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4 Інформаційне обслуговування:  

– фактографічна довідка;  
– дайджест, оглядова довідка. 

 
1гри. 86коп. 
11грн.22коп 

5 Продаж книг з обмінного фонду. ціна 
договірна 

6 Видання методичних матеріалів:  
– вартість одного друкованого аркуша /І6 стор./;  
– вартість одного друк. листка. 
 

 
6грн.66коп.  

 
42коп. 

 7 Користування літературою підвищеного попиту 
у приміщенні бібліотеки:  

– платний перегляд каталогів типу “Квеллі”, 
“Отто”;  

– платний перегляд журналів “Вurda” і 
“Verena”, “Sandra” та ін.;  

– копіювання викройок;  
– користування іноземно-українськими 

розмовниками. 
 

 
 

30коп.  
 

30коп.  
 

30коп.  
30коп. 

 

8 Ксерокопіювання:  
– формат А4 – одностороння;  
– двостороння;  
– одностороння із масштабуванням;  
– двостороння із масштабуванням;  
– формат АЗ – одностороння;  
–двостороння;  
– одностороння із масштабуванням;  
– двостороння із масштабуванням.  

 
20коп.  
35коп.  
25коп.  
35коп.  
30коп.  
50коп.  
30коп.  
55коп. 

 9 Сканування:  
– малюнку;  
– текст. 

 
1грн.  

80коп. 
10 Комп'ютерний друк:  

– без паперу;  
– з папером. 

 
20коп.  
25коп. 

11 Копіювання через сканер: 
 – без паперу;  
– з папером. 

 
30коп.  
35коп. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Бібліотеки входять в інформаційне 
суспільство, і бібліотеки сприяють 
прискореному перетворенню  суспільства в 
інформаційне − ось одна із головних 
тенденцій розвитку бібліотечної справи 
сьогодні”. 

 
 

Шрайберг Я.Л. 
(Із доповіді на пленарному засіданні  

міжнародної конференції Крим-2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

що буде сприяти збереженню традицій, досвіду і надбань 
попередників, допомагати зберігати і розвивати 
національну гідність і гордість за рідну землю. 

 
Прайс-лист на послуги обласної 
універсальної наукової бібліотеки 

 
 

Назва послуги Вартість 
послуги 

 
1 Користування літературою на нічному 

абонементі:  
– журнали, навчальна література для студентів 

вузів, ноти;  
– література підвищеного попиту/ книги з 

проектування і будівництва, програмування, альбом 
конструкцій автомобілів та мікросхем, довідники, 
самовчителі іноземних мов, розмовники, словники, 
якщо є в 1-2-х примірниках ;  

– альбом з мистецтва;  
– художня література /оригінальна/ 

англійською, німецькою, французькою та ін. мовами;  
– грамплатівки;  
– аудіокасети. 
 

 
2грн. 

 
 
 
 
 
 

2 грн.  
2грн.  

70 коп.  
 

1 грн.50 коп.  
1 грн. 

 
2 Користування послугами міжбібліотечного 

абонементу:  
– виконання одного замовлення з інших 

бібліотек;  
– виконання одного термінового замовлення з 

інших бібліотек;  
– оплата поштових витрат. 

 
 

1грн.20коп. 
 

2грн. 
 

 за рах. чит 
МБА 

3 Довідково-бібліографічне обслуговування:  
– підготовка бібліографічної довідки першої 

категорії;  
– підготовка бібліографічної довідки другої 

категорії;  
– доопрацювання списків літератури до 

наукових робіт;  
– підготовка бібліографічної тематики довідки 

іноземною мовою;  
– надання консультацій на іноземній мові 

/написання назв, адрес, оформлення листівок та ін. 
 

 
11грн.21коп. 

 
 

 27грн.82коп. 
 

11коп.  
 

Ігрн. 
 

50коп. 
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Привітання директора Тернопільської обласної 
універсальної бібліотеки, члена Президії 

Української бібліотечної асоціації Василя Вітенка 
з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек 

 
 

Шановні колеги! 
П’ятий рік поспіль вся бібліотечна громадськість та 

користувачі бібліотек відзначають Всеукраїнський День 
бібліотек. Хоча це свято з’явилося  відносно недавно, однак 
вже стало традиційним. У цей хороший осінній період, коли 
починаються навчання в освітніх закладах, збирають врожаї 
сільськогосподарських культур, активізують роботу і 
бібліотеки, підводяться підсумки  проведеної роботи, 
складаються плани на майбутнє, відзначаються кращі 
бібліотеки та бібліотекарі.  

Що змінилося, що стало кращим у бібліотечній практиці 
за роки розбудови незалежної України? Звичайно, є 
досягнення, є розвиток, однак є і проблеми та упущення. 
Сьогодні хочеться відзначити саме хороші сторони діяльності 
бібліотек та їх досягнення за останні роки.  

Нам вдалося зберегти і надалі утримувати сталу мережу 
публічних бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв 
України. Варто наголосити, що сьогодні у нас працює 921 
публічна бібліотека і за кількістю ми поступаємося лише 
Вінницькій, Житомирській та Львівській областям. В 
більшості ЦБС області вдалося зберегти фінансування з 
районного бюджету, вийняток становлять Борщівська, 
Заліщицька та Ланівецька ЦБС, але після затвердження 
Положення “Про централізовану бібліотечну систему”, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 
2001 року та коментаря бюджетного кодексу України 
Міністерством фінансів, це питання вже вирішується і у 
вищевказаних районах. 

Краєзнавча робота в ЦБС спрямована на розкриття 
невідомих або раніше замовчуваних сторінок історії регіону, 
уродженців Лановеччини, яких сьогодні знають і шанують не 
лише у нас, але і в інших країнах світу. Це професор 
астрономії І.А.Климишин, народний художник України 
І.С.Марчук, письменник, поет, доктор філологічних наук 
Г.М.Штонь, генерал-хорунжий Української Національної армії 
П.В.Шандрук, герой Радянського Союзу Я.П.Горошко, 
письменники Б.І.Мельничук, В.Фольварочний, К.Куцюк-
Кочинський, народні артисти України Т.С.Дідик і О.Б.Гринько 
та ін. 

Виходячи з важливих завдань публічних бібліотек по 
виконанню вище перерахованих документів та надаючи дедалі 
вагому роль у суспільно-політичному житті району 
бібліотечному краєзнавству, пріоритетному напрямку 
діяльності бібліотек Лановеччини, семінар-практикум 
рекомендує:  
� Активно включитись в організацію і проведення обласного 

конкурсу на кращу пошукову та дослідницьку роботу 
“Сторінка в літопис бібліотечної справи Тернопілля”; 

� ЦБ, ЦДБ систематично вивчати і поширювати кращий 
досвід роботи бібліотек з бібліотечного краєзнавства. 
Активно використовувати в цій роботі районну газету 
“Голос Лановеччини”; 

� ЦБ відновити бібліографічні списки “Нова література про 
Лановецький район” (періодичність – раз в півріччя); 

� Продовжувати виявлення, збір краєзнавчих документів, 
відображати їх у ДБА, зокрема краєзнавчій картотеці; 

� Для успішної роботи використовувати весь наявний фонд 
краєзнавчих видань, вести активну пропаганду краєзнавчих 
знань різноманітними формами бібліотечної роботи; 

� На основі краєзнавчих та фольклорних скарбів, традицій 
проводити фольклорні посиденьки “Як у нас на Волині”, 
тематичні вечори, вечори-портрети, краєзнавчі читання “З 
джерел рідної землі”, “ І хлібом, і цвітом пахне рідне село”, 
“Мій рідний край, до тебе серцем лину” та ін.; 

� В краєзнавчій роботі широко практикувати зустрічі із 
старожилами регіону, написання літопису села, династій, 
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Сьогодні на виконання відповідних актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури і 
мистецтв України, обласної державної адміністрації та 
управління культури затверджено і працюють цілий ряд 
Програм з розвитку бібліотечної галузі. Це Програми: 
“Збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 
роки”, “Поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 
року”, “Обласна програма інформатизації бібліотечної галузі 
Тернопілля  на 2002-2003 роки”. 

Після виходу в світ Указу Президента України від 19 
лютого 2002 року №153 “Про оголошення 2003 року роком 
культури в Україні”, затверджено “Обласну комплексну 
програму розвитку культури на 2002 -2004 роки”. Всі ці 
програми передбачають виділення додаткових асигнувань на 
розвиток бібліотек області.  

Не можна не відзначити перемогу трьох бібліотек, а 
саме: обласну універсальну наукову бібліотеку, обласну 
бібліотеку для молоді( директор Хмурич М.В.), Гусятинську 
ЦБС ( директор Зубкова Л.І.) у конкурсі проектів LIAP 
(Інтернет для публічних бібліотек) внаслідок чого було 
відкрито Інтернет-центри в цих бібліотеках та двох 
бібліотеках-філіалах Гусятинської ЦБС. 

Дуже приємно, що у переддень нашого професійного 
свята ми отримали звістку від Центру інформаційних ресурсів 
відділу преси, освіти і культури Посольства США в Україні 
про те, що переможцями нового конкурсу LIAP-2 стали 
Бережанська  центральна районна бібліотека ім.Т.Шевченка 
(директор Чупровська О.М.) та Заліщицька центральна 
бібліотечна система (директор заслужений працівник культури 
України Тракало О.Й.). Незабаром  у цих ЦБС теж 
відкриються Інтернет-центри з безкоштовним доступом до 
Інтернет ресурсів. 

Мушу сказати, що великим здобутком діяльності 
управління культури, обласної  універсальної наукової 
бібліотеки, громадських організацій стало рішення сесії 
обласної Ради “Про завершення будівництва обласної 

 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
районного семінару-практикуму бібліотекарів Лановецької 

ЦБС на тему:  
“Нові підходи до організації бібліотечного краєзнавства в 

сучасних умовах”. 
12.07.2002р.                                                       смт. Ланівці 

Невід’ємною складовою діяльності Лановецької ЦБС 
по формуванню національного і регіонального інформаційного 
ресурсу, його всебічному використанню є бібліотечне 
краєзнавство, яке сприяє соціальному, економічному, 
культурному розвитку, охороні і раціональному використанню 
природних багатств, вихованню поваги до історії і культурної 
спадщини та розвитку творчих здібностей особистості на 
основі місцевих традицій, звичаїв, специфіки району. 

Популяризація краєзнавчих документів і надання 
бібліографічної допомоги з питань краєзнавства, пошукова 
робота бібліотеками регіону здійснюється на основі 
“Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи 
Міністерства культури і мистецтв України” (1996р.) та 
розпорядження голови обласної державної адміністрації “Про 
заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в області” від  
6.05.2001р. №186. 

В ЦБС для наочної пропаганди краєзнавчої 
літератури, крім традиційних книжкових виставок, тематичних 
поличок, бібліографічних оглядів “Всі барви рідної землі”, 
“Літопис рідного краю”, “В сузір’ ї славетних імен”, 
“Лановеччина, мій рідний край, легендою і славою овіяний”, 
проводяться інформаційні та літературні години, літературні 
вечори на теми: “Наш край в давні часи”, “Цілющі скарби мого 
села”, “Репресовані письменники Тернопільщини”, “Духовні 
святині Тернопільщини: Зарваниця, Почаїв”. Більшість заходів 
проводяться згідно традицій віталень “Барви Волині” (ЦБ), 
“Чисте джерело”, “ Зелена криниця” (б-ки-філіали) та ін. 
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універсальної наукової бібліотеки”. Сьогодні під контролем 
облдержадміністрації активно ведуться будівельно-монтажні 
роботи . До кінця жовтня 2002 року планується закінчити 
роботи по перекриттю даху та утепленню фасаду бібліотеки. 
Вже освоєно більше одного мільйона гривень. 

Отже, незважаючи на всі негаразди, проблеми я 
твердо вірю, що бібліотеки будуть працювати у теплих, 
телефонізованих, комп’ютеризованих приміщеннях у зручний 
для користувачів час, адже тернополяни і жителі області 
хочуть і мають право читати.  

Щиро вітаю всіх працівників бібліотечної галузі  та 
користувачів з Днем бібліотек, затишку, добра і любові бажаю 
вам і вашим родинам. 

 
Василь Вітенко 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Української Національної Армії Павло Шандрук, Герой 
Радянського Союзу Ярослав Горошко, новеліст Богдан 
Мельничук та інші. 

Використовуючи свій творчий потенціал бібліотекарі 
Лановеччини вносять вагомий внесок у пропаганду літератури 
про рідний край. Це − виставки-прем’єри, експрес-виставки 
однієї книги чи публікації: “Мій край, моя історія жива”, 
“Нема ріднішої землі, ніж та, що зветься рідним краєм”, “Краю 
мій! Ти серцю дорогий”, різноманітні масові форми 
популяризації книги на основі багатьох фольклорних скарбів 
та традицій, створюючи краєзнавчий портрет свого району. 

Учасники семінару-практикуму оглянули бібліотечний 
фонд села, сільську раду та комп’ютерний клас школи, мали 
змогу обмінятися власним досвідом роботи в культосвітній 
галузі. 

Олеся Подунайчук 
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДОРУЧЕННЯ 

від “18” вересня 2002 року №63 

м. Тернопіль 

Про відзначення Всеукраїнського 
дня бібліотек та підвищення їх ролі у 
розбудові громадянського суспільства 

 
З метою відзначення ЗО вересня 2002 року 

Всеукраїнського дня бібліотек, встановленого Указом 
Президента України від 14 травня 1998 року №471/98 , 
враховуючи значний внесок бібліотечних закладів у розвиток 
освіти, науки, культури Тернопільщини, необхідність 
зростання їх ролі в забезпеченні загальної доступності 
громадян до інформації і культурних цінностей: 

Головам  районних  державних  адміністрацій,  
Тернопільському міськвиконкому:  

1. Забезпечити організацію і проведення відповідних 
заходів, присвячених Всеукраїнському дню бібліотек, які 
розкривають їх соціально-культурну роль у житті 
територіальних громад. 

2. Розглянути та вирішити питання матеріального і 
морального стимулювання кращих бібліотек та працівників 
централізованих бібліотечних систем, пенсіонерів, які раніше 
працювали в галузі. 

3. Вишукати можливості підвищення з 1 січня 2003 року 
працівникам централізованих бібліотечних систем області 
оплати праці до повної ставки відповідно посадових окладів. 

В.А.Козира висвітлив перед учасниками семінару 
проблеми, що розглядалися на колегії облдержадміністрації, 
яка відбулася 4 липня у Тернополі. Обговорювались питання 
про роботу, виживання культури в майбутньому і стан справ в 
культосвітніх звкладах області. 

− Гострій критиці піддавалось управління культури через 
те, − зауважив під час доповіді Володимир Акісович, − що із 
восьми обласних цільових програм виконується лише дві, а з 
50 видів платних послуг використовується чотири. 

На колегії також порушувалося питання фінансування 
закладів культури, створення культурно-освітніх центрів 
інноваційних типів тощо. 

Стан справ культосвітньої галузі в районі висвітлив 
Лановецький міський голова І.П.Ткачук. 

Про роль бібліотечного краєзнавства Тернопільщини у 
суспільно-політичному житті нашої країни говорив у своєму 
виступі О.Ф.Табачук. Він, зокрема, відзначив, що власний 
цікавий досвід з краєзнавства мають бібліотеки Лановеччини. 

− Предки ланівчан, − сказав доповідач, − брали участь у 
походах князів Олега та Ігоря на Візантію. Ступали тут і 
війська Володимира Великого, пам’ятає ця земля національно-
визвольні війни Б.Хмельницького. 

Тисячі ланівчан боролися проти фашистських 
загарбників, брали участь у національно-визвольній боротьбі у 
формуваннях УПА. Трагедія спаленого Молоткова і 
знищеного села Осники, пам’ятники і пам’ятні знаки, братські 
могили відомих і невідомих учасників боротьби за майбутнє 
України, що височіють і кожному селі − це, як віхи на шляху 
до нашої незалежності. 

У літопис слави тернопілля вписано багато імен 
славетних земляків-ланівчан. Це професор астрономії Іван 
Климишин, народний художник України Іван Марчук, народні 
артисти України Тамара Дідик та Олександр Гринько, 
заслужений артист України Анатолій Демчук, письменник, 
поет, доктор філологічних наук Григорій Штонь, заслужений 
діяч України, драматург Василь Фольварочний, хорунжий 
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4. Передбачити у місцевих бюджетах на 2003 рік кошти 

на поповнення бібліотечних   фондів   новими   
надходженнями,   передплату періодичних видань, придбання 
не менше двох комп'ютерів для центральних  бібліотек,  
забезпечення  охорони  центральних бібліотек, проведення 
ремонтних робіт, на оплату комунальних послуг. 

5. Районним    державним    адміністраціям,   
Тернопільському міськвиконкому, відповідальним за 
виконання доручення, про проведену роботу інформувати 
облдержадміністрацію до 1 жовтня 2003 року. 

6. Контроль за виконанням доручення покласти на 
заступника голови обласної адміністрації Півцьо Л.А. та 
начальника управління культури обласної державної 
адміністрації Бачинського В.Й.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Семінар-практикум* 
Нещодавно у с.Білозірка було проведено семінар-

практикум сільських голів і культосвітніх працівників. 
У семінарі взяли участь заступник голови 

райдержадміністрації В.А.Козира, заступник голови райради 
В.А.Ткачук, заввідділом культури РДА Ф.С.Вечоринський, 
заступник начальника управління культури 
облдержадміністрації О.Ф.Табачук, заввідділом краєзнавчої 
літератури обласної наукової бібліотеки А.О.Ленчишин, 
заступник директора обласної універсальноїх наукової 
бібліотеки Г.С.Моліцька, директор обласної бібліотеки для 
дітей Н.С.Новіцька. 

З доповіддю про сучасний стан та напрямки роботи 
культосвітніх організацій виступив Ф.С.Вечоринський. Він, 
передусім, подякував депутатові райради В.М.Коцюбку, який 
виділив на ремонт приміщення сільського будинку культури 
160 гривень, Білозірській сільській раді (50 грн.). розповів про 
жахливий стан клубних закладів у селах Молотків, Грибова, 
Печірна, Пахиня, а також Загірцях, Передмірці, Білці, 
Бережанці, Чайчинцях, Шилах. Сказав про заклади, які 
заслуговують уваги завдяки ентузіазму і патріотизму їх 
працівників – Якимівський СБК (С.В.Ковальчук), Білозірський 
СБК (Іваніцька Т.А.), Юськовецький СБК (Рабушко Л.Б.), 
Борсуківський СБК (Солонина Р.В.). 

− Треба, щоб сьогодні всі зрозуміли, що без закладів 
культури, без благоустрою в селі нам не обійтися. Потрібно 
наводити лад у власних будівлях і навколо них. І до цього 
залучати всіх, але першу ініціативу повинні проявляти сільські 
голови, − наголосив у своєму виступі Федір Семенович. 
 
 
 
* Подунайчук О. Семінар-практикум //Голос Лановеччини. − 2002. − 19 
лип. 

9 24 

РЕГІОНАЛЬНИЙ РАКУРС: ЛАНОВЕЦЬКА  ЦБС 



  

 

– С. 54-58. 
Ганич Н.І. День української писемності та мови: Матер. 

усного журналу // Всесвіт. літ. в серед. навч. закл. України. – 
1998. − № 10. – С. 55-57. 

Гуртуймося в ріднім слові!: Свято рідної мови: Сценарій 
// Гуртуймося в ріднім слові!: Метод. поради бібліотечним 
працівникам до всеукраїнської акції “Передаймо нащадкам 
наш скарб – рідну мову”/ Львів: Львівська ДОУНБ, 1998. – С. 
10-23. 

Дмитренко Г.К. Батьки мої і прадіди мої ніколи не 
цурались свого роду: Свято укр. мови // Уроки з 
народознавства. – К., 1995. – С. 27-32. 

Степанишин Б. “О рідне слово, що без тебе я”: Сценарій 
літ.-муз. вечора// Укр. мова і літ. в школі. – 1999. − № 3. – С. 
62-64. 

 
                                                Слив′як О.О.,  
                                                головний методист    

науково-методичного відділу. 
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Паняк С. Фундамент має бути монолітним: [До мовної 
проблеми в Україні]// Українське слово. – 2000. – 22-28черв. – 
С.14. 

Толочко П. Яку українську мову маємо плекати?// Освіта 
України. – 2001. – 24січ. – С.11, 12. 

 
Тема “Становище мови на сучасному етапі” найбільш 

повно розкрита у літературі: 
Анжелюк В.М. Мовні зміни на тлі деколонізації та 

глобалізації //Мовознавство. – 2001. – №3. – С.48-54. 
Баранник Д.Х. Українська мова на межі століть 

//Мовознавство. – 2001. – №3. – С.40-47. 
Галата Я. Лінгвоцид: [Мова про мову]// ПіК. – 2001. – 

№46 (груд.). – С.31-33. 
Горняткевич А. Що або хто насправді загрожує 

українській мові?// Сучасність. – 2000. – №4. – С.146-153. 
“Душа на чужому повідку”: [Проблеми української мови] 

//Молодь України. – 1997. – 24січ. – С.3. 
Жулинський М.І. У ставленні до мовної проблеми 

візьмемо за взірець… Росію //Україна молода. – 2002. – 21 
лют. – С.11. 

Короненко С. Будуймо державу українського слова 
//Дивослово. – 2002. – №4. – С.58. 

Масенко Л.Старі джерела нових проектів мовно-
культурного розвитку України //Дивослово.  2001. – №11. – 
С.9-12. 

Паняк С. Фундамент має бути монолітним: [До мовної 
проблеми в Україні] //Українське слово. – 2000. – 22-28 черв. – 
С.14. 

Толочко П. Яку українську мову маємо плекати?// Освіта 
України. – 2001. – 24 січ. – С.11, 12. 

 
В цикл заходів присвячений Дню української писемності 

та мови варто включити тематичний вечір “Стоголосо дзвени, 
українська мово!” 

У виборі сценарію Вам допоможе тематичний список: 
Бузулан Г. Сценарій свята рідної мови на тему: “О слово 

рідне, хто без тебе я?” // Укр. мова і літ. в школі. – 2001. − № 6. 
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Пропонуємо використати таку літературу: 
Дзира Я. Мовно-історичний кут зору: [Історія української 

мови] //Найдорожчий скарб: Слово про рідну мову. – К., 1990. 
– С.24-41. 

Єрмоленко С. Про походження української мови //Урок 
української. – 2002. – №1. – С.28-32. 

Степаненко М. З історії дослідження витоків української 
мови// Дивослово. – 2000. – №7. – С.17-19. 
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//Степанишин Б. Давня українська література в школі. – К., 
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Степанишин Б.Періодизація давньої української 
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література в школі. – К., 2000. – С.106-119. 

Степанишин Б. Як українці створювали свою мову 
//Степанишин Б. Давня українська література в школі. – К., 
2000. – С.89-106. 

 
Для виступу за темою “Становище української мови на 

сучасному етапі” радимо скористатися літературою: 
Анжелюк В.М. Мовні зміни на тлі деколонізації та 

глобалізації// Мовознавство. – 2001. – №3. – С.48-54. 
Баранник Д.Х. Українська мова на межі століть// 

Мовознавство. – 2001. – №3. – С.40-47. 
Галата Я. Лінгвоцид: [Мова про мову]// ПіК. – 2001. – 

№46(груд.). – С.31-33. 
Горняткевич А. Що або хто насправді загрожує 

українській мові?// Сучасність. – 2000. – №4. – С.146-153. 
“Душа на чужому повідку”: [Проблеми української 

мови]// Молодь України. – 1997. – 24січ. – С.3. 
Жулинський М. У ставленні до мовної проблеми 

візьмемо за взірець … Росію // Україна молода. – 2002. – 
21лют. – С.11. 

Короненко С. Будуймо державу українського слова// 
Дивослово. – 2002. – №4. – С.58. 

Масенко Л. Старі джерела нових проектів мовно-
культурного розвитку України// Дивослово. – 2001. – №11. – 
С.9-12. 
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спонсорів до проблем комплектування бібліотек, зокрема, 
українською книгою. 

У передбачених заходах святкування пропонуємо 
розкрити такі теми:  

– давньописемні пам’ятки України 
– мова в Україні: стан, функції, перспективи; 
– українська мова: від заборон до утвердження; 
– історія книгодрукування на Тернопільщині; 
– сучасний стан книговидавничої справи на Україні; 
– українська книга та читач бібліотеки; 
– український книжковий рух. 
Виставкова діяльність бібліотек до Дня української 

писемності та мови необмежена. Основна вимога – 
представити українську книгу. Це можуть бути як перегляди, 
так і різноманітні за видами, хронологією та змістом виставки: 
універсальні (“Світ української книги”, “Сучасний 
український роман”, “Українські періодичні видання”, 
“Видавництва Тернопільщини пропонують…”, “Відкрий для 
себе українську класику”, “Нові українські книги”, “Яке 
прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи…”, “О рідна 
мово ти моя, як любо ти звучиш”, “Невичерпне джерело: 
українська писемна культура”), тематичні, персональні. 

Для підвищення інтересу читача до української 
художньої книги доцільно влаштувати виставку-рейтинг 
українських художніх книг, які наявні у бібліотеці. Читачі самі 
звертають увагу на цікаві, актуальні книги, обґрунтовують 
свою думку і визначають їх у різних номінаціях. Ця виставка-
рейтинг дозволить розширити читацькі інтереси, розкрити для 
читачів світ української художньої книги, а для бібліотекарів – 
визначить запити та уподобання читачів. 

З метою висвітлення мовної проблеми в Україні, стану і 
перспектив її розвитку доречно провести читацьку 
конференцію. У програму включити доповіді з історії розвитку 
української мови, розглянути питання сучасної мовної ситуації 
в Україні. 

Цікавою буде доповідь про історію української мови. 
Варто звернути увагу на ті перепони та заборони, яких 
зазнавала українська мова на протязі століть. 
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глибокого інтелекту й духовності, тонку спостережливість 
народу й найстрункішу логіку його думки, незбагненну 
чутливість до найменших змін у природі, справжнє поетичне 
чуття, вражаючу правдивість висловів. У надрах української 
мови сформувалась чудова національна народна творчість, із 
джерел якої черпають своє натхнення митці. Будучи 
органічним витвором народу, українська мова стала 
найповнішим і найдостовірнішим літописом усього його 
багатовікового духовного життя, відображаючи історію, 
природу рідної землі, зберігаючи результати діяльності 
кожного покоління людей як неоціненну спадщину для 
нащадків. Дбаючи про писемність і мову, ми водночас 
зміцнюємо моральні підвалини свого життя, реалізуємо 
національну ідентичність, оберігаємо самобутність у 
нинішньому світі потужних глобальних процесів. Мова – не 
тільки душа народу, а й основа громадянського світогляду, 
визначальний чинник консолідації нації, що опирається на 
розвинуту національну культуру. Виражаючи національний 
дух, мова здатна увібрати основоположні гуманістичні, 
загальнолюдські цінності. 

День української писемності та мови з кожним роком 
набуває все глибшого змісту. Бібліотекарі мають добру нагоду 
ще раз згадати великих предтеч і творців вітчизняної 
писемності та мови, починаючи від Нестора Літописця, 
І.Котляревського, Т.Г.Шевченка і до видатних діячів 
літератури та мистецтва, освіти і науки нової доби. 

Відзначення цього свята дозволить бібліотекам 
активізувати співпрацю з представниками обласних 
організацій національних спілок письменників, журналістів 
України, обласними видавництвами, літературними 
об’єднаннями, громадськими організаціями, засобами масової 
інформації.  

На сторінках районних та обласних газет, радіопередачах 
можна представити результати проведених анкетувань серед 
читачів бібліотеки: “Українська книга в моєму житті”, “Чи 
знаєте ви українську літературу?”, “Вільний час і книга”, “Моє 
захоплення – книга”, “Краща серед книг”. А бібліотечна 
реклама зверне увагу громадськості та владних структур, 
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Свято духовного збагачення і відродження 
(До Дня української писемності та мови) 

 
 

“…без мови немає нації, а без нації немає 
держави. День української писемності та 
мови, що відзначається на державному рівні, 
став традиційним всенародним святом, гуртує 
усіх нас на шляху відродження духовних 
цінностей, розвитку культури і мови нашого 
народу”. 

                                  Іван Драч 
На підтримку ініціативи громадських організацій та з 

урахуванням важливої ролі української мови в консолідації 
українського суспільства Указом Президента України від 6 
листопада 1997р. щорічно, 9 листопада, в день вшанування 
Нестора-Літописця, що був продовжувачем просвітницької 
справи Кирила і Мефодія, наша держава відзначає День 
української писемності і мови. 

Початки нашого слова і нашої писемності сягають у 
глибину тисячоліть. До нас дійшли свідчення, що наші предки 
в ті далекі часи писали черканням і різанням. Констянтин-
Кирило ще до створення старослов'янської азбуки читав 
Євангелію і Псалтир, “руськими буквами писані”. Можливо, 
це були ті самі букви, якими на дерев’яних дощечках не 
пізніше ІХ століття було надряпано черканням чи різанням 
“Велесову книгу”, найперший відомий і один з найдавніших 
творів української літератури. 

Без української мови не збагатитися духовними скарбами 
Т.Шевченка, Лесі Українки, І.Франка, М.Грушевського, 
П.Тичини, О.Довженка, В.Стуса. 

Українська мова, м’яка й мелодійна, акумулює в собі 
високий народно-філософський геній, результати діяльності 
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МАЙСТЕР-КЛАС: МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ 



 

 

УКРАЇНА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ 

 
НАКАЗ 

від  5.09.02 р.                        №82 

Про реалізацію обласної Програми 
поповнення бібліотечних фондів на період 
до 2005 року 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 1 липня 
2002 року №900 "Про затвердження Програми поповнення 
бібліотечних фондів на період до 2005 року", наказу 
Міністерства культури і мистецтв від 1.08.2002р. №474 про 
реалізацію Програми, на виконання розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 5 серпня 2002 року №299 
"Про обласну програму поповнення бібліотечних фондів на 
період до 2005 року" 

НАКАЗУЮ: 
1. Начальникам відділів культури райдержадміністрацій 

та Тернопільської міської ради: 
- забезпечити виконання обласної програми поповнення 

бібліотечних фондів на період до 2005 року (далі Програма); 
- розробити та подати на затвердження головам 

райдержадміністрацій та Тернопільської  міської  ради  
регіональні  Програми  поповнення бібліотечних фондів на 
період до 2005 року та під час підготовки проектів місцевих 
бюджетів передбачати кошти на їх виконання; 

- систематично здійснювати аналіз виконання обласної 
Програми, 

забезпечення бібліотек необхідною кількістю 
періодичних видань та  книжковою продукцією; 

- інформувати управління культури обласної державної 
адміністрації про стан реалізації обласної Програми до 1 січня 
2003, 2004, 2005 року. 

2. Обласній універсальній науковій бібліотеці (Вітенко 
В.І.), обласній бібліотеці для дітей (Новіцька Н.С.), 
систематично здійснювати аналіз поповнення бібліотечних 
фондів централізованих бібліотечних систем області, один раз 
в півріччя узагальнювати матеріали, що надходять із ЦБС. 

3. Контроль за виконанням даного наказу доручити 
заступнику начальника управління культури 
облдержадміністрації Табачуку О.Ф. 

 
Начальник управління  
культури облдержадміністрації                        В.Й.Бачинський  
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