
  
 

Обласна універсальна наукова бібліотека 
 

Науково- 
методичний  
відділ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Професійне досьє 
бібліотекаря 

 
 

Інформаційно-методичний 
бюлетень № 1(8) 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль – 2004 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Вітаємо з Днем народження наших колег, 
директорів централізованих бібліотечних систем 

 
Колівошко Оксану Володимирівну 

Василюк Ольгу Іванівну 
Денисюк Ніну Анатоліївну 

 
Ми радіємо Вашим успіхам і бажаємо Вам 

подальшої плідної праці, творчого вдосконалення, 
залишатися джерелом високої духовності та 

професіоналізму. 
Нехай Ваша щоденна праця збагачує 

інформацією та знаннями все нові і нові покоління 
ваших вдячних читачів. 

Зичимо доброго здоров’я, натхнення, добра, 
благополуччя, всіляких гараздів та всього найкращого 

в житті. 
 

За дорученням колективу               В.І.Вітенко 
директор Тернопільської ОУНБ 
 

  

Наші вітання 
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Парацівники науково-методичного відділу запрошуюють 

всіх бібліотекарів області до творчої співпраці. Ми готові 
надати у Ваше розпорядження сторінку “Професійного досьє 
бібліотекаря”, де буде висвітлено досвід роботи Вашої 
бібліотеки. 

Матеріали просимо надсилати у друкованому вигляді за 
адресою: м.Тетрнопіль, бульвар Т. Шевченка, 15, ОУНБ, 
науково-методичний відділ. 

 
Наперед дякуємо за співпрацю 
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Оголошення! 



  
 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

від 27 лютого 2004 року № 101 
м.Тернопіль 
 
Про підсумки проведення в області Року культури в 

Україні 

З метою підвищення ролі закладів культури та мистецтва 
області у розбудові держави, формуванні громадянського 
суспільства, більш ефективного використання їх матеріального 
і кадрового потенціалу, виконання пріоритетних напрямів 
розвитку галузі культури в 2004 році, розглянувши на колегії 
обласної державної адміністрації питання щодо виконання 
Указу Президента України від 19 лютого 2002 року № 
153/2002 "Про оголошення 2003 року Роком культури в 
Україні" : 

1. Головам районних державних адміністрацій, 
Тернопільському міськвиконкому, управлінню культури 
облдержадміністрації : 

1.1. Продовжити роботу щодо забезпечення виконання в 
повному обсязі завдань в галузі культури, визначених 
нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету 
Міністрів України, розпорядженнями голови обласної 

 
 
 

“Краєзнавча робота бібліотек-філій: впровадження нових 
форм і методів роботи” під такою назвою 1 квітня 2004 року у 
м. Бучач відбувся районний семінар бібліотекарів сільських 
бібліотек-філій. 

Програма семінару передбачала консультації за темами: 
“Бібліотека, як інформаційний центр краєзнавчої роботи”, 
“Пошук краєзнавчої інформації та створення банку інформації 
з краєзнавства: напрямки та принципи роботи”, “Формування 
краєзнавчого фонду та створення краєзнавчих кутків в 
бібліотеці-філії”. 

В роботі семінару брали участь: начальник відділу 
культури райдержадміністрації Тринька О.І., завідуюча 
науково-методичним відділом Тернопільської ОУНБ 
Ліскова     О.Г. 

Учасники семінару мали змогу відвідати Бучацький 
краєзнавчий музей. 
 
 

Запитуйте – відповідаємо 
 

Шановні колеги! 
 

Доводимо до Вашого відома, що науково--методичний 
відділ має в наявності консультації за темами: 

� “Популяризація нової української прози 
засобами масової роботи з читачами”; 

� “Електронні бібліотеки”; 
� “Бібліотечне обслуговування у ХХІ столітті: 

проблеми і перспективи”; 
� “Бібліотека і гармонійний естетичний розвиток 

особистості в контексті державотворення”; 
� “Рівень професіоналізму бібліотекарів та його 

вплив на імідж бібліотеки”. 
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  державної адміністрації. 
1.2. Проаналізувати на розширених засіданнях колегій 
райдержадміністрацій стан матеріально-технічної бази в 
закладах культури і мистецтва. Вжити заходів щодо 
забезпечення цих закладів культури музичними 
інструментами, технічними засобами, комп'ютерною технікою. 
1.3. Вишукати додаткові кошти для остаточної ліквідації 
неповної зайнятості культурно-освітніх працівників, не 
скорочуючи при цьому чисельності працюючих та мережі.  
2. Управлінню культури 
облдержадміністрації : 
2.1. Вжити додаткових заходів щодо закріплення 
висококваліфікованих кадрів культури і мистецтва на селі. 
2.2. Активізувати роботу з надання платних культурно-
дозвіллєвих послуг населенню закладами культури і 
мистецтва, домогтися у 2004-2007 роках зростання їх обсягу на 
10-15% щорічно. 
2.3. Забезпечити проведення на високому організаційному і 
мистецькому рівнях творчих звітів районів в області, з нагоди 
державних свят, знаменних і пам'ятних дат. 
3. Управлінню культури облдержадміністрації при 
формуванні бюджету на 2005 рік подати пропозиції 
головному фінансовому управлінню облдержадміністрації 
щодо фінансування обласних програм "Розвитку культури на 
період до 2007 року", "Теплий заклад культури"," Поповнення 
бібліотечних фондів області на період до 2005 року", " 
Розвитку музейної справи в області". 

4. Управлінням культури, капітального будівництва 
облдержадміністрації в місячний термін внести пропозиції 
щодо здійснення першочергових ремонтів закладів культури і 
мистецтва комунальної власності у 2004-2005 роках за кошти 
місцевих бюджетів з подальшим розглядом їх на сесіях 
відповідних рад, насамперед, продовження будівництва 
обласної бібліотеки, ремонтів академічного обласного 
драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка, обласної філармонії, 
навчальних закладів культури, обласного краєзнавчого музею, 
забезпечення їх технічними засобами. 
5. Про хід виконання розпорядження інформувати обласну 
державну адміністрацію до 1 серпня 2004 року та до 1 лютого 
2005 року. 

 

 

 
Квітень: 
 
17 квітня – День довкілля 
18 квітня – День пам’яток історії та культури 
22 квітня – День землі 
26 квітня – День Чорнобильської трагедії 
 
Травень: 
 
9 травня – День матері 
15 травня – Всесвітній день родини 
                    150 років від дня народження 

І.Я. Горбачевського (1854-1942), українського біохіміка, 
гігієніста та епідеміолога 

18 травня – Міжнародний день музеїв 
24 травня – День слов’янської писемності та культури 
                    Рівноапостольних Кирила та Мефодія, 

вчителів слов’янських 
 
Червень: 
 
5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього 

середовища 
22 червня – 1941 – віроломний напад фашистської 

Німеччини на Радянський Союз. Початок Великої Вітчизняної 
війни 

День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні 

28 червня – День Конституції України 
                    90 років тому (1914) у Львові відбувся 

великий здвиг “Соколів” і “Січей” 
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  6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на 
заступника голови обласної державної адміністрації 
Муяссарову Н.В. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Відповідно розпорядження голови обласної державної 

адміністрації І.І. Курницького за № 53 від 31 січня 2004 року 
“Про відзначення в області 100-річчя від дня народження 
видатного українського письменника Уласа Самчука”, 
оголошено 2005 рік – Роком Уласа Самчука в Тернопільській 
області. 

 
Відповідно розпорядження голови обласної державної 

адміністрації І.І. Курницького за № 57 від 4 лютого 2004 року 
“Про відзначення 135-ї річниці від дня народження видатної 
української співачки Соломії Крушельницької” оголошено 
2007 рік – Роком Соломії Крушельницької в Тернопільській 
області. 

 
 
 
 
 
 
 

еквівалентній вартості літератури. Вартість послуги становить 

10 відсотків від вартості літератури на тижневий термін 

користування (7 днів). 

Оплата послуги проводиться при отриманні 

користувачем видання. 

Видача літератури на “платному абонементі” фіксується в 

“Книзі обліку видань”. 

Якщо користувач не повернув видання в зазначений строк. З 

нього стягується неустойка в розмірі оплати за наступний 

термін користування. 

За бажанням користувача термін користування 

літературою може бути продовжений з оплатою вартості 

послуги. 

Після повернення літератури користувачу повертається 

застава, а в книзі обліку робиться відповідний запис. 

Користувач зобов’язаний повернути літературу в тому 

стані, в якому її одержав. В разі втрати видання або 

пошкодження з провини користувача, застава залишається в 

бібліотеці як компенсація вартості видання.  

Видача літератури фіксується в читацькому формулярі, 

“Книзі обліку видань, що видаються на “платному 

абонементі”. 

Після повернення літератури користувачу повертається 

застава, а в “Книзі обліку…” і читацькому формулярі робиться 

відповідний запис. 
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Голова Тернопільської  
обласної державної 
адміністрації 

І.І. КУРНИЦЬКИЙ 



  
 
 

 
 

Шановні колеги! 
 

Під час прийому звітів виявилось, що частина бібліотек 
сплачує податок від прибутку, отриманого з надання 
бібліотекою платних послуг. 

Керуючись Законом України “Про податок на додану 
вартість” – ст. 9, п. 6 від 03.04.97 р. № 168 / 97-ВР, ст 14 Указу 
Президента України “Про деякі зміни в оподаткуванні” від 
07.08.98 р. № 897 / 98, ст.30, р. 6 Закону України “Про 
бібліотеки і бібліотечну справу” вважаємо за необхідне 
звернутись з офіційним листом до районної податкової 
інспекції про зняття з реєстру Вашої бібліотеки як 
неприбуткової організації. 
 
 

Закон України  
“Про бібліотеки і бібліотечну справу” 

 
Стаття 30. Господарська діяльність бібліотек 
 
Бібліотеки здійснюють господарську діяльність 

відповідно до чинного законодавства та їх статутів 
(положень). 

Майно, придбане за прахунок прибутків, одержаних від 
платних послуг, належить бібліотеці. 

В порядку, передбачаному законодавством, бібліотеки, 
що безкоштовно надаютьосновні види бібліотечних послуг, 
звільняються від оподаткування прибутків, отриманих від 
надання платних бібліотечних послуг. 
 
 

Закон України “Про податок на додпну вартість” 
 

9.6. Свідоцтво про реєстрацію діє до дати його 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про “платний абонемент” книг підвищеного попиту 

Тернопільської ОУНБ 

 

Дане Положення складено у відповідності із Законом 

України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (із змінами і 

доповненнями), Постановою Кабінету міністрів України від 5 

червня 1997 року №534, Статутом бібліотеки та у зв’язку з 

відсутністю коштів на придбання літератури. 

“Платний абонемент“ організується на базі обслуговуючих 

відділів Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки, з метою надання користувачам можливості за 

помірну плату задовільняти читацький інтерес на новинки 

книжкового ринку, які відсутні у фонді бібліотеки (відповідно 

договорів з підприємствами та підприємцями). 

 

УМОВИ ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Література на “платному абонементі” видається усім 

користувачам бібліотеки згідно з умовами роботи “платного 

абонементу”. 

Для одержання видань користувач повинен залишити 

кошти, як забезпечення виконання ним зобов’язань щодо 

повернення одержаних у бібліотеці документів, по 
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анулювання, яке відбувається у випадках, якщо: 

зареєстрована згідно з пунктом 2.1 цього Закону 
протягом 24 поточних календарних місяців як платник 
податку особа мала за останні дванадцять поточних 
календарних місяців оподатковувані обсяги продажу 
товарів (робіт, послуг) менші, ніж 3600 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян; 

зареєстрована як платник податку особа припиняє 
діяльність згідно з рішенням про ліквідацію такого 
платника податку. 

 
 
Указ Президента України “Про деякі зміни в 

оподаткуванні” 
 

14. Установити, що особа, яка визначається 
платником податку на додану вартість за обсягами 
оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, 
послуг), є платником податку на додану вартість, якщо 
обсяг здійснюваних нею оподатковуваних операцій з 
продажу товарів (робіт, послуг) досягнув протягом будь-
якого періоду за останні дванадцять календарних місяців 
1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Така 
особа зобов'язана зареєструватися як платник податку. 

Заява про реєстрацію особи як платника податку на 
додану вартість подається органу державної податкової 
служби не пізніше двадцяти календарних днів після 
закінчення місяця, в якому був досягнутий зазначений 
обсяг оподатковуваних операцій. Якщо особа у зазначений 
строк не подала заяву про реєстрацію, вона несе 
відповідальність, установлену статтею 15 цього Указу. 

Особи, які не підпадають під визначення платників 
податку у зв'язку з обсягами оподатковуваних операцій 
меншими ніж 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян протягом будь-якого періоду за останні 
дванадцять календарних місяців, мають право бути 
зареєстрованими як платники податку за власним 
бажанням (далі - добровільна реєстрація). 

 

 
 

 
Робота в ринкових умовах вимагає від бібліотек пошуку 

шляхів позабюджетного фінансування, розширення сфери 
платних послуг. Вже не один рік працюють над розширенням 
платних послуг бібліотекарі ОУНБ. Було розроблено 
«Положення про платні послуги», яким передбачено найбільш 
результативні послуги, систему розрахунків із читачами 
(користувачами), використання грошових надходжень. 
Щороку спектр видів платних послуг розширюється. Так, у 
2003 році відділом абонементу було запороваджено «платний 
абонемент» книг підвищеного попиту. Договори про 
співпрацю було укладено з місцевими видавництвами: 
«Підручники і посібники», «Джура», «Богдан», львівським 
видавництвом «Каменяр», видавничо-торговою компанією 
ТОВ «Кондор» (м. Київ), представництво якої працює в 
Тернополі, книжковими магазинами. 

Нова додаткова платна послуга в бібліотеці дає 
можливість читачам за помірну плату прочитати книгу, яка 
щойно з’явилась на книжковому ринку. Також, користувач 
може замовити книгу, яка його цікавить. 

Протягом року роботи «платного абонементу» читачапм 
було запропоновано 217 книг (на суму 8892 грн.) різноманітної 
тематики. 

Послугами «платного абонементу» за цей період 
скористались понад 900 читачів. 

Для бібліотеки з «платного абонементу» було викуплено  
153 книги на суму 1743 грн. 

Аналогічний «платний абонемент» було запроваджено 
працівниками Теребовлянської ЦБ (директор Крючиніна Л.Є.). 
За п’ять місяців його діяльності працівники поповнили 
книжковий фонд ЦБ – 39 примірниками книг та 6 примірників 
журналу «Наталі». 

Пропонуємо вашій увазі Положення про «платний 
абонемент» та умови видачі літератури. 
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Досвід: “ платний абонемент”  



  
У разі якщо, починаючи з податкового періоду, 

протягом якого проведено добровільну реєстрацію, і до 
податкового періоду, в якому досягається зазначений обсяг 
оподатковуваних операцій, різниця між загальною сумою 
податкових зобов'язань звітного періоду та сумою 
податкового кредиту такого платника податку має від'ємне 
значення, сума податку на додану вартість зараховується у 
зменшення податкових зобов'язань наступних податкових 
періодів. 

Якщо протягом такого строку суми від'ємного 
значення податку залишаються не погашеними сумами 
податкових зобов'язань, вони враховуються під час 
визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, 
або суми бюджетного відшкодування за наслідками 
податкового періоду, в якому були досягнуті зазначені 
обсяги оподатковуваних операцій. Ці правила щодо 
отримання бюджетного відшкодування поширюються на 
осіб, зареєстрованих платниками податку на підставі того, 
що вони здійснюють торгівлю за готівку (кредитні дебетові 
картки або комерційні чеки). 

Особи, зареєстровані як платники податку, в тому 
числі такі, що зареєстровані за власним бажанням або як 
новостворені особи, зареєстровані до набрання чинності 
цим Указом, можуть бути зняті з реєстрації як платники 
податку на додану вартість не раніше ніж через двадцять 
чотири календарних місяці після такої реєстрації, якщо такі 
особи за останні дванадцять поточних календарних місяців 
мали оподатковувані обсяги продажу товарів (робіт, 
послуг) менші ніж 1200 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Вимоги щодо реєстрації в зв'язку з досягненням 
обсягу оподатковуваних операцій, визначеного частиною 
першою цієї статті, не поширюються на осіб, які є 
платниками податку на інших підставах відповідно до 
законодавства. 

 
 
 

 
Примірний план інформаційного звіту ЦБС 

 
1. Основні напрями, за якими працювала ЦБС упродовж 

року. творча співдружність з органами місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями та 
іншими зацікавленими установами. 

2. З якою категорією читачів працювали бібліотеки. 
Вивчення читацьких інтересів, запитів. Участь у 
соціологічних дослідженнях, опитуваннях. 
Індивідуальна робота. 

3. Впровадження інноваційних форм роботи (описати 
найбільш цікаві та вдалі на Вашу думку). 

4. Наочна популяризація бібліотечного фонду, її 
переваги. 

5. Аналіз книжкового фонду ЦБС ( переоблік, списання, 
заміна книг загублених читачами, вивчення 
використання та потреб сучасного читача, 
поповнення новою літературою). 

6. Інформаційно-бібліографічне обслуговування. 
7. Робота клубів за інтересами, любительських 

об’днань, літературно-мистецьких віталень, інтернет-
центрів. 

8. Методична допомога. 
9. Покращення матеріально-технічної бази. 
10. Керівництво ЦБС. 
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Закінчується І квартал 2004 року, давно завершено звіти. 
Аналіз, зауваження та пропозиції, відповідно роботи ЦБС 
висловлено у щорічному аналітично-статистичному огляді 
“Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2003-й”. Однак, 
працюючи із звітами працівники науково-методичного відділу 
відчули потребу у відповідній інформації та недостатність 
аналізу стану бібліотек на місцях. 

Враховуючи всі зауваження ми вирішили запропонувати 
Вам дещо скорочений варіант “Пояснюючої записки до 
статистичного звіту” та сформований за розділами 
інформаційний звіт. 

Прохання взяти їх за основу під час підготовки звітів за 
2004 рік. 

 
 
 

Пояснююча записка до статистичного звіту  
за 2004 рік 

 
1. Загальна кількість бібліотек (МКіМ): 

� в т.ч. сільських 
� міських (вказати конкретно бібліотеки) 
� дитячих 
Інших систем і відомств (вкажіть конкретно 

бібліотеки) 
 
2. Станом на 01.01.200__ року бібліотечні працівники 
працювали на:  
ставку ______; 0,75ставки ______; 0,50ставки _____; 

0,25ставки _____; 0,10 ставки. 
� в тому числі у сільській місцевості: 
ставку ______; 0,75ставки ______; 0,50ставки _____; 

0,25ставки _____; 0,10 ставки. 
 

3. Утримуються працівники (кількість):  

18. Методична допомога: 
� число виїздів 

в т.ч комплексних 
� семінари 
� наради 
� практикуми 

 
19. Які теми консультацій Ви пропонуєте підготувати працівникам 
ОУНБ для районних семінарів-практикумів? 
 
21. Вкажіть теми методико-бібліографічних матеріалів, які 
необхідно підготувати працівникам ОУНБ. 
 
22. Визначте переможців у номінаціях  
“Краща бібліотека року”: 
1. ___________________________________________________

__________________________ 
2. ___________________________________________________

_________________________ 
3. ___________________________________________________

__________________________ 
 
“Кращий бібліотекар року” 
1. ___________________________________________________

__________________________ 
2. ___________________________________________________

__________________________ 
3. ___________________________________________________

__________________________ 
( Просимо коротко охарактеризувати кожного із 
номінантів) 
 
23. Пропозиції щодо покращення роботи ЦБС 
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Увага! Звітність 



 
за рахунок районного бюджету 

______________________________________________________
______________________________________________________ 
за рахунок бюджету сільських Рад 

______________________________________________________
______________________________________________________ 
за рахунок позабюджетних коштів 

______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
4. Працівникам яких сільських бібліотек змінено оплату 
праці у зв’язку із пенсійним віком (вказати конкретно). 

5. Кількість бібліотек: 
− переведених в кращі приміщення (вказати бібліотеку) 
− знаходяться в аварійних приміщеннях (вказати бібліотеку, 
наявність актів) 
– знаходяться в приватних приміщеннях (вказати бібліотеку) 

−−−− закрито впродовж року (вказати бібліотеку) 
−−−− потребують ремонту: 

� капітального  
� поточного 

6. Всього проживає населення: 
    % охоплення населення книгою 
� в т.ч. проживає сільського населення 
    % охоплення сільського населення книгою 
7. Сума коштів виділених на придбання літератури  
в т.ч райдержадміністрацією –  
– сільськими Радами –  
–  для сільських бібліотек-філіалів 

8. Фактично виділені кошти в межах “Програми 
поповнення бібліотечних фондів” –  
в т.ч сільським бібліотекам-філіям –  

9. Кошти, передбачені в районному бюджеті 200__ року 
на: 
поповнення фондів: 
підписку періодичних видань: 

10. Кошти, отримані за рахунок фандрейзингової 
діяльності: 

� від платних 
послуг (вказати послуги і суму) 

� з інших джерел 
(вказати) 

11. Отримано літератури (прим.) від Мінкультури або 
Національної парламентської бібліотеки в межах 
“Української бібліотечної серії” :  

в т.ч. для сільськими бібліотеками-філіями : 
12. Кількість: 

� клубів за 
інтересами 

� любительських 
об’єднань 

� літературно-
мистецьких віталень(назвати) 

13. Обертаність бібліотечного фонду: 
� в т.ч. у сільській 

місцевості 
Читаність:  

� в т.ч. у сільській 
місцевості 

Книгозабезпеченість на одного жителя 
� в т.ч. у сільській місцевості 
Книгозабезпеченість на одного користувача 
� в т.ч. у сільській місцевості 
14. Надійшло літератури протягосм року: 

в т.ч. взамін загубленої 
15. Всього списано документів протягом року: 
� застарілих за змістом 
� зношених 
� загублених 
16. Скільки літератури було в обмінному фонді: 
� поступило 
� перерозподілено 
� є в наявності 
17. Які нові типи бібліотек створено? 
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