років стало доброю традицією серед місцевих авторів 

дарувати свої видання з автографами й дарчими надписами, екслібрисами. Книги 

дарують постійні читачі й жителі міста, області. За звітний рік у фонд відділу 

подаровано 40 книг. Активними дарувальниками були: Б. Мельничук, В. Штокало, 

І. Дуда, Є. Безкоровайний, М. Баліцька, Є. Зозуляк, О. Смоляк, Н. Собкович, 

М. Дмітрух та ін. 

Значне місце у фонді відділу краєзнавчої літератури та бібліографії займають 

періодичні видання, зокрема обласні, міські, районні газети, видання вишів, 

громадських та політичних організацій, установ міста. 

Багаторічний досвід відділу показує, що успіх краєзнавчої роботи залежить не 

лише від добре укомплектованого фонду, але й від правильно організованого 

довідково-бібліографічного апарату, на основі якого будується вся робота із 

задоволення інформаційних запитів читачів, виконання довідок краєзнавчого 

характеру. Протягом звітного року фахівці відділу поповнювали новими 

матеріалами розділи Зведеного краєзнавчого каталогу (ЗвКК), відкривали нові 

рубрики до знаменних і пам’ятних дат області, зокрема: «120 років від дня 

народження Ярослави Музики — української художниці», «125 років від дня 

народження Павла Шандрука — генерал-полковника, командувача УНА», «125 

років від дня народження Мирона Зарицького — ученого-математика, доктора 

філософії, педагога», «160 років від дня народження Івана Горбачевського — 
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біохіміка, гігієніста, епідеміолога, громадсько-політичного діяча», «100 років від 

дня народження Івана Гарасевича — художника, письменника», «130 років від дня 

народження Юліана Опільського — українського прозаїка», «80 років від дня 

народження Володимира Вихруща — ученого-економіста, українського поета», «75-

річчя із часу створення Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки» 

та ін. 

ЗвКК на 01.01.2015 року налічував 131 239 карток. За 2014 рік було влито   

4173 картки. 

У 2006 році у відділі було започатковано Електронний краєзнавчий каталог 

(ЕКК), який на 01.01.2015 року налічував 32 875 записів на документи, які є у 

фондах бібліотеки.  

Краєзнавчий фонд відділу забезпечує дослідницьку діяльність учених, 

краєзнавців, допомагає в роботі викладачам і студентам вишів, учителям, 

журналістам, аспірантам. 

Постійними читачами відділу є викладачі вищих навчальних закладів міста й 

області: Й. Свинко, П. Гуцал, В. Файфура, В. Штокало, Г. Возняк, С. Вадзюк, 

О. Смоляк та П. Смоляк, В. Губ’як, В. Колінець, А. Кравчук та ін.; краєзнавці: 

О. Петраш, О. Черемшинський, Н. Волинець, В. Куріненко, С. Бубернак, 

Н. Волянюк, С. Синюк та ін.; журналісти: Б. Мельничук, В. Бурма, Ж. Попович, 

М. Ониськів, Г. Вандзеляк. 

Також краєзнавчими фондами користуються вчені з інших міст, зокрема Одеси 

(Кучеренко С. В. — історик), Москви (Мерзлов Д. С. — інженер Міжнародної 

організації підприємств електротранспорту), Львова (Шевчук В. Н. — викладач 

Львівського національного університету ім. І. Франка), Миколаєва 

(Гармашов І. В. — старший науковий працівник). 

Значною ділянкою роботи відділу залишається популяризація краєзнавчих 

документів. Виставки краєзнавчих новинок, краєзнавчого календаря добре знані 

серед краєзнавців. Серед представлених варто відзначити: 

— «До вершин мистецтва — через сибірську Голгофу» (до 120-річчя від дня 

народження художниці Ярослави Музики); 
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— «Академік Іван Горбачевський — учений світової слави» (до 160-річчя від 

дня народження); 

— «Мирон Зарицький — поет математичних формул» (до 125-річчя від дня 

народження); 

— «Талант, знищений кулею» (до 130-річчя від дня народження Якова 

Струхманчука); 

— «Джерельниця мудрості» (до 75-річчя із часу заснування Тернопільської 

обласної універсальної наукової бібліотеки). 

Працівники відділу також приділяють увагу питанням популяризації культурної 

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

відобразилося в книжкових виставках: 

— «Прийшли до нас три празники в гості» (Різдво на Тернопільщині); 

— «Свята Паска йде до хати, 

Будемо Великдень святкувати»;  

— «Ой, земле, радістю умийся —  

Прийшла до нас Зелена Трійця» (Зелені свята на Тернопільщині); 

— «…Мати в кожного своя, 

Та в кожного вона святиня» (В. Вихрущ). 

Постійними користувачами відділу є студенти Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, учителі шкіл, які 

цікавляться творчістю поетів Тернопілля. До їх послуг були книжкові виставки: 

— «Тернисті шляхи-дороги Івана Гнатюка» (до 85-річчя від дня народження 

лауреата Шевченківської премії); 

— «Рядовий українського письменства» (до 130-річчя від дня народження 

Юліана Опільського); 

— «Осип Барвінський — священнослужитель і письменник» (до 170-річчя від 

дня народження); 

— «…Я Вас і Україну так любив…» (до 80-річчя від дня народження поета 

Володимира Вихруща); 

— «Майстер високого слова» (Михайлові Рудницькому — 125 років). 
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Враховуючи інтерес користувачів відділу до подій минулого, відродження 

історичної пам’яті краю, було організовано виставки: 

— «Ніколи не забути нам тебе, Афганістан»; 

— «Весна, обпалена війною» (15 квітня — День визволення м. Тернополя від 

фашистських загарбників); 

— «Українські січові стрільці — галицькі лицарі волі» (до 100-річчя створення 

легіону УСС); 

— «Провісниця Української держави» (Тернопільщина в період ЗУНР); 

— «Пам’ятаймо, щоб не повторилося» (до річниці Голодомору 1932—

1933 років); 

— «Життєвими стежками підпільниці Катерини Зарицької» (до 100-річчя від 

дня народження). 

Популярною серед користувачів відділу є виставка «Моє Тернопілля» на якій 

представлено краєзнавчі документи, що надійшли у відділ за місцевим обов’язковим 

примірником та з інших джерел комплектування. 

Візитною карткою відділу є віртуальні виставки, що розміщуються на сайті 

бібліотеки. У звітному році увазі користувачів було запропоновано книжкові 

виставки «Галицькі лицарі волі», приурочену 100-річчю із часу створення легіону 

Українських січових стрільців та «Книга з автографом». 

Уже стало традицією для популяризації краєзнавчого фонду використовувати 

не зовсім типові для бібліотеки форми — екскурсії. 

Усе активніше фахівці відділу співпрацюють із засобами масової інформації, 

виступаючи на радіо та подаючи дописи до газет. Загалом зроблено 3 дописи в 

обласні газети, глядачам каналу «ТV—4» презентовано бібліографічний покажчик 

«Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2015 рік». 

Другий рік поспіль працівники відділу брали участь в акції «Книги у пошуках 

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

мали змогу переглянути експозицію «Моє Тернопілля», на якій було представлено 

понад 70 книг з історії краю від сивої давнини до сьогодення. 

Упродовж року проведено презентації книг, зустрічі із знаними краянами, 

вечори, краєзнавчі читання. 
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Так презентація документально-краєзнавчого 

нарису «Кордишів: минуле та сьогодення» Григорія 

Шергея та Анатолія Лукащука зібрала в 

читальному залі бібліотеки чимало краєзнавців, 

журналістів, археологів, бібліотекарів. Перед 

учасниками заходу виступили: директори 

краєзнавчого та художнього музеїв Степан Костюк та Ігор Дуда, краєзнавець, 

журналіст Михайло Ониськів, редактор 

видавництва «Терно-граф», у якому книга 

побачила світ, Петро Козловський, директор 

обласної наукової бібліотеки Василь Вітенко, 

тернопільський археолог Марина Ягодинська. 

Книга «Українській нації призначено вижити» відомого українського прозаїка, 

літературознавця, редактора, журналіста Петра Твардовського, вийшла друком у 

видавництві «Терно-граф» у 2013 році. Її автор — уродженець с. Затурина 

Підгаєцького району, а нині мешканець у США. У заході з нагоди презентації книги 

взяли участь: поет, літературознавець, перекладач, публіцист, член Національних 

спілок письменників та журналістів України Володимир Барна, член Національної 

спілки журналістів України, лауреат літературної премії ім. Мирона Утриска Василь 

Романчук, громадський діяч Іван Польовий, краєзнавці Богдан Савак та Богдан 

Кусень. 

У переддень Всеукраїнського дня бібліотек у 

читальному залі презентовано поетичну збірку 

«Отче наш, Тарасе всемогущий…: Шевченкіана 

Тернопілля». Унікальне видання побачило світ у 

видавництві «Терно-граф» (редактор-упорядник — 

Є. Безкоровайний, літературний редактор — 

Б. Мельничук, оформлення Є. Удіна). У заході взяли участь тернопільські поети 

Т. Ткачук-Гнатович, М. Баліцька, В. Дячун, В. Демчишин, Л. Малицька, 

Є. Безкоровайний. Також звучала поезія Великого Кобзаря та присвячені йому вірші 

та прозові твори. 
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Упродовж звітного року проводилися зустрічі з письменниками. 

Презентувала роботу відділу й видавнича продукція, зокрема 

бібліографічний покажчик рекомендаційного характеру 

«Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2015 

рік». Ґрунтовне доповнення до основного списку подав відомий 

дослідник краю, кандидат історичних наук, доцент 

Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка Петро Гуцал. 

Упродовж року надавалася методична допомога бібліотекам області. 

Учасникам обласного семінару директорів ЦБС на тему «Діяльність публічної 

бібліотеки: критерії оцінки» було надано консультацію «Бібліографічне 

краєзнавство — основа інформаційного ресурсу у роботі з користувачами 

бібліотеки». 

У липні звітного року головний бібліотекар відділу взяла участь у зональних 

майстер-класах для бібліографів центральних бібліотек на тему «Бібліографічна 

продукція: вимоги щодо структурування та бібліографічного опису». 

 

У 2014 році працівники відділу міського абонементу обслужили 

5 174 користувачі, яким було видано 91 617 документів, у т. ч 19 806 періодичних 

видань. Відвідування становило 55 285, (що на 186 більше, ніж минулого року), у 

т. ч. підписано 6 442 обхідних листи студентам-випускникам вишів та середніх 

навчальних закладів. Склад користувачів у відсотках від загальної кількості: 

службовців — 41%, робітників — 3,3%, інженерно-технічних працівників — 5,9%, 

науковців — 3,7%, інших — 5,7%, студентів вищих навчальних закладів і 

технікумів, учнів загальноосвітніх шкіл — 39%, користувачів з особливими 

потребами — 1,4%. 

Видача документів у відсотках становить: галузева література — 20%, 

гуманітарна — 80%. 

У минулому році надійшло з відділу зберігання основного фонду 1659 пр. 

документів, у т. ч. 24 періодичних видань. 
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Уже восьмий рік поспіль працівники відділів 

міського абонементу та комплектуванння фонду 

відвідали ХХI Міжнародний книжковий форум 

видавців у Львові. Серед придбаних унікальних 

видань, які стали окрасою фонду бібліотеки, — 

«Йосиф Сліпий: спомини» (з дарчим написом 

ректора Українського католицького університету отця Б. Праха), «Яків 

Гніздовський: життя і творчість» Д. Степовика, «Історія українського театру в 

Галичині», антологія «Україна — Європа» та ін. 

Слід зазначити, що фонд відділу міського абонементу значно поповнився 

новими виданнями. Зокрема творами українських та зарубіжних письменників.  

Користується популярністю серед читачів відділу постійно діюча виставка 

«Новинки книжкового ринку», на якій було чимало нових видань художньої та 

галузевої літератури, книги духовного змісту. Серед найбільш запитуваних 

авторів — М. Дочинець, І. Роздобудько, В. Шкляр, В. Лис, Є. Кононенко, 

Г. Вдовиченко, С. Жадан, Н. Гуменна, Г. Пагутяк, Ю. Винничук, Є. Положій, 

Я. Вишневський, Д. Браун, М. Уельбек, С. Кінг, А. Гавальда, Гарсіа Маркес, 

Б. Ферреро та ін. 

У 2014 році вилучено з підсобного фонду відділу 1403 пр. документів, передано 

у відділ зберігання основного фонду — 520 пр.; не повернено читачами — 425 пр.; 

зношено — 389 пр. 

Постійно здійснювався дрібний ремонт пошкоджених документів — 255 пр.; 

відновлювались сторінки книг за допомогою ксерокопіювання — 8. 

Постійно проводилися заходи щодо профілактики заборгованості користувачів. 

Здійснено 635 нагадувань, у т. ч. стаціонарним телефоном — 376, мобільним — 180, 

sms-повідомлень — 79; надіслано 9 листів-нагадувань окремим користувачам. 

Під час проведення щорічної благодійної акції «Пробачимо боржникам: 

бібліотечна книга повертається до рідного дому» користувачі повернули 58 книг, які 

заборгували у поточному році без оплати пені. 

У грудні минулого року завершено інвентаризацію підсобного фонду відділу 

міського абонементу, яку було розпочато в липні 2007 року. У результаті звірки 
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виявлено, що підсобний фонд відділу міського абонементу на 01.01.2008 року становив 

усього 86 873 пр. документів — 81 963 книги та 4910 періодичних видань. 

Працівники відділу постійно працювали над створенням електронної бази 

даних на ретроспективну літературу в системі «ІРБІС». Внесено 3 257 назв нових 

книг, відредаговано й штрихкодовано 45 596 видань. 

Здійснювалася обробка персональних даних користувачів відділу міського 

абонементу в базі персональних даних «Користувачі ТОУНБ», у яку занесено 

3100 записів. 

53 користувачі виявили бажання отримувати інформацію про послуги відділу 

на електронні адреси. Було надіслано 40 повідомлень. 

У минулому році стали користувачами відділу 5 осіб-переселенців з АР Крим і 

м. Севастополя, Донецької та Луганської областей. 

Соціокультурна діяльність відділу була спрямована на залучення нових 

користувачів до бібліотеки, формування в них потреби в інформації, популяризацію 

підсобного фонду відділу, рекламу послуг. 

Упродовж 2014 року відділом міського абонементу проведено 14 масових 

заходів. Чимало з них були присвячені відзначенню 200-річчя від дня народження 

українського письменника, художника, мислителя Т. Г. Шевченка, зокрема 

Шевченківські студії «Великому Кобзареві присвячується», упродовж яких звучала 

авторська поезія тернопільських поетів Є. Безкоровайного, Б. Мельничука, 

В. Дячуна, Л. Малецької. Особливо 

запам’ятався виступ студентів факультету 

мистецтв Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка та 

віце-ректора Тернопільської Вищої духовної 

семінарії ім. Йосипа Сліпого — 

о. М. Пастуха. Працівниками відділу було підготовлено мультимедійну презентацію 

«Раритетна шевченкіана із фонду ТОУНБ». Також прочитано огляд літератури на 

обласному радіо про цінні видання  цієї тематики із фонду Тернопільської ОУНБ. 

Цій пам’ятній даті було присвячено щорічне пленарне засідання 

Тернопільського обласного осередку Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Серед 
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його учасників була наукова еліта нашого краю — голова ТМО НТШ, академік 

М. Андрейчин, професор Тернопільського 

національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка Л. Струганець, почесний професор 

Тернопільського національного технічного 

університету Б. Андрушків та ін. Бібліотечка НТШ із 

фонду книгозбірні поповнилася новими виданнями, 

подарованими учасниками пленарного засідання. 

На блозі відділу міського абонементу «Абонемент на бульварі Шевченка, 15» 

було відкрито рубрику «Мій Шевченко», дописувачами якої стали не лише 

працівники відділу, а й читачі, які присвятили Великому Кобзареві свою 

віршовану та прозову творчість. 

У рамках акції «Книга у пошуках читача» у 

Тернопільській ОУНБ відбулася презентація 

«Західньоканадського збірника», присвяченого 200-річчю 

від дня народження Т. Г. Шевченка та 100-річчю із часу 

заснування НТШ. У заході взяли участь Валерій 

Полковський — співавтор видання, доктор філософії, 

директор Центру канадознавства Національного 

університету «Острозька академія», президент компанії 

«Східноєвропейські можливості», дійсний член НТШ, Михайло Андрейчин — 

академік, доктор медичних наук, дійсний член НТШ та голова його обласного 

осередку, автор статті, опублікованої в даному збірнику, а також науковці, члени 

ТМО НТШ, студенти Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка. 

Репрезентація книги Кароля Войтили «Святиня» 

(К.: Дніпро, 2001 р.), приурочена до офіційного 

проголошення святим Папи Іоанна Павла II (Кароля 

Войтили) на площі Святого Петра у Ватикані 

27 квітня 2014 р. На заході були присутні 

представники духовенства, головний редактор 



 32

Державного видавництва художньої літератури «Дніпро» В. Барна, голова 

Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України 

Є. Безкоровайний, голова міського осередку Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

ім. Т. Шевченка Дарія Чубата. 

До відзначення 70-ї річниці визволення 

України від фашистських загарбників проведено 

вечір-реквієм «Дорогами визволення України» за 

участю військового історика, краєзнавця Сергія 

Ткачова і кандидата історичних наук, викладача 

кафедри історії України Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Валентина Терещенка. 

До 100-річчя із часу створення Легіону 

українських січових стрільців проведено 

літературно-музичний вечір «Січові стрільці в 

боротьбі за державність». У заході взяли участь 

науковці Микола Лазарович і Петро Гуцал, 

спеціаліст відділу інформації та використання 

документів Державного архіву Тернопільської області Андрій Цаль, фахівці 

Тернопільського історико-меморіального музею політичних в’язнів, літератори 

Євген Безкоровайний та Богдан Мельничук. Упродовж вечора звучали патріотичні 

пісні у виконанні вихованців Центру творчості 

дітей та юнацтва. Увазі присутніх працівники 

відділу міського абонементу представили 

мультимедійну презентацію «Видання про 

січових стрільців з фонду Тернопільської ОУНБ» 

та виставку літератури даної тематики.  

Запам’ятався вечір-портрет «Майстер історичної прози», присвячений 130-й 

річниці від дня народження Юліана Опільського (Юрія Рудницького) — видатного 

українського прозаїка, уродженця м. Тернополя. 

Працівник відділу виступив з оглядом літератури про життєвий і творчий шлях 

знаного земляка. Степан Костюк, директор Тернопільського обласного краєзнавчого 
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музею, ознайомив присутніх із документами із сімейного архіву Рудницьких. 

Михайло Ониськів, науковець, краєзнавець, розповів про свою участь у підготовці 

до друку третього тому чотиритомного видання творів Юліана Опільського — 

найбільш повного зібрання доробку автора за часів незалежної України. Гості 

заходу — студенти першого курсу філологічного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка — мали змогу 

переглянути мультимедійну презентацію про житттєвий і творчий шлях видатного 

земляка.  

Також було відзначено 125-ту річницю від 

дня народження українського письменника, 

майстра сатири й гумору Остапа Вишні. З цієї 

нагоди проведено літературні читання 

«Трагічний сміхотворець». Усмішки та 

гуморески сатирика прозвучали у виконанні Юрія Черненка — актора 

Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка. Присутні переглянули короткометражний художньо-

документальний фільм про життєвий і творчий шлях письменника. 

Слід відзначити поетичні читання «І в серце врізалося слово», присвячені 

Всесвітньому дню поезії й трагічним подіям на Майдані. На заході прозвучали 

патріотичні віршовані рядки молодих тернопільських поетів Юрія Завадського, 

Юрка Матевощука, бардівські пісні Миколи Шпаковського, члена літературної 

студії «87» Романа Воробйова, свою ліричну поезію декламувала Ольга Христенко, 

яка презентувала збірку «12-та година». 

У вересні 2014 року в бібліотеці відбулося 

відкриття Клубу шанувальників книги, який 

об’єднав книголюбів-однодумців. Ініціатори його 

створення — працівники відділу міського 

абонементу. Очолила клуб Леся Романчук — 

кандидат медичних наук, письменниця, член 

Національної спілки письменників України. Для реалізації поставлених завдань 

було обрано організаційний комітет, до якого увійшли відомі діячі нашого краю — 
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письменники, науковці, краєзнавці, видавці. Фундаторами стали: Тернопільська 

ОУНБ, Тернопільське обласне відділення УБА, видавництво «Навчальна книга — 

Богдан», Міщанське братство м. Тернополя. Мета клубу — зібрати коло 

шанувальників друкованого слова в бібліотеці, задоволення інформаційних потреб, 

формування у них літературно-художніх смаків. 

Дуже влучною була назва першого засідання клубу — «Літературний 

коктейль», яка увібрала в себе найрізноманітніші судження та роздуми про стан 

сучасного книговидавництва та взагалі читання в цілому. 

Друге засідання було присвячене 

презентації книги «Цвіте терен» Лесі Романчук. 

Серед запрошених були: менеджер видавництва 

«Навчальна книга — Богдан» Валентина 

Січкоріз, письменниця Леся Білик, заслужена 

артистка України Віра Самчук. Засідання 

відбувалося в теплій, затишній атмосфері, події, описані в романі, жваво 

обговорювалися, адже аудиторія була переважно жіноча. Розійшлися в надії на те, 

що у наступному році засідання клубу стануть традиційними, а їх тематика буде 

різноманітною та цікавою. 

Традиційною та ефективною формою популяризації документів із фонду 

ТОУНБ й надалі залишаються книжкові виставки, перегляди літератури. Усього їх 

підготовлено 52. 

Відзначено пам’ятні дати, присвячені видатним особам: «Степан Бандера — 

символ нескореного українства» (до 105-ї річниці від дня народження голови ОУН), 

«За волю і долю України (до 96-ї річниці битви під Крутами). Особливо знаковим 

був перегляд літератури «Роман Шухевич — дух української нації», присвячений 

пам’яті генерала-хорунжого, головнокомандувача Української повстанської армії, 

Героя України 2007 року (посмертно). Відеорепортаж про перегляд був розміщений 

на блозі «Абонемент на бульварі Шевченка, 15». 

Великою популярністю серед читачів користується «Літературний календар», 

де відзначаються ювілейні дати українських та зарубіжних письменників. За рік 

було організовано 35 виставок. Серед них — цикл книжкових виставок «Українське 
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розстріляне відродження», присвячений українським поетам: Б.-І. Антоничу, 

М. Драй-Хмарі, Г. Чупринці, Г. Косинці. 

Також відзначено ювілейні дати українських письменників-класиків: «Знавець 

людини, літописець життя» (до 100-річчя від дня народження Ю. Збанацького), 

«Повій, вітре, на Вкраїну» (до 180-річчя від дня народження С. Руданського), 

«Основоположник українського реалістичного роману» (до 165-річчя від дня 

народження Панаса Мирного), «Яків Головацький — діяч українського 

національного відродження» (до 200-річчя від дня народження), «Апостол 

української ментальності» (до 195-річчя від дня народження П. Куліша), «Великий 

сонцепоклонник» (до 150-річчя від дня народження М. Коцюбинського), «Син 

зачарованої Десни» (до 120-річчя від дня народження О. Довженка).  

Вшанували творчість зарубіжних письменників, зокрема: «Герой нашого часу» 

(до 200-річчя від дня народження М. Ю. Лермонтова, російського поета і прозаїка), 

«Пані з Ноана» (до 200-річчя від дня народження Жорж Санд, французької 

письменниці), «Принц парадоксів» (до 160-річчя від дня народження О. Уайльда, 

англійського письменника). Також вшановано книжковою виставкою «Магічний 

реалізм письменника» колумбійського письменника Габріеля Гарсії Маркеса. 

Упродовж року функціонували книжкові виставки «Антикорупційна діяльність 

в органах державної влади та її наукове забезпечення», «Право і влада суверенної 

України». Оформлено інформаційний куток «Корупція в Україні: проблеми 

посилення протидії». 

До Дня Європи було відкрито книжкову виставку «Художня література країн 

Європи», на якій було представлено книги англійських, німецьких, французьких, 

польських письменників. 

Фахівці відділу значну увагу приділяють обслуговуванню людей з особливими 

потребами, намагаючись допомогти представникам цієї категорії адаптуватися в 

суспільстві. 

Упродовж 2014 року відділ міського абонементу Тернопільської ОУНБ тісно 

співпрацював з управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради, 

зокрема з відділенням соціально-побутової адаптації з надання соціальних послуг 
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самотнім пенсіонерам, який діє в Тернопільському міському територіальному центрі 

соціального обслуговування населення. 

Спеціалісти відділу підготували пам’ятку про бібліотеку, склали анкету для 

вивчення уподобань даної категорії людей і роздали їх 45 працівникам соціальних 

служб, які обслуговують людей похилого віку. Протягом минулого року відділ 

відвідало 72 людини з обмеженими можливостями. П’ятнадцять громадян виявили 

бажання обслуговуватись вдома.  

Бібліотекарі відділу долучилися до роботи клубу «Турбота про літніх людей 

України», який діє в Тернопільському міському територіальному центрі соціального 

обслуговування населення. Для представників старшого покоління було проведено 

поетичні читання «Часи змінюються — Шекспір вічний», під час яких присутні 

мали змогу переглянути мультимедійну презентацію «Вільям Шекспір». Упродовж 

заходу звучали сонети Шекспіра українською, російською та мовою оригіналу у 

виконанні гостей заходу. 

До Дня родини проведено вечір запитань і 

відповідей «Ти у цьому світі не одна» за участю 

студентів психолого-педагогічного факультету й 

науковців Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка та 

працівників Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім’ ї, дітей та 

молоді. 

У рамках проведення щорічної акції «Милосердя через книгу», присвяченої 

Міжнародному дню людей похилого віку, було передано 80 часописів у 

Петриківський обласний комунальний геріатричний будинок-інтернат. 

Для користувачів, зокрема тих, хто не може самостійно відвідати книгозбірню, 

на блозі відділу «Абонемент на бульварі Шевченка, 15» відкрито рубрику «Світло 

для душі». 

Завдяки багаторічному партнерству книгозбірні із львівським видавництвом 

«Свічадо» користувачі з особливими потребами мали змогу прочитати нові видання 

духовного змісту, які надійшли в книгозбірню. 
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До Міжнародного дня інвалідів бібліотекар відділу міського абонементу, 

інвалід ІІ групи, взяля участь у передачі Тернопільської державної 

телерадіокомпанії «Сніданок з ТТБ», у якій обговорювалась низка питань про життя 

та проблеми сьогодення, з якими зустрічаються люди з особливими потребами в 

нашій державі. 

На сайті Тернопільської ОУНБ та блозі відділу міського абонементу розміщено 

звернення до людей з особливими потребами, у якому зазначено, що волонтери 

можуть доставити книги й періодичні видання із фонду бібліотеки людям з 

обмеженими можливостями. 

Реклама послуг відділу систематично здійснювалася через засоби масової 

інформації, мережу інтернет, сайт бібліотеки.  

У минулому році на сайті книгозбірні було розміщено 25 інформаційних 

повідомлень, відеорепортажі 8 заходів транслювалися на «ТТБ» та «ІНТБ»; 

«YouTube — 15; 4 дописи в місцевій пресі, у соцмережі «Facebook» — 5 заходів; 

6 виступів на радіо «Лад» та обласному радіо. Серед них: «Чистий, як душа 

українця» (до 140-річчя від дня народження Марка Черемшини), «Багатоголосся 

таланту Павла Загребельного» (до 90-річчя від дня народження українського 

письменника). 

«А для наймолодших — казка» ― під такою назвою на радіо «Лад» прозвучав 

цикл радіопередач для дітей «Струмочок». Маленьким слухачам було 

запропоновано ряд казок із скарбниці української та світової літератури. Книги для 

читання відібрано з кутка дитячої літератури «Нескінченна радість читання», який 

діє у відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ.  

Проведено 7 екскурсій для першокурсників вишів, учнів середніх навчальних 

закладів, учнів загальноосвітніх шкіл (коледж Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна», Тернопільського національного 

економічного університету, Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка, ЗОШ № 6). 
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23 квітня 2014 року до Всесвітнього дня книги 

та авторського права у відділі міського абонементу 

було відкрито полицю вільного книгообміну 

«Буккроссинг». Тим самим бібліотека долучилася 

до Міжнародного руху «Буккроссинг». За час його 

роботи було звільнено 163 книги. Буккроссерами 

став 101 користувач. Також на сайті «Буккроссинг 

в Україні» було відкрито безпечну полицю відділу міського абонементу 

Тернопільської ОУНБ. Сайт засвідчує, що за кількістю звільнених книг на 

буккроссингових полицях, наша бібліотека займає 6 місце серед ТОР-30 

буккроссерів України. 

Щорічний рейтинг видань «Книги — лідери», які завоювали найбільшу 

популярність серед користувачів відділу міського абонементу, показав, що в десятку 

найкращих потрапили книги українських авторів «Річка Геракліта» Л. Костенко, «Із 

сонцем за плечима» В. Лиса, «Маруся» В. Шкляра, «Танго смерті» Ю. Винничука, 

«Фелікс Австрія» С. Андрухович, «Все, що я хотіла сьогодні» І. Роздобудько; 

тернопільських — «Цвіте терен» Л. Романчук, «Тибет на восьмому поверсі» 

А. Дністрового, «Майдане, доленько, я твій» Б. Андрушківа, «Льодовик» 

О. Вільчинського, «Дорога в нікуди» Б. Мельничука, «Шедевр» П. Сороки; 

зарубіжних — «Шантарам» Г. Робертса, «Інферно» Д. Брауна, «Гранд Отель» 

Я. Вишневського, «П’ятдесят відтінків сірого» Е. Джеймса. 

Книгою-відкриттям для користувачів стала книга «Україна — Європа» (Харків: 

Фоліо, 2014). 

На блозі «Абонемент на бульварі Шевченка, 15», за рік розміщено 

29 публікацій, які переглянули 10 605 користувачів. З нагоди 75-річчя 

Тернопільської ОУНБ відкрито рубрику «Читач ТОУНБ у плині часу», де 

відображена інформація про давніх і сьогоднішніх користувачів бібліотеки. 

 

Протягом 2014 року у відділі читального залу було зареєстровано 

6147 користувачів. Кількість відвідувань за рік становила 28 444, книговидача — 

137 517 пр. документів.  
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У 2014 році у відділ надійшло 528 пр. книг (у 2011 р. — 396, 2012 р. — 783, 

2013 р. — 651) та 530 пр. журналів. 

Проводилася постійна робота із наповнення баз даних: 

— ретроспекція книжкового фонду відділу читального залу — занесено 

1863 записів, на 01.01.2015 р. є 12 222 позицій; 

— штриховн кодування за 2014 рік — 4425 позицій; 

— база даних читачів — 6094 записів. 

Систематично проводилась у 2014 році робота з відмовленнями. За рік 

зареєстровано 43 відмовлення, у результаті проведеної роботи відмовлення 

ліквідовано.  

Протягом 2014 року у відділі читального було оформлено книжкові виставки: 

— «Соборна Україна: від ідеї до життя» (до Дня Соборності та Свободи 

України); 

— «О слово рідне, мова рідна» (до Міжнародного дня рідної мови); 

— «Безпека — пріоритетна потреба людини та суспільства» (до Всесвітнього 

дня цивільної оборони); 

— «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» (до 200-річчя від дня народження 

Тараса Шевченка, великого українського поета, художника, мислителя); 

— «Здоровий спосіб життя людини: погляд, думки, висновки» (до Всесвітнього 

дня здоров’я); 

— «За честь, за славу рідної землі» (до Дня Перемоги); 

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

Конституції України); 

— «Права людини і права нації на шляху до суверенітету України» (до Дня 

проголошення Декларації про державний суверенітет України); 

— «Провідник духовності в Україні» (до 150-річчя від дня народження 

Михайла Коцюбинського, українського письменника); 

— «Бібліотека. Книга. Читач» (до Всеукраїнського дня бібліотек); 

— «Звитяга та жертовність заради Великої Перемоги» (до 70-ї річниці 

визволення України від німецько-фашистських загарбників); 
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— «Мужай, прекрасна наша мово, живи, народу віще слово» (до Дня 

української писемності та мови); 

— «Будь вільним у правовому просторі» (до Дня прав людини). 

Поза планом було оформлено книжкові виставки: 

— «Екологія і суспільство: на перехресті думок» (до Українського Дня 

довкілля); 

— «Пам’яті усіх українців, хто боровся і захищав Україну» (до Дня Героя 

України); 

— «Слава козацька не вмре, не загине» (до Дня українського козацтва); 

— «У боротьбі за українську ідею» (до Дня проголошення ЗУНР). 

За 2014 рік проведено перегляди літератури: 

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

права); 

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

Незалежності України); 

— «День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій в Україні»; 

— «Протидія корупції: поняття, мета, напрями» (9 грудня — Міжнародний день 

боротьби з корупцією). 

За 2014 рік у нашому відділі було поновлено віртуальні книжкові виставки: 

«Краща книга року», «Україна — НАТО», «Нові книги у відділі читального залу». 

На обласному радіо проведено огляди літератури: 

— до 105-річчя від дня народження Степана Бандери (1909—1959), головного 

провідника ОУН, уродженця с. Старого Угринова Калуcького району;  

— до дня народження Лесі Українки (1871—1913), української поетеси 

перекладачки, громадської діячки; 

— цикл оглядів «Великі жінки в історії України» (до Міжнародного дня прав 

жінок і миру). 

Цикл оглядів «Історія України в іменах»:  

— «Петро Сагайдачний — гетьман Запорізького козацтва»; 

— до 140-річчя від дня народження Марка Черемшини (1874—1927), 

українського письменника та культурного діяча, члена «Покутської трійці»; 
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— до 150-річчя від дня народження Михайла Коцюбинського (1864—1913), 

українського письменника; 

— до 200-річчя від дня народження Якова Головацького (1814—1888), поета, 

вченого, педагога, члена «Руської трійці»; 

— до 220 років з дня смерті Григорія Савича Сковороди (1722—1794), 

українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета. 

Протягом 2014 року працівниками відділу читального залу проведено ряд 

надзвичайно цікавих комплексних заходів. До 85-річчя від дня створення 

Організації українських націоналістів (ОУН) у відділі читального залу проведено 

історичні читання «Історія нескорених».  

Доктор історичних наук, професор Тернопільського національного 

економічного університету Ігор Дацків розповів гостям про історію створення та 

розвитку ОУН, зупиняючись більш детально на діяльності ОУН у 40-х роках 

ХХ століття. Також пан Ігор наголосив про нагальну потребу у сучасній ситуації з 

вторгненням у нашу країну ворога, виховувати дітей та молодь у дусі національної 

свідомості та патріотизму.  

Ігор Андрійович Олещук — старший науковий співробітник Тернопільського 

історико-меморіального музею політв’язнів та репресованих колишній 

політв’язень — розповів про діяльність музею, а також продекламував надзвичайно 

красиву, але сумну «Поему політв’язня».  

На закінчення заходу бібліотекар читального залу ознайомила гостей із 

книжковою виставкою «Сторінками історії ОУН», на якій було представлено 

літературу із фондів Тернопільської ОУНБ про роль Організації українських 

націоналістів в історії України та світу, а також про життя й діяльність постатей, що 

належали до цієї політичної сили.  

Вшанувуючи громадян, які виконували 

військовий обов’язок на території інших держав, та 

з нагоди 25-ї річниці із часу виведення радянських 

військ з Республіки Афганістан в читальному залі 

Тернопільської ОУНБ відбувся вечір-спогад 

«Чужиною забрані долі».  
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Спогадами про службу, перемоги та втрати поділились Василь Когут, учасник 

бойових дій в Афганістані, перший заступник голови Тернопільської обласної 

організації Української спілки ветеранів Афганістану, та Анатолій Лукащук, 

учасник бойових дій в Афганістані, провідний інженер Тернопільського обласного 

центру дозвілля «Терноцвіт». Власні пісні виконав Роман Лотецький, учасник 

бойових дій в Афганістані, екс-керівник гурту «Долг». 

Гості заходу переглянули комп’ютерну презентацію про війну в Афганістані 

«Чужиною забрані долі» та ознайомились із книжковою виставкою «Обпалені 

війною», на якій було представлено літературу із фондів Тернопільської ОУНБ.   

Для вшанування пам’яті Великого Кобзаря проведено літературно-музичну 

композицію «Шевченкове слово в віках не старіє», під час якої бібліотекарі 

розповіли гостям про життя й творчість Великого Кобзаря та продемонстрували 

мультимедійну презентацію «Тарас Шевченко (до 200-річчя від дня народження)».  

Літературно-музична композиція була наповнена віршами Великого Кобзаря, 

які на високому професійному рівні декламували студенти факультету мистецтв 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, та 

музичними композиціями на вірші Тараса Шевченка в майстерному виконанні тріо 

бандуристок зразкового ансамблю бандуристів «Диво-струни» Острівської музичної 

школи.  

Наприкінці заходу гості ознайомились із книжковою виставкою «Ми чуємо 

тебе, Кобзарю, крізь століття», де було представлено літературу із фондів нашої 

книгозбірні.  

З нагоди 205-річчя від дня народження Миколи Гоголя відбувся літературний 

вечір «Микола Гоголь — апостол живих душ».  

Відзначенню Міжнародного дня сім’ ї був присвячений  вечір запитань і 

відповідей «Людина. Сім’я. Україна».  

Усі бажаючі мали можливість поспілкуватися з представниками соціальних 

служб міста Тернополя.  

Координатор проекту мобільної роботи з молоддю Наталя Коцюба розповіла 

про роботу організації «Карітас», безпосередньо про проект, який координує, дала 

рекомендації куди при потребі можна звернутись підлітку зі своїми проблемами.  
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Фахівець із соціальної роботи Тернопільського міського центру соціальних 

служб для сім’ ї, дітей та молоді Мар’яна Гевко разом зі старшими школярами, що 

завітали на захід, обговорили, що ж таке сучасна сім’я, які проблеми є сьогодні в 

родинах, а також дала практичні поради щодо вирішення деяких проблем у 

взаєморозумінні підлітків із батьками.  

Увазі учасників заходу було запропоновано книжкову виставку «Без сім’ ї немає 

щастя на землі».  

Для налагодження більш тісних зв’язків зі студентською та учнівською 

молоддю та популяризації сучасної книги разом із тернопільським видавництвом 

«Навчальна книга — Богдан» проведено презентацію соціально-психологічного 

роману «Хочу в Тарасюківку» Ніни Фіалко.  

Присутні могли ознайомитися з творами письменниці із фондів Тернопільської 

ОУНБ.  

Історії запорізького козацтва були присвячені історичні читання «Українське 

козацтво: відгомін віків».  

Гості заходу переглянули фільм «Козацтво. Наука війни» та ознайомились із 

літературою про історію українського козацтва із фондів Тернопільської ОУНБ.  

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом для молоді проведено круглий стіл на 

тему «СНІД: це стосується кожного», у якому взяли участь соціальний працівник 

обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Лілія Семенишин та 

спеціаліст обласного центру соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді Едуард 

Грішин. Гості заходу у своєму виступі оприлюднили статистичну інформацію, щодо 

ситуації з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД у Тернополі та області, розкрили 

особливості сучасних методів проведення інформаційно-освітніх кампаній з 

попередження поширення ВІЛ-інфекцій та СНІДу в молодіжному середовищі, а 

також розповіли слухачам про основні методи профілактики ВІЛ/СНІДу та 

наголосили на надзвичайній важливості формування у молоді навичок безпечної 

поведінки з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД. 

Виступ Едуарда Грішина «Маршрут безпеки» проходив у вигляді інтерактивної 

гри-квесту, яка мала на меті закріпити знання про ВІЛ-інфекцію та СНІД і 

формувати навички безпечної поведінки з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД. 
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Учасники круглого столу переглянули фільм про актуальність толерантного 

поводження в сучасному соціумі з ВІЛ-інфікованими дітьми та отримали відповіді 

на запитання. 

Гості ознайомилися з найцікавішими книжками даної тематики із фондів нашої 

книгозбірні.  

Для популяризації сучасної книги, ознайомлення читача з новинками 

літературного ринку та до Всесвітнього дня книги і авторського права у відділі 

читального залу відбулася творча зустріч з Іриною Дем’яновою — тернопільською 

письменницею, краєзнавцем, та редактором. Авторка презентувала свої поетичні та 

прозові твори, видані видавництвом «Навчальна книга — Богдан». У творчому 

доробку — сценарії телефільмів, історико-краєзнавчі розвідки, літературознавчі й 

публіцистичні статті тощо.  

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

вірші. 

Для популяризації сучасної книги, ознайомлення читача з новинками 

літературного ринку проведено презентацію літературного альманаху «Відлуння 

Майдану» (упорядник — Леся Любарська), виданого в Тернополі у 2014 році 

видавництвом «Терно-граф». 

Книжка «Відлуння Майдану» — це 

колективний збірник поетів України, своєрідна 

сповідь через Слово перед совістю кожного. Вона 

про тих патріотів України, які виборювали свободу 

на Майдані Незалежності холодної зими 2013—

2014 pоків, про героїчні подвиги Героїв, які 

поклали своє життя у війні з агресором на сході України і шана тим, які донині 

виборюють волю для своєї держави в зоні АТО.  

У заході взяли участь люди, які мали безпосереднє відношення до Майдану, 

активісти місцевих Майданів, волонтери, представники місцевої влади, автори 

творів з альманаху. На заході зібрались люди доволі різні за світоглядами. але всіх 

їх поєднала тема Майдану. Виступи авторів урізноманітнювалися читаннями творів, 

піснями запрошених виконавців.  
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Пріоритетним напрямком діяльності відділу літератури іноземними мовами у 

2014 році була організація його роботи як центру розповсюдження та отримання 

необхідної інформації, навчання та освіти. Запланована робота із фондами та 

послугами була зорієнтована на:  

— подальше поповнення власного Електронного каталогу документів 

іноземними мовами та довідково-бібліографічного апарату відділу для надання 

комплексних інформаційних та бібліотечно-бібліографічних послуг; 

— надання необмеженого доступу до локальних баз даних та мережі інтернет 

для отримання інформації світових ресурсів (наприклад, база даних eLibrary USA — 

повнотекстова електронна база даних);  

— задоволення потреб користувачів шляхом активного впровадження і 

використання новітніх інформаційних технологій, які достатньо широко інтегровані 

в роботу відділу (сучасне програмне забезпечення «ІРБІС», «Rosetta Stone», «English 

123») і технічне обладнання, зокрема електронних пристроїв для читання Kindle та 

двох планшетів iPad, використання яких дало змогу користувачам самостійно 

виконувати комплекс мультимедійних робіт для пошуку та обробки необхідної їм 

інформації, а також інтерактивної дошки в роботі клубів з вивчення іноземних мов; 

— реалізацію проектної діяльності відділу в рамках інформаційно-ресурсного 

центру «Вікно в Америку»; 

— поповнення та збереження фонду відділу; 

— організацію цікавих, зорієнтованих за професійною ознакою масових 

заходів, що сприяють задоволенню і розвитку інформаційних потреб і запитів, 

зростанню кола пізнавальних читацьких інтересів, проведення дозвілля. 

Об’єм комплектування фонду за звітний період дещо зменшився, але цю 

прогалину компенсував доступ користувачів до онлайнових публікацій, доступних 

як на ліцензійній основі (база даних eLibrary USA), так і у відкритому доступі, а 

також різногалузевий англомовний контент для читання за допомогою пристрою 

Kindle та планшетів.  

Протягом року працівники відділу проводили роботу з обробки та 

каталогізування документів. Так було опрацьовано нові надходження: 232 
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примірники документів та 165 електронних документів (шифрування, опис, технічне 

опрацювання) і внесено їх в Електронний каталог документів іноземними мовами. 

Продовжувалося переведення фонду в електронний каталог (826 записів) та 

штрихове кодування документів (1859). Електронна картотека статей поповнилася 

на 122 записи. У БД «Читач» внесено та редаговано 1086 позицій. 

Значна частина бюджетного часу була виділена на редагування бібліографічних 

записів електронної бази даних відділу, загалом було відредаговано 1945 записів. 

Також здійснено вдосконалення, редагування та часткову чистку карткового 

каталогу. 

Користувачам було надано 73 довідки (у т. ч. 15 за допомогою мережі інтернет). 

Відвідувачам відділу було надано 43 консультації. 

Для комплексної популяризації наукових та галузевих видань і покращення 

інформаційно-бібліографічного забезпечення потреб фахівців різних галузей та 

відзначення знаменних дат увазі читачів пропонувалися 15 виставок літератури, 

серед них:  

— «Духовні пошуки Д. Д. Селінджера» (до 95-річчя від дня народження 

Джерома Девіда Селінджера, американського письменника); 

— «Тарас Шевченко мовами національних меншин» (до 200-річчя від дня 

народження Т. Г. Шевченка, українського поета, письменника, художника, 

громадського та політичного діяча); 

— «Безсмертна загадка Шекспіра» (до 450-річчя від дня народження 

англійського драматурга та поета Вільяма Шекспіра); 

— «Іноземні мови — з дитинства» (до Міжнародного дня захисту дітей); 

— «Туризм об’єднує культури» (до Всесвітнього дня туризму); 

— «Українська література мовами народів світу»; 

— «Інформаційні технології на допомогу вивченню іноземних мов» та ін. 

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

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

виставок літератури:  

— «American Presidents» («Американські президенти»); 

— «Easter Traditions in the USA» («Великодні традиції у США»); 
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— «American Literature» («Американська література»); 

— «Famous Americans in History» («Видатні американці в історії») та ін. 

Для популяризації ресурсів та роботи відділу літератури іноземними мовами й 

центру «Вікно в Америку» проведено цикл презентацій у школах із поглибленим 

вивченням іноземних мов. Протягом року відбулося 5 виїзних презентацій. 

Враховуючи універсальність роботи відділу, багато часу було відведено на 

організацію його діяльності як культурного та дозвіллєвого центру, де відбувалася 

значна кількість різноманітних заходів, використовуючи різні форми роботи та 

керуючись такими принципами обслуговування, як комплексність, повнота й 

оперативність, диференційований підхід, комфортність та розмаїття видів і форм 

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

засідання клубів. 

Цікавою була зустріч у центрі «Вікно в Америку», 

під час якої директор інформаційно-консультативного 

центру «Освіта» Андрій Гаталяк провів презентацію 

на тему «Вступ до університетів США: як досягти 

успіху в процесі вступу та отримання фінансової 

допомоги». Захід відвідали студенти та учні-

старшокласники. Учасники дізналися про систему освіти в США, ознайомилися із 

5 основними етапами вступу до університетів США, видами стипендій і 

можливостями їх отримання. 

Вечір-диспут «Загадка великого Шекспіра» був 

присвячений 450-річчю від дня народження 

англійського поета та драматурга. Студенти-філологи 

Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка провели дискусію про 

авторство п’єс та сонетів, творцем яких, зазвичай, вважають Шекспіра. Кожен 

учасник підготував доповідь та навів аргументи із власного дослідження 

шекспірівського питання. У жвавій дискусії студенти та викладачі обговорили версії 

основних претендентів на авторство, яких із кожним роком стає дедалі більше. 
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З нагоди щорічної бібліотечної акції «Книги 

у пошуках читача», присвяченої Всесвітньому 

дню книги й авторського права, інформаційно-

ресурсний центр «Вікно в Америку» разом із 

своїми користувачами організував танцювальний 

флешмоб «Молодь обирає бібліотеку», який відбувся біля приміщення 

Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Таким чином хотілося 

привернути увагу молоді до ресурсів і послуг відділу та центру. 

Презентацію міжнародних освітніх програм 

«Освіта за кордоном» провела Маріанна Михайлюк, 

випускниця «UGRAD» (програми, що надає 

можливість українським студентам навчатися в 

університетах чи коледжах США). Вона розповіла про 

саму програму, підготовку до неї, критерії відбору, 

особливості американського академічного навчання та стажування, поділилася 

власним досвідом та враженнями від перебування в США.  

У ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулася зустріч із віце-консулом 

Посольства США в Україні Тамарою Стернберг-Греллер та співробітником 

консульського відділу Заварзіною Анною, які надали інформацію про отримання 

лотереї «Грін Кард» та поінформували про літню програму студентського обміну 

«Summer Work&Travel». 

Залученню нових користувачів сприяли також інформування користувачів про 

заходи через електронну пошту, екскурсії для студентів перших курсів місцевих 

вишів, в яких взяли участь близько 240 чол. 

У рамках проекту «Вікно в Америку» продовжили 

роботу клуби. Протягом року у центрі «Вікно в 

Америку» проводились заняття у наступних клубах: 

вивчення англійської для користувачів із середнім 

рівнем володіння мовою, підготовка до здачі TOEFL 

тесту, бізнес-англійська, розмовна французька мова, розмовна англійська мова, 

перегляд фільмів англійською мовою, англійська мова для початківців, світ 
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американської літератури: клуб читання англійською мовою, вивчення граматики 

англійської мови, вивчення польської мови, вивчення німецької мови. 

За рік було проведено 343 засідання клубів, які відвідали 6380 користувачів. 

У 2014 році за грантові кошти було придбано прапор Сполучених Штатів 

Америки, дві подарункові картки «Amazon» для електронних книжок, ліцензії 

Microsoft Publisher, один лічильника відвідувань, фліпчарт для користування 

працівниками відділу та користувачами. Також було виготовлено рекламну 

продукцію: ролик про центр «Вікно в Америку», буклети, закладки, папки, 

футболки, прапорці та горнятка. 

Придбана продукція осучаснила центр «Вікно в Америку». Покупка книжок на 

сайті «Amazon» поповнила фонд центру художніми творами та навчальною 

літературою. Завдяки ліцензії «Microsoft Publisher» працівники та відвідувачі центру 

можуть самостійно створювати різного роду публікації. Рекламна продукція 

допомагає центру бути впізнаваним і залучати більшу кількість користувачів. 

У 2014 році продовжував 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» були 

відображені в новинах на сайті бібліотеки. 

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

засобах масової інформації (у газетах «Вільне життя», «20 хвилин»; у інтернет-

виданнях «Погляд», «Тернопільська афіша», «Тернопільські гарячі новини»; радіо 

«Лад»). 

Необхідною умовою досягнення нової якості в роботі працівників відділу 

залишалось підвищення їх професійного рівня. Керівник центру «Вікно в Америку» 

взяла участь у семінарі для директорів бібліотек і координаторів центрів «Вікно в 

Америку» у м. Чернівцях. На семінарі обговорювалися п’ять основних напрямків 

діяльності американських куточків, координатори ділилися досвідом роботи. 

Координатор центру Тернопільської ОУНБ виступила з презентацією про вивчення 

англійської мови в центрі. 

Також керівник центру брала участь у семінарі директорів бібліотек і 

координаторів центрів «Вікно в Америку», що відбувся в м. Львові й третій 
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щорічній виставці «Освіта у США» в Україні, що пройшла в м. Києві. Завідувачка 

відділу та керівник центру підвищили кваліфікацію під час очно-заочного навчання 

в Інституті післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтва за темою «Проектний розвиток бібліотек». 

Для популяризації літератури з питань мистецтва та відзначення знаменних 

дат, увазі користувачів пропонувалися 14 книжкових виставок, зокрема:  

— «Різдвяні мотиви»;  

— «Дарував пісні крила» (до 90-річчя від дня народження Ярослава Бабуняка, 

диригента, співака, бандуриста, громадсько-культурного діяча); 

— «З Тернопілля родом» (до 120-річчя від  дня народження Ярослави Музики, 

української художниці);  

— «Шлях до успіху» (до 105-річчя від дня народження Марії Примаченко, 

української народної художниці); 

— «Віч-на-віч із Шевченком» (до 200-річчя від дня народження Тараса 

Шевченка, українського поета, художника, мислителя) та ін. 

Для викладачів та студентів вищих та середніх навчальних закладів проведено 

огляди літератури «Мистецька палітра», «Українські митці у світі», «Декоративне 

мистецтво України кінця XX століття». 

Надано 97 бібліографічних довідок, наповнюються електронні БД «Картотека 

пісень за назвами» (6860 записів), «Нот та партитур» (357 записів), «Картотека 

статей» (285 записів), «Ретроспекція» (6340 записів);  

На блозі відділу «ART-світлиця» можна дізнатись про масові заходи, що 

організовуються відділом, ознайомитись із новими надходженнями, дізнатись про 

новини культурного життя України та світу тощо. 

Для популяризації фонду відділу, відзначення знаменних дат проведено вечір-

портрет, присвячений 120-річчю від дня народження Олександра Довженка — 

письменника, кінорежисера, кінодраматурга, класика світового кінематографа. 

У заході взяли участь викладачі й студенти факультету мистецтв 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, які 

переглянули дебютний фільм режисера «Ягідка кохання». 
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Напередодні світлого свята Воскресіння Христового було представлено 

книжкову виставку «Великдень. Світле Христове Воскресіння» та відбувся майстер-

клас із писанкарства «Українські традиції вічні», який провели викладачі та 

студенти факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка. Про таємничу символіку писанки розповіла студентка I 

курсу Віта Перфецька. 

Літературно-музична година «Твоя пісня завжди поміж нас» була присвячена 

65-річчю від дня народження Володимира Івасюка.  

У заході прозвучало багато музичних творів у виконанні викладачів та 

студентів Тернопільського обласного державного музичного училища 

ім. С. Крушельницької й Галицького коледжу ім. В. Чорновола. 

Мистецький вечір «Шевченко і музика» був присвячений 200-річчю від дня 

народження генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. У заході 

взяла участь Мирослава Антонівна Зайко — музикознавець, піаністка, громадська 

діячка, почесний член Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка та 

Національної всеукраїнської музичної спілки, уродженка м. Заліщиків. У своєму 

виступі мисткиня зазначила про те, що сучасники Кобзаря, зокрема П. Куліш і 

М. Максимович, вважали, що Шевченко як виконавець народних пісень стояв вище, 

ніж Шевченко-маляр і Шевченко-поет. На заході прозвучало багато музичних  

композицій, зокрема фортепіанний твір Ярослава Степового «Прелюдія пам’яті 

Шевченка» у виконанні Мирослави Зайко. 

Літературно-музичний вечір «Талант, закорінений у глибини традицій» був 

присвячений 135-річчю від дня народження Станіслава Людкевича — українського 

композитора, музикознавця.  

Мало кому випадає на долю пройти життєвий 

шлях довжиною в 100 років. Йому судилося бути не 

просто спостерігачем, а й учасником і своєрідним 

літописцем цієї історії. У заході взяли участь 

викладачі Тернопільського обласного державного 

музичного училища ім. С. Крушельницької 

Н. З. Букало, О. Г. Лисак і студенти цього ж закладу. 
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На радіо Тернопільської державної обласної телерадіокомпанії прозвучали 

цикли радіопередач, присвячені ювілейним датам, зокрема до 100-річчя від дня 

народження Вадима Стеценка, 110-річчя від дня народження Сальвадора Далі, 155-

річчя від дня народження Панаса Саксаганського, 80-річчя від дня народження 

Павла Загребельного. 

 

У звітному році відділом технічної літератури обслужено 2054 користувачі, 

кількість відвідувань становила 7726, читачам видано 65 651 пр. книг, періодичних 

видань, CD та DVD (за планом — 65 000). 

У відділ надійшли 93 книги, 25 назв журналів та 1 комплект газет. 

Пріоритетним напрямком діяльності відділу технічної літератури у 2014 році 

було інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів. У 

режимі «запит-відповідь» виконано 119 бібліографічних довідок різних видів 

(тематичних, бібліотечних, бібліографічних, фактографічних) та 158 довідок, 

виконаних за допомогою інтернету. 

Ефективними формами інформаційної діяльності були дні інформації, дні 

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

декади відкритих дверей для спеціалістів промислового виробництва, викладачів та 

студентів вищих навчальних закладів, коледжів. Їх тематика була різноманітною: 

«Енергоефективні технології — системний підхід у вирішенні енергетичних та 

екологічних проблем», «Світ навколо нас: наука, винаходи, відкриття», «Сучасні 

енергозберігаючі технології в будівництві», «Що таке сонячна енергетика і чи 

потрібна вона Україні?» та ін. 

Для ознайомлення спеціалістів із новими надходженнями періодичних видань 

із техніки та більш повного розкриття змісту журналів, які отримує відділ технічної 

літератури, підготовлено і надіслано в ЦБС області та на кафедри Тернопільського 

національного технічного університету ім. І. Пулюя 4 інформаційних списки 

«Сторінками технічних періодичних видань». Їх тираж — 100 примірників. 

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

Комерційного коледжів були підготовлені та надіслані списки літератури на теми: 

«Нафтогазова енергетика: ефективні технології видобування, транспортування та 
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споживання», «Ресурсозберігаючі технології у легкій промисловості», «Світ високих 

технологій: комп’ютерні системи та програмне забезпечення», «Транспортне 

обслуговування населення як фактор сталого розвитку міста», «Відновлювальна 

енергетика в Україні», «Перспективи впровадження технології нетрадиційного 

палива (біопалива) в теплоенергетику України», «Вітроенергетика: нові 

можливості», «Нанотехнології — нові рішення, розробки, проекти». 

Працівники відділу брали участь у наповненні електронного ресурсу СКС, 

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

У 2014 році в базу даних занесено 239 записів і на 01.01.2015 року вона 

нараховувала 8422 записів.  

Протягом звітного року працівники відділу технічної літератури 

продовжували роботу зі створення електронного каталогу на ретроспективну 

частину фонду відділу в системі «ІРБІС». На 01.01.2015 року електронна база даних 

нараховувала 25 754 записи. У 2014 році в базу даних було занесено 3859 записів, 

усі книги було штрихкодовано. 

Традиційно ведеться робота з редагування та наповнення новими 

надходженнями розділу «Техніка. Технічні науки» систематичної картотеки статей. 

Продовжувалась співпраця із засобами масової інформації, зокрема обласним 

радіо та радіо «Лад», в ефірі яких прозвучали огляди літератури на теми: 

«Вишиванка — новий погляд на звичні речі», «Цілюще джерело життя» (до 

Всесвітнього дня водних ресурсів), «Чорнобиль не має минулого часу» (до Дня 

Чорнобильської трагедії), «Екологічно безпечна оселя», «Кераміка, скло: мода, 

стиль і елегантність». 

Книжкові виставки, перегляди літератури, дні спеціаліста знайомили читачів 

із досягненнями науки і техніки, новітніми технологіями та висвітлювали їх роль у 

реформуванні виробничих сил і соціально-економічних стосунків у суспільстві. 

Теми заходів, які проводили працівники відділу: «Інноваційний розвиток 

техніки та технічних наук як основа відродження передової ролі України», 

«Енергоефективні технології — системний підхід у вирішенні енергетичних та 

екологічних проблем», «Надійне житлово-комунальне господарство — запорука 

національної безпеки» (до Дня працівників ЖКГ і побутового обслуговування 
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населення), «Інноваційні і високі технології: теорія і практика», «Шляхи підвищення 

ефективності будівництва в умовах ринкових відносин», «Розвиток альтернативної 

енергетики в Україні: стан та перспективи розвитку», «Готельна індустрія: 

вишуканий сервіс, комфорт і зручність», «Легенди космічної доби (історія розвитку 

космонавтики в Україні)», «Сучасне місто — дизайн і благоустрій», «Свята Пасха 

йде до хати, будемо Великдень святкувати (кулінарія, рукоділля, перукарське 

мистецтво)», «Автомобіль у нашому житті», «Сучасні тенденції європейської моди», 

«Поринь у світ неймовірних вражень (новинки комп’ютерних ігор)» та ін. 

Приділялась увага й питанням охорони навколишнього середовища та 

екологічної безпеки життєдіяльності людини. Було організовано книжкові виставки 

та перегляди літератури: 

— «Чорнобиль: трагедія, подвиг, попередження», «Чорнобиль не має минулого 

часу» (до Дня Чорнобильської трагедії); 

— «Якість питної води та її вплив на здоров’я населення» (до Всесвітнього дня 

водних ресурсів); 

— «Земля — наш спільний дім» (до Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища) та ін. 

На допомогу винахідникам і раціоналізаторам, розвитку технічної творчості 

було влаштовано книжкові виставки на теми: 

— «Світ навколо нас: наука, винаходи, відкриття» (до Дня винахідника і 

раціоналізатора); 

— «Винахідництво в Україні: правові заходи та практика» (за сторінками 

журналу «Винахідник і раціоналізатор»). 

Цікавою стала творча зустріч, присвячена 

Всесвітньому дню телебачення. На заході були 

присутні представники телеканалів «TV — 4», «ТТБ», 

«ІНТБ», «5 каналу», студенти кафедри журналістики 

Тернопільського національного педагогічного 

унівенситету ім. В. Гнатюка та учні Тернопільського коледжу харчових технологій і 

торгівлі.  
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Розпочався захід із перегляду мультимедійної презентації «Історія створення 

телебачення». Про канал «TV — 4», його сьогодення та майбутнє розповіла 

директор телекомпанії Юлія Винокур. Захоплюючою та змістовною була розповідь 

головного режисера телебачення Тернопільської державної телерадіокомпанії Надії 

Бобко. Присутні мали змогу переглянути новостворені відеоролики. Хвилиною 

мовчання вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні та АТО. Секретами 

майстерності професії телеоператора поділились оператор «5 каналу» Олена 

Вербицька та керівник дитячої програми «Телевітамінки» каналу «ІНТБ» Олена 

Мудра. 

 

Робота відділу сільськогосподарської літератури була спрямована на 

удосконалення системи обслуговування користувачів для задоволення 

інформаційних потреб: наукових працівників, спеціалістів АПК, студентів вищих 

навчальних закладів, ознайомлення їх із досягненнями вітчизняної та зарубіжної 

сільськогосподарської науки і практики, упровадженням нових виробничих 

технологій. У 2014 році у відділ надійшло: 74 книги, 128 журналів, 3 комплекти 

газет. 

В електронну картотеку статей внесено 490 карток, розставлено 1461 картку 

(стягнуто з ЦУККу 971 картку). Відредаговано планові розділи СКС, відкрито 

5 нових рубрик. У процесі редакції було вилучено 950 карток. 

Підготовлено і надруковано 4 списки літератури «Сторінками періодичних 

сільськогосподарських видань (Вам, спеціалісти)». 

Для задоволення потреб користувачів підібрано 30 письмових  довідок.  

Для популяризації фонду відділу 

сільськогосподарської літератури систематично 

поповнювався новою інформацією блог відділу. 

Проведено ряд заходів. Запамяۥталась користувачам 

інформаційна година «Бджола людською мудрістю 

шанована», під час проведення якої проходила дегустація різних видів меду, а  

інформація про захід була в новинах місцевого телебачення. 
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У 2014 році до сектору періодики надійшло 34 назви газет. 

Загальна кількість користувачів в секторі становила 2239. Відвідування 

сектору — 6067 читачів. Під час обслуговування працівниками сектору видано 

47 306 пр. газет.  

Поновлено інформацію про сектор періодики на сайті бібліотеки, а також базу 

даних: «Газетні видання ТОУНБ»: внесено 36 нових назв газет, що становить 538 

записів. 

Наповнювалася база персональних даних «Користувачі ТОУНБ» — 

2239 записи. 

Працівниками сектору періодики у 2014 році наповнювався блог сектору «Press 

Тур». Загальне відвідування блогу становило 4920 користувачів.  

Провели облік фонду сектору періодики. Станом на 01.01.2015 року фонд 

сектору періодики становив 681 річний комплект. 

Для популяризації сектору періодики працівниками було проведено 3 масові 

заходи. Особливий резонанс мали: 

— «Таємниці українського народу» — творча 

зустріч із тернопільською письменницею, етнографом 

та фольклористом Лілією Мусіхіною, котра понад 

десять років мандрує світом; 

— до Всеукраїнського тижня права та 

Міжнародного дня прав людини зустріч із 

координатором по зв’язках із громадськістю 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини в Тернопільській області Володимиром 

Шевченком «Закон і право — для всіх єдині». 

Символічним на початку зустрічі був перегляд відеоролика про права людини, після 

чого гість розповів про роботу Секретаріату в цілому та про активну роль у захисті 

прав людини співробітниками Секретаріату під час подій на Майдані. Окремо 

зупинився на порушеннях прав людини зі сторони правоохоронних органів, 

презентував усім присутнім пам’ятки «Адвокат у кишені», розповів, як не стати 

жертвою неправомірних дій міліції, підкреслюючи свою розповідь реальними 
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життєвими ситуаціями. Також окремо наголосив, що за сприяння Асоціації УМДПЛ 

підготовлено додаток «Міліція під контролем» для мобільних телефонів, у якому 

зібрана вся інформація про те, як діяти під час зустрічі з правоохоронцями. Ця 

інформація викликала особливу увагу, і вже під час дискусії пан Володимир 

відповів на запитання присутніх. Інформацію про проведення зустрічі із 

координатором по зв’язках із громадськістю опубліковано в інтернет-виданні газети 

«Місто». 

 

Стратегія науково-методичної роботи полягала в поєднанні поновлених 

традиційних форм методичного впливу з новими формами й методами роботи. 

Упродовж 2014 року науково-методична робота була спрямована на вдосконалення 

розвитку та управління бібліотечною справою в області, вивчення різних аспектів 

діяльності бібліотек, проведення соціологічних досліджень, розширення 

методичного впливу на бібліотеки області щодо їхнього перетворення на сучасні 

інформаційні заклади, організацію безперервної освіти фахівців бібліотек області, 

надання консультативно-методичної та практичної допомоги. 

Одним із головних завдань відділу було здійснення аналітичної діяльності та 

оцінки роботи структурних підрозділів ЦБС області, з цією метою було здійснено 

12 виїздів. 

Вагому частку роботи науково-методичного відділу займає діяльність із 

підвищення фахового рівня всіх категорій працівників бібліотек області, серед яких: 

директори ЦБС, методисти, завідувачі міських бібліотек, керівники структурних 

підрозділів центральних бібліотек, працівники сільських бібліотек області. 

Слід відмітити, що активною формою підвищення 

кваліфікації завідувачів методичних відділів 

центральних бібліотек залишається травнева Обласна 

школа методиста, яка у звітному році була ювілейною, 

десятою. Аналіз діяльності методичних служб районів 

та їх завдання, надання консультативно-методичної допомоги сільським 

бібліотекам-філіалам, що входять у мережу ЦБС, проведення методичного 

моніторингу бібліотечної діяльності,  співпраця з органами місцевого 
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самоврядування, сприяння розвитку і поширенню бібліотечних інновацій. Саме ці та 

інші питання обговорювалися  на черговій школі, тема роботи якої була «Вчимося. 

Удосконалюємо. Впроваджуємо». Базою проведення була обласна універсальна 

наукова бібліотека. Присутні прослухали виступи та консультації провідних 

фахівців ОУНБ на теми: «Мовна культура як складова іміджу бібліотечного 

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

Тернопільської ОУНБ), «Діяльність методичних служб публічних бібліотек області» 

(С. Т. Єрошенкова — завідувач науково-методичного відділу Тернопільської 

ОУНБ). Про інноваційні послуги та використання інноваційних технологій в роботі 

публічних бібліотек розповіли: Н. Г. Лестюк — завідувач методично-

бібліографічного відділу Бучацької ЦБС, Н. Н. Миколаєнко — завідувач методично-

бібліографічного відділу Тернопільської районної ЦБС, О. М. Гаврилюк — 

завідувач методичного відділу Чортківської ЦБС, Г. І. Ставська — головний 

бібліотекар центральної бібліотеки для дітей Тернопільської міської ЦБС. 

Учасники школи взяли участь у тренінгу «Орієнтація на клієнта» (тренери: 

О. Содомора — головний бібліотекар відділу читального залу Тернопільської 

ОУНБ, С. Єрошенкова — завідувач науково-методичного відділу Тернопільської 

ОУНБ) та психологічному тренінгові «Я — бібліотекар» (тренер — психолог 

І. Неділенко). 

 

Під час цьогорічного Дня директора ЦБС 

обговорювалися важливі питання діяльності 

бібліотек, зокрема фінансування бібліотек в умовах 

економічної кризи (постанови Кабінету Міністрів 

України від 01 березня 2014 № 65 «Про економію 

державних коштів та недопущення втрат бюджету» та від 25 березня 2014 р. № 89 

«Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 

30 вересня 2009 р. № 1073»), організація роботи з кадрами, хід реалізації програми 

«Бібліоміст» публічними бібліотеками області, обговорення проекту постанови 

«Про внесення змін до Переліку платних послуг, які можуть надаватися 

бюджетними закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності» та внесення пропозицій, обговорення проекту Типових правил 
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користування бібліотеками в Україні, діяльність Тернопільського обласного 

відділення УБА: конкурс на кращу бібліотечну рекламну продукцію, розширення 

членства. 

Уже кілька років поспіль ОУНБ збирає на 

навчання завідувачів міських бібліотек області. 

Черговий семінар-тренінг «Повідомте всіх про 

діяльність бібліотеки» обговорював питання  

бібліотечної реклами як важливого засобу 

формування позитивного іміджу в громади, використання соцмереж як засобу 

просування бібліотечної діяльності в електронному просторі, співпрацю бібліотек із 

засобами масової інформації. Також учасники семінару мали можливість 

познайомитися з роботою бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» (бібліотеки 

№ 2 для дітей Тернопільської міської ЦБС). 

Сьогодення дає нові можливості для діяльності 

бібліотек, створення нових послуг, форм роботи. 

«Сучасне бачення якісного обслуговування» — тема 

семінару для завідувачів відділів обслуговування 

центральних бібліотек, на якому обговорювалися 

питання підходів, завдань, форм в обслуговуванні, якості бібліотечних послуг, 

використання електронних ресурсів бібліотеки   як засобу просування бібліотечної 

діяльності в електронному просторі. 

Здійснюючи методичне забезпечення, Тернопільська обласна універсальна 

наукова бібліотека традиційно співпрацює з бібліотечним відділенням 

Теребовлянського вищого училища культури. У звітному році для студентів закладу 

працівники відділу провели тренінг «Інноваційні послуги сучасної бібліотеки» та 

взяли участь у круглому столі «Публічна бібліотека: інноваційні форми роботи».  

«Діяльність публічної бібліотеки: критерії 

оцінки» — під такою назвою відбувся обласний 

семінар директорів централізованих бібліотечних 

систем. Відкривав семінар директор ТОУНБ, 

заслужений працівник культури України Василь 
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Іванович Вітенко, який розповідав про сучасні критерії оцінки роботи бібліотеки. 

Про фінансову діяльність закладів говорила Наталія Михайлівна Леськів — 

заступник начальника управління культури і мистецтв з фінансового забезпечення і 

кадрової роботи. Олександра Григорівна Ліскова — заступник директора з наукової 

роботи та інформатизації Тернопільської ОУНБ — у своєму виступі розкрила тему 

діяльності бібліотек в ракурсі сьогодення.  

Про інноваційні форми роботи у бібліотеках м. Тернополя розповіла директор 

Тернопільської міської ЦБС Ніна Анатоліївна Денисюк. 

У заході також брали участь фахівці головної книгозбірні області, які у своїх 

консультаціях висвітлювали питання ефективності роботи публічної бібліотеки, 

визначали сучасні пріоритети та акценти інформаційно-бібліографічної, краєзнавчої 

діяльності, складові якісного обслуговування користувачів, критерії оцінки та 

формування бібліотечного фонду ЦБС, роботу з внутрішньо переміщеними 

особами.  

За програмою «Бібліоміст» для працівників бібліотек області, переможців IV та V 

раунду проекту «Бібліоміст», було проведено тренінги на теми «Нова бібліотечна 

послуга: використання інтернету в бібліотеках», «Інноваційні зміни в бібліотеці, 

кадровий менеджмент та фандрейзингова діяльність». 

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

підвищення кваліфікації пройшло 178 фахівців централізованих бібліотечних систем 

області. 

Важливим напрямком діяльності науково-методичного відділу залишалась 

консультаційна допомога. Вона надавалася керівникам та методистам ЦБС, 

працівникам публічних бібліотек області, фахівцям бібліотек усіх видів. 

Консультаційна допомога стосувалась проблематики роботи з персоналом в 

сучасних умовах, утвердження власного іміджу, розгортання інноваційної 

діяльності, пошуку додаткових джерел фінансування, вивчення потреб користувачів 

та їх задоволення рівнем обслуговування в бібліотеках. 

Аналітико-прогностична діяльність проводилась систематично, фахівці відділу 

приймали статистичні та інформаційні звіти за підсумками роботи ЦБС області та 

інших спеціальних і спеціалізованих бібліотек, як результат — аналітично-
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статистичний огляд «Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 

2013», 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. 

Готуючись до звітів 2014 року, фахівці науково-методичного відділу працювали 

над створенням бази даних для системи електронного моніторингу діяльності 

бібліотек. 

На виконання листа Міністерства культури України від 29.07.2014 року 

№ 398/9-2/15-14 у звітному році проведено паспортизацію публічних бібліотек 

Тернопільської області.  

Важливою ділянкою в роботі відділу залишається соціологічна робота. 

Тернопільська ОУНБ брала участь у дослідженні «Нові інформаційні технології в 

бібліотеках України», що проводилося Національною парламентською бібліотекою 

України. 

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.  

Важливу роль у методичній допомозі централізованим бібліотечним системам 

відіграє видавнича продукція. Щоквартальний інформаційно-методичний бюлетень 

«Професійне досьє бібліотекаря» сконцентрував увагу бібліотекарів на 

законодавчих документах, консультаційних, аналітичних матеріалах спеціалістів 

Міністерства культури України та Національної парламентської бібліотеки України, 

професійної преси. 
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Враховуючи рекомендації фахівців, 

працівниками відділу було підготовлено 

методично-бібліографічні поради: «Відлуння 

Афганських гір» (з нагоди 25-ї річниці 

виведення радянських військ з Афганістану), 

«Бібліотека для родини» (до Міжнародного 

року сім’ ї). 

 

Здійснено редагування сторінки «Публічні бібліотеки області» на сайті ОУНБ.  

Працівниками відділу готується контент для наповнення сторінки 

«Бібліотекарю» веб-сайту ОУНБ, сторінки Тернопільської ОУНБ у соцмережі 

«Facebook». 

У 2014 році ТОВ УБА й Тернопільською ОУНБ було проведено конкурс на 

кращу бібліотечну рекламну продукцію. Тернопільська міська бібліотека-філіал для 

дорослих № 4 перемогла у номінаціях «Краще бібліотечне рекламне відео» 

(відеоролик «Сучасна бібліотека — світлиця духовності») і «Кращий бібліотечний 

рекламний буклет». Переможця нагородили цінними призами за рахунок коштів 

ТОВ УБА. 

У минулому році приділялась увага питанням підвищення професійної 

майстерності персоналу. Форми були різноманітні: навчання в головному 

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

різноманітних тренінгах, конференціях за проектом «Бібліоміст». 

Професійне навчання працівників відділу відбувалось також на виробничих 

навчаннях для працівників ОУНБ. 

У відділі ведеться робоча картотека «На допомогу методисту». Майже всі статті 

з професійних бібліотечних видань, збірників були розписані, картки розставлені в 

картотеці актуальних бібліотекознавчих матеріалів за відповідними рубриками. До 

картотеки протягом року влито 367 карток.  

За рік працівниками відділу обслужили 93 користувачі, яким було видано 

1037 пр. видань. 
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Науково-дослідна робота бібліотеки 

Як і в попередні роки, науково-дослідна робота ОУНБ залишається однією із 

важливих ділянок роботи, яка заключає в собі: проведення соціологічних 

досліджень, краєзнавчих читань, створення та наповнення власних електронних баз 

даних, проектну діяльність, участь у науково-практичних конференціях, засіданнях 

Наукового товариства ім. Шевченка, видавничу діяльність. 

Багато років бібліотека, як багатопрофільна установа, координує свою 

діяльність із провідними бібліотеками України, вищими навчальними закладами 

(Тернопільський національний економічний університет, Тернопільський 

національний технічний університет ім. І. Пулюя, Тернопільський національний 

педагогічний університет ім. В. Гнатюка), фаховими асоціаціями (УБА, ТОВ УБА), 

товариствами (НТШ, краєзнавців), окремими науковцями. 

У звітному році вийшли з друку бібліографічні покажчики «Література до 

знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2015 рік», «Тернопільський обласний 

краєзнавчий музей: 100 років», проведено Урочисту академію з нагоди 75-річчя із 

часу заснування Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, 

презентації книг: «Кордишів: минуле та сьогодення», «Західньоканадського 

збірника», присвяченого 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, «Святиня» 

Кароля Войтили, «Українській нації призначено вижити», «Перейти на другий 

берег», пленарне засідання наукової сесії Тернопільського обласного осередку 

Наукового товариства ім. Шевченка. 

Певним доробком науково-дослідної роботи стали й проведені щорічні 

соціологічні дослідження «Краща книга року» та «Сторінками літературно-

художніх журналів». Для вивчення цілісної картини стану інформатизації публічних 

бібліотек України, визначення рівня та потенціалу кожної бібліотеки працівниками 

науково-методичного відділу було проведено дослідження «Нові інформаційні 

технології в бібліотеках України», яке запропонувала Національна парламентська 

бібліотека України. Під час проведення дослідження було вивчено питання: 

електронні бази даних та інформаційні ресурси, кадровий склад та структура 

підрозділів автоматизації, комп’ютерний парк, комунікації, програмне забезпечення 
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та ін. Матеріали досліджень розміщено в черговому випуску інформаційно-

аналітичного бюлетеня «Крізь призму соціології». 

Продовжувалася робота з наповнення власних електронних баз даних, з яких 

найбільш запитуваними залишаються «Електронний каталог», «Електронна 

картотека статей», «Електронний краєзнавчий каталог» та ін. Загалом станом на 

01.01.2015 року бази даних нараховують 436 856 записів. Електронним каталогом 

скористалися 8709 користувачів, серед яких більшу частину становлять студенти, 

викладачі, науковці. 

Значним доробком бібліотеки є видавнича продукція, а саме: різні види 

покажчиків, аналітично-інформаційні бюлетені, методично-рекомендаційні поради.  

Більше п’яти років бібліотека співпрацює з обласним осередком Наукового 

товариства ім. Шевченка. У роботі пленарних засідань неодноразово брали участь 

директор бібліотеки та його заступники, завідувач інформаційно-бібліографічного 

відділу та ін. 

Певному піднесенню рівня наукової роботи сприяла й діюча наукова рада. Так у 

2014 році на своїх засіданнях вона розглянула питання «Основні напрями роботи 

науково-методичної ради», «Обговорення плану підготовки видавничої продукції на 

2015 рік», «Використання новітніх інформаційних технологій публічними 

бібліотеками області в забезпеченні потреб користувачів», «Аналіз співпраці із 

програмою «Бібліоміст» упродовж 2010—2014 рр.». 

Ведучі спеціалісти обласної універсальної наукової бібліотеки неодноразово 

брали участь у науково-практичних конференціях, тренінгах, засіданнях УБА. Так 

27—28 листопада директор ОУНБ В. І. Вітенко взяв участь у Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Бібліотек@ — територія єдності» (м. Київ). 
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Додаток № 1 
Основні показники за 2014 р. 

 

 Відділи К-сть 
користувачів 

К-сть 
відвід. 

К-сть 
кн/вид. 

План 
Усього 

21385 128220 430295 
Виконано 21631 154005 439795 
План 

Відділ читального залу 
6000 28000 135050 

Виконано 6147 28444 137517 
План 

Відділ міського абонементу 
5100 55000 91000 

Виконано 5174 55285 91617 
План Відділ сільськогосподарської 

літератури 
805 3000 20500 

Виконано 808 3023 21969 
План 

Відділ технічної літератури 
2050 7500 65050 

Виконано 2054 7726 65651 
План Відділ літератури з 

мистецтва 
1030 3800 20100 

Виконано 1033 3805 20114 
План Відділ літератури 

іноземними мовами 
1080 3600 20565 

Виконано 1086 25250 22355 
План Відділ краєзнавчої 

літератури та бібліографії 
1690 4700 21400 

Виконано 1693 4701 21984 
План Інформаційно-бібліографіч-

ний відділ 
90 120 1000 

Виконано 92 125 1640 
План 

Відділ інформації 
300 5500 700 

Виконано 303 8334 1351 
План 

Науково-методичний відділ 
90 400 1010 

Виконано 93 409 1037 
План Сектор міжбібліотечного 

абонементу 
50 100 100 

Виконано 19 91 48 
План 

Сектор періодики 
2230 6000 46620 

Виконано 2239 6067 47306 
План Відділ автоматизації та 

механізації бібліотечних 
процесів 

800 7500 — 
Виконано 797 7915 — 

План Відділ зберігання основного 
фонду 

90 3000 7200 
Виконано 93 2830 7206 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 
 

 
Відділи 

 
Разом 

У тому числі 

Суспіл. При- 
родн. Техн. Гуманіт. 

Відділ читального 
залу 

137517 75506 23269 — 38742 

Відділ міського 
абонементу 

91617 9738 4694 3650 73535 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 
21969 9850 12119 — — 

Відділ технічної 
літератури 

65651 933 — 64718 — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

20114 — — — 20114 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

22355 7328 2 6 15019 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

21984 15917 1458 352 4257 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

1640 1528 16 — 96 

Відділ інформації 1351 58 2 128 1163 
Науково-методичний 

відділ 
1037 27 — — 1010 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 
48 39 — — 9 

Сектор періодики 47306 37065 1120 1 9120 
Відділ зберігання 
основного фонду 

7206 755 480 243 5728 

Відділ автоматизації  
та механізації 

бібліотечних процесів 
— — — — — 

УСЬОГО 439795 158744 43160 69098 168793 
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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 

18931 118586 — — 101463 36054 — — 

Відділ міського 
абонементу 

71811 19806 — — 33984 57587 — 46 

Відділ сільсько- 
господарської 
літератури 

1867 20102 — — 16846 5123 — — 

Відділ технічної 
літератури 

5445 60206 — — 25805 39846 — — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

4231 15873 — 10 8256 11858 — — 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

3939 18391 — 25 1202 2716 648 17789 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

8397 13587 — — 21915 13 56 — 

Інформаційно-
бібліографічний 

відділ 
471 1169 — — 1625 15 — — 

Відділ інформації 100 504 747  1284 67 — — 
Науково-

методичний відділ 
185 852 — — 698 339 — — 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 
30 18 — — 45 3 — — 

Сектор періодики — 47306 — — 38785 8521 — — 
Відділ зберігання 
основного фонду 

4996 2210 — — 5990 1216 — — 

Відділ 
автоматизації  та 

механізації 
бібліотечних 

процесів 

— — — — — — — — 

УСЬОГО  120403 318610 747 35 257898 163358 704 17835 
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Додаток № 3 
Кількість і склад користувачів 

 

Відділи  Усього Наук. 
працівники 

ІТП Спеціалісти 
с/г 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Відділ читального 

залу 
6011 6147 451 369 103 91 1 1 

Відділ міського 
абонементу 

5151 5174 177 196 293 308 20 7 

Відділ 
сільськогосподарсь-

кої літератури 

808 808 37 48 46 53 14 23 

Відділ технічної 
літератури 

2055 2054 92 108 340 332 — — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

1027 1033 87 74 — — — — 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

1083 1086 86 118 18 30 — — 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

1681 1693 135 131 53 56 7 5 

Інформаційно-
бібліографічний 

відділ 

71 92 3 5 1 — — 1 

Відділ інформації  246 303 4 3 6 3 — — 

Науково-методичний 
відділ 

114 93 — — — — — — 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 

38 19 13 4 — — — 1 

Сектор періодики 2233 2239 62 88 61 51 — — 

Відділ зберігання 
основного фонду 

94 93 — — — — — — 

Відділ автоматизації 
та механізації біб-
ліотечних процесів 

811 797 20 15 31 34 — 1 

УСЬОГО  21423 21631 1167 1159 952 958 42 39 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 
 

Відділи  Студенти  Службовці  Робітники  

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Відділ читального залу 2257 1961 2715 3378 35 19 

Відділ міського 
абонементу 

2278 2126 1736 1861 149 171 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 

252 228 62 178 33 47 

Відділ технічної 
літератури 

501 549 389 361 119 102 

Відділ літератури з 
мистецтва 

480 437 85 159 25 26 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

467 398 334 309 11 30 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

605 589 517 546 52 44 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

13 27 10 16 — 1 

Відділ інформації  59 108 71 64 10 16 

Науково-методичний 
відділ 

9 5 
2 — — — 

Сектор міжбібліотечного 
абонементу 

9 1 10 1 — — 

Сектор періодики 1025 929 894 945 35 30 

Відділ зберігання 
основного фонду 

— — — — — — 

Відділ автоматизації  та 
механізації бібліотечних 

процесів 

482 490 68 45 66 62 

УСЬОГО  8437 7848 6894 7863 535 548 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 
 

Відділи 

Працівники 
культури 

Корист. з 
особл. 

потребами 

 
Інші 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Відділ читального залу 170 148 — — 279 180 

Відділ міського абонементу 141 137 198 72 159 296 

Відділ сільськогосподарської 
літератури 

154 130 
— — 

210 101 

Відділ технічної літератури 175 158 — — 439 444 

Відділ літератури з мистецтва 195 220 — — 155 117 

Відділ літератури іноземними мовами 108 110 2 — 57 91 

Відділ краєзнавчої літератури та 

бібліографії 

180 185 — — 132 137 

Інформаційно-бібліографічний відділ 40 37 — — 4 5 

Відділ інформації 57 61 — — 39 48 

Науково-методичний відділ 103 88 — — — — 

Сектор міжбібліотечного абонементу 5 12 — — 1 — 

Сектор періодики 43 80 — — 113 116 

Відділ зберігання основного фонду 94 93 — — — — 

Відділ автоматизації та механізації 

бібліотечних процесів 

86 92 — 
— 

57 58 

УСЬОГО  1551 3565 200 72 1645 1593 
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Додаток № 3 
Користувачі за віком 

 

Відділи 15—17 18—21 Від 22 
Відвідування 
масових 
заходів 

Відділ читального залу 200 1694 4253 269 
Відділ міського абонементу 196 1473 3505 537 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 
6 179 623 322 

Відділ технічної літератури 36 364 1654 — 
Відділ літератури з 

мистецтва 
— 297 736 142 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

138 218 730 6698 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

226 353 1114 195 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

8 16 68 27 

Відділ інформації 53 36 214 242 
Науково-методичний відділ — 5 88 409 
Сектор міжбібліотечного 

абонементу 
— — 19 — 

Сектор періодики 84 503 1652 80 
Відділ зберігання основного 

фонду 
— — 93 — 

Відділ автоматизації та 
механізації бібліотечних 

процесів 
— 490 307 — 

УСЬОГО  947 5628 15056 8921 
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Додаток № 4 

Надходження літератури за джерелами 

№ Джерела надходження 
План  

на 2014 рік 

Виконано в 

2014 році 

План  

на 2015 рік 

1 Видавництва, книго-
торгові організації, 
книжкові магазини 

700 1133 550 

2 «Преса» (додатки) 150 46 150 

3 Обмінний фонд 270 364 350 

4 Обласний обов’яз-
ковий примірник 

650 474 700 

5 Інші джерела 850 212 850 

6 «Сейбр-світло» — 133 200 

7 Взамін загубленим 600 552 650 

8 Подарунок 800 689 850 

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

800 302 800 

10 Діаспора 250  250 

11 Посольства 50 259 50 

 УСЬОГО 5120 4164 
(у т. ч. з ЕВ) 

5400 
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Додаток № 5 
 

Розподіл видань, що вибули 

№ Причини вибуття 
Кількість примірників 

2013 2014 

1 Зношеність 8725 13077 

2 Не повернуті читачами 1963 532 

3 Застарілі за змістом 6274 2994 

4 Дублетні 2506 9364 

5 
Інші причини 

(у т. ч. обмінний фонд) 

— — 

 УСЬОГО 19468 25967 
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Додаток № 6 
 

Видавнича діяльність 
 
№ 

 
Назва видання 

 
Тип посібника 

Обсяг 
друк. 
арку-
шів 

 
Ти-
раж 

Спосіб 
видан-
ня 

Термін  
 

Вико-
навці  

Поч. Зак. 

1. «Література до знамен-
них і пам’ятних дат Тер-
нопільщини на 2015 рік» 

Бібліогр. 
покажчик 

9  100 Дру-
карсь-
кий 

І кв. 
 

ІІІ кв., 
верес. 

ВКЛБ 

2. «Відлуння Афганських 
гір…» (з нагоди 25-ї 
річниці виводу обме-
женого контингенту з 
Афганістану) 

Методично-
бібліогр. поради 

0,25 30 Ксерокс І кв. І кв., 
лютий 

НМВ 
 
 

3. «Професійне досьє 
бібліотекаря» 

Інформ.-аналіт. 
бюл. Вип. 1—4 

0,25 30 Ксерокс І кв. ІV кв. НМВ 

4. «Публічні бібліотеки 
Тернопільщини: рік 
2013» 

Аналіт.-стат. 
огляд 

0,25 30 Ксерокс І кв. ІІ кв. НМВ 

5. «Бібліотека для родини» 
(до Міжнародного року 
сім’ ї)  

Методично-
бібліогр. поради 

0,25 30 Ксерокс ІІІ 
кв. 

ІІІ кв., 
липень 

НМВ 

6. «Публічні бібліотеки: ін-
новації, досвід, послуги»  

Дайджест 0,25 30 Ксерокс ІV 
кв. 

ІV кв. 
жовт. 

НМВ,  
 

7. «Крізь призму со-
ціології» 

Інформ.-аналіт. 
бюл. Вип. 1—2 

0,25 30 Ксерокс ІІ кв. ІV кв. НМВ 

8. «Тернопільська обласна 
універсальна наукова 
бібліотека: 75 років» 

Фотоальбом 0,25 30 Друкар-
ський 

ІІІ 
кв. 

ІV кв.  Дирекція, 
відділи  
б-ки 

9. «Тернопільська обласна 
універсальна наукова 
бібліотека» 

Буклет 0,25 500 Друкар-
ський  

І кв. ІV кв. Дирекція 

10. «Культура 
Тернопільщини» 

Інформ.-анотов. 
список. Вип. 1-4 

1,7 30 Ксерокс І кв. ІV кв. ВІ 

11. «Нові надходження 
неопублікованих доку-
ментів» 

Інформ. список 0,25 30 Ксерокс І кв. ІV кв. ВІ 

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

Інформ. довідка. 
Вип. 1—12 

0,25 30 Ксерокс І кв. ІV кв. ВІ 

13. «Нова література з 
питань техніки» 

Інформ. список 0,25 30 Ксерокс ІІ кв. ІV кв. ВТЛ 

14. «Нова література з 
питань с/г» 

Інформ. список 0,25 30 Ксерокс ІІ кв. ІV кв. ВСЛ 

15. «Культура Терно-
пільщини: 2013 рік» 
(сторінками центральних 
та обласних періодичних 
видань) 

Анот.-бібліогр. 
покажчик 

5 30 Дру-
карсь-
кий 

 І кв. ВІ 

16 «Тернопільський облас-
ний краєзнавчий музей: 
100 років» 

Бібліогр. 
покажчик 

14 150 Дру-
карсь-
кий 

ІІІ кв. ІV кв. ІБВ 

 


