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   ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ   1 
 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А 

від 30 вересня 2009 р. N 1061       Київ 
 
Про доповнення пункту 1 мінімальних соціальних нормативів 
забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні 

 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:  
Доповнити пункт 1 мінімальних соціальних нормативів 

забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 
1997 р. N 510 ( 510-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., 
число 22, с. 67), новим абзацом першим такого змісту:  

«1. У населених пунктах з кількістю жителів до 500 чоловік 
за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування 
бібліотечне обслуговування населення здійснюється загально-
доступною бібліотекою або за допомогою нестаціонарних форм 
обслуговування (бібліотечний пункт, пересувна бібліотека)». 

У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим. 
Прем’єр-міністр України    Ю. ТИМОШЕНКО 
Інд. 28  

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
від 19 серпня 2009 р. N 1007-р      Київ 

 

Про забезпечення цільового використання 
коштів бюджетними установами (закладами) 

соціально-культурної сфери 
 

1. Державному казначейству з метою цільового використання 
коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної 
сфери, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, 
забезпечити: 

• відкриття до 1  жовтня 2009 р. у територіальних органах 
Державного казначейства для кожної бюджетної установи 
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(закладу) соціально-культурної сфери (освіти,  культури, 
охорони  здоров’я, соціального захисту та забезпечення, 
фізичної культури та спорту) реєстраційного рахунка (для 
обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та 
спеціального реєстраційного рахунка (для обліку операцій з 
виконання спеціального фонду кошторису та зарахування на 
цей рахунок коштів за надані установою платні послуги, а 
також благодійних внесків, грантів і дарунків); 

• разом з головними розпорядниками бюджетних коштів 
здійснювати з 1 жовтня 2009 р. видатки бюджетних установ 
(закладів) соціально-культурної сфери із зазначених 
реєстраційних рахунків. 

 
2. Взяти до відома, що керівники бюджетних установ (закладів) 
соціально-культурної сфери мають право першого підпису 
платіжних документів для здійснення видатків із зазначених у 
пункті 1 цього розпорядження рахунків, а другого підпису – 
головні бухгалтери (бухгалтери) централізованої бухгалтерії 
(бухгалтерії). Підписи на зазначених документах скріплюються 
печаткою органу чи установи, при яких діє централізована 
бухгалтерія (бухгалтерія). 
 
Прем’єр-міністр України     Ю. ТИМОШЕНКО 
Інд. 34 
 
ПРОЕКТ 

КОНЦЕПЦІЯ 
Державної цільової національно-культурної програми 

створення Національної електронної бібліотеки України 
«Бібліотека – XXI» 

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 
Програма. 

Одним з пріоритетів розбудови інформаційного суспільства в 
Україні є прагнення забезпечити кожному вільний доступ до 
інформації та знань. 

Важливими соціальним інституціями, які забезпечують 
зберігання, накопичення та доступ до інформації та знань, є 
бібліотеки і архіви, які виконують також важливу суспільно-
комунікативну функцію, будучи одним із базових елементів 
культурної, наукової, освітньої та інформаційної інфраструктури. 

В Україні функціонує понад 40 тисяч бібліотек різних систем і 
відомств та форм власності. В той же час 32 відсотки сільських 
населених пунктів України не мають жодної бібліотеки, що 
призводить до виникнення «інформаційної нерівності» між 
окремими регіонами та різними верствами населення. Крім того, 
переважна частина книжкових фондів у бібліотеках України 
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фізично зношені та морально застарілі, щорічне поповнення 
фондів при нормі відповідно до міжнародних стандартів у 
10 відсотків становить лише 1,6 відсотка, лише 9 відсотків 
бібліотек у сільській місцевості мають комп’ютери, а середня 
кількість комп’ютерів на одну публічну бібліотеку по країні 
становить 0,3, доступ до Інтернету читачам надають 2,5 відсотків 
від загальної кількості публічних бібліотек, а власний веб-сайт 
мають 0,8 відсотка таких бібліотек. Для порівняння у 2007 році у 
США 99,7 відсотків публічних бібліотек надавали громадянам 
доступ до Інтернету. 

Подібні матеріально-технічні проблеми притаманні й для 
архівної сфери України. 

Роботи зі створення електронних бібліотек були розпочаті в 
США у 80-х роках минулого століття, у Великій Британії – на 
початку 90-х років. Зазвичай такі роботи набували статусу 
національних програм та міжнародних проектів. Прикладами 
можуть слугувати проекти створення електронних бібліотек для 
країн «Великої Сімки», програми «DLI» в США та «eLib» у 
Великій Британії, в Німеччині – проект зі створення електронної 
бібліотеки «Global-Info», в Польщі – проект створення мережі 
цифрових бібліотек dLibra на базі національної академічної 
мережі Pioner, європейський проект інтегрованої системи 
електронних бібліотек «The European Library» тощо. 

Розробка Програми продиктована необхідністю підвищення 
ефективності використання та доступності інформаційних 
ресурсів, накопичених у бібліотечних, архівних та музейних 
установах України, забезпечення до них доступу населення, науки 
та бізнесу з використанням мережі Інтернет, забезпечення умов 
довгострокового збереження Державного бібліотечного та 
Національного архівного фондів, прискорення інтеграції України у 
світовий інформаційний простір, а також потребою створення 
належних умов для роботи працівників бібліотечних та архівних 
установ з використанням сучасних інформаційних технологій. 

Необхідність вирішення цих питань визначена Законом 
України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007 – 2015 роки». 

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування 
необхідності її розв’язання програмним методом 

Основні причини виникнення проблеми:  
стрімке зростання обсягів електронних інформаційних ресурсів 

і відсутність загальнодержавної системи їх цілеспрямованого 
накопичення, збереження та використання для задоволення 
інформаційних потреб особи та суспільства, зміцнення науково-
інформаційної бази інноваційної діяльності;  

низький рівень інформатизації бібліотечних та архівних 
процесів;  
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відсутність єдиного електронного бібліографічного опису 
друкованих видань;  

відсутність єдиної інформаційної інфраструктури, яка 
охоплювала б бібліотечні та архівні установи України;  

законодавча неврегульованість статусу електронних 
інформаційних ресурсів, розміщених у мережі Інтернет;  

невизначеність статусу електронних видань, що не мають 
друкованих аналогів, неврегульованість питання передачі на 
постійне зберігання таких ресурсів до бібліотек та доступу до них 
користувачів;  

велика трудомісткість переведення в електронну форму 
культурно-історичної спадщини України;  

відсутність законодавчо врегульованих рішень щодо 
обов’язкового передавання до бібліотек електронних копій 
тиражованих видань тощо;  

відсутність єдиного державного реєстру та інтегрованого 
довідково-пошукового апарату наявних електронних бібліотечних 
та архівних ресурсів, а також моніторингу їх мережевого 
використання;  

невиконання повною мірою вимог міжнародного та 
національного законодавства в сфері авторського права і суміжних 
прав.  

Комплексне розв’язання проблеми потребує підготовки, 
прийняття та виконання Програми, загальнодержавної 
координації робіт з урахуванням досвіду провідних держав світу у 
сфері побудови та функціонування електронних бібліотек, 
особливостей організації системи документальних комунікацій в 
Україні та з переважним використанням створених інформаційних 
систем і телекомунікаційних мереж, що забезпечить раціональне 
використання фінансових, матеріально-технічних і кадрових 
ресурсів. 

Мета Програми 
Метою Програми є створення Національної електронної 

бібліотеки України «Бібліотека – XXI» (далі – Бібліотека-ХХІ) 
як невід’ємної складової інформаційного суспільства в Україні, що 
дозволить:  

створити умови для вільного доступу до електронних 
бібліотечних ресурсів користувачам на усій території України;  

створити єдину систему описування бібліотечних та архівних 
фондів;  

впровадити єдині норми та стандарти (формати) обміну 
бібліографічними записами та архівними описуваннями;  

уніфікувати представлення бібліотечних та архівних ресурсів;  
забезпечити умови та засоби для інтеграції територіально-

розподілених електронних бібліотечних та архівних ресурсів у 
Бібліотеку-ХХІ;  
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створити єдину точку входу з мережі Інтернет до 
територіально розподілених електронних ресурсів Бібліотеки-ХХІ;  

забезпечити умови інтеграції електронних ресурсів Бібліотеки-
ХХІ з зарубіжними бібліотечними фондами, представленими в 
електронному вигляді;  

перевести визначені інформаційні ресурси бібліотек та архівів 
України (літературної і наукової спадщини, історичних 
документів, творів і наукових робіт) в електронну форму;  

створити депозитарій електронних бібліотечних та архівних 
ресурсів;  

забезпечити повніше задоволення потреб суспільства та органів 
державної влади в ретроспективній інформації, зокрема в архівних 
документах, з дотриманням законодавства в сфері авторського 
права і суміжних прав;  

підвищити ефективність використання бібліотечних та 
архівних інформаційних ресурсів як складової національного 
культурного надбання.  

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на 
основі порівняльного аналізу 

Можливі два варіанти розв’язання проблеми. 
Перший варіант передбачає централізоване накопичення та 

підтримку електронних ресурсів Бібліотеки-ХХІ, що 
децентралізовано формуються бібліотеками, органами науково-
технічної інформації, інститутами та інформаційно-аналітичними 
центрами, архівами тощо. Такий підхід забезпечує спрощення 
процедур обробки та доступу до інформації, ширші можливості 
адміністрування інформаційних ресурсів та їх захисту. Однак у 
цьому випадку необхідно протягом короткого проміжку часу 
створити надпотужний відмовостійкий центр обробки даних для 
підтримки надійного функціонування та збереження ресурсів 
Бібліотеки-ХХІ, а також потужну інформаційно-телекому-
нікаційну систему з дуже високою пропускною спромогністю як 
для доступу до електронних ресурсів користувачів, так і для 
забезпечення постійного копіювання бібліотечних фондів, що 
формуються децентралізовано. 

Цей варіант потребує значних фінансових витрат протягом 
короткого проміжку часу. Водночас потужності центру обробки 
даних не зможуть ефективно використовуватися до повного 
копіювання усіх наявних в Україні електронних бібліотечних і 
архівних ресурсів та вирішення питань, пов’язаних з авторськими 
та суміжними правами. Крім того, запровадження централізованої 
системи накопичення та підтримки зменшить зацікавленість 
бібліотечних установ у формуванні електронних бібліотечних 
ресурсів. 

Таким чином, цей варіант є неприйнятним. 
Другий, оптимальний, варіант побудови Бібліотеки-ХХІ 

орієнтований на реалізацію системи, архітектура якої включає 
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розподілені системи накопичення електронних бібліотечних 
і архівних ресурсів, єдиний оснащений інтелектуальним 
довідково-пошуковим апаратом центр каталогізації, який 
забезпечує збір бібліографічних записів та архівних описувань 
і надання можливості їх використання всім учасникам, 
депозитарій електронних бібліотечних та архівних ресурсів. При 
такому підході підвищується надійність функціонування 
Бібліотеки-ХХІ, зменшується завантаженість телекомунікаційних 
каналів і у більшою мірою враховується специфіка бібліотечної 
системи та архівної справи в Україні, де поєднуються відомча 
централізація і регіональна кооперація. Цей варіант не потребує 
значних одноразових фінансових витрат і може бути 
запроваджений у експлуатацію поетапно. 

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання 
Програми 

Реалізація Програми базуватиметься на ґрунтовному 
дослідженні сучасного стану розвитку та інформатизації 
бібліотечної справи в Україні та в світі. 

Розв’язання проблеми, яка поставлена перед Програмою, має 
здійснюватися шляхом реалізації низки структурованих завдань 
та заходів:  

моніторингу наявних інформаційних ресурсів у місцях їх 
створення, виробництва, збереження та використання для 
визначення таких, що мають загальнодержавне, суспільне, 
професійне, культурне та спеціальне значення і стануть основою 
майбутніх електронних колекцій;  

визначення загальних критеріїв відбору інформаційних 
ресурсів для переведення їх в електронну форму, наявних 
електронних інформаційних ресурсів для створення тематичних 
колекцій;  

вирішення питань дотримання прав суб’єктів авторського 
права і суміжних прав при відтворенні творів та об’єктів суміжних 
прав (переведенні в електронну форму) та при подальшому їх 
використанні;  

удосконалення нормативно-правової бази (зокрема з питань 
авторського права і суміжних прав) щодо електронних видань, які 
не мають друкованих аналогів, та щодо обов’язкового передавання 
до бібліотек електронних копій тиражованих видань;  

розробки та впровадження єдиних норм, регламентів 
і стандартів (форматів) обміну бібліографічними та архівними 
записами, їх гармонізації з міжнародними правилами;  

створення єдиної точки входу з мережі Інтернет до 
територіально розподілених електронних ресурсів Бібліотеки-ХХІ;  

створення віртуальної корпоративної телекомунікаційної 
мережі бібліотечних установ на базі існуючих мереж і каналів 
зв’язку, інтеграції з спеціалізованими високошвидкісними 
сегментами мережі УРАН та інших мереж;  
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створення центру корпоративної каталогізації;  
створення базових загальнодержавних, відомчих 

і регіональних центрів переведення в електронну форму 
інформаційних ресурсів, накопичення, обробки та організації 
суспільного використання електронних масивів документальної 
інформації;  

поступове переведення культурної спадщини, науково-
технічної літератури та інших видів фондів на сучасні електронні 
носії інформації;  

забезпечення доступу до Інтернет усіх публічних бібліотек;  
поступове оснащення бібліотек, які приєднуються до проекту 

Бібліотеки, базовими засобами комп’ютерної техніки, 
телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення;  

забезпечення довгострокового зберігання даних на основі 
передових вітчизняних та світових технологій;  

створення єдиного національного депозитарію електронних 
бібліотечних та архівних ресурсів;  

створення комплексної системи захисту інформації Бібліотеки-
ХХІ;  

забезпечення умов для інтеграції електронних ресурсів 
Бібліотеки-ХХІ з зарубіжними бібліотечними фондами, 
представленими в електронному вигляді;  

створення Координаційної ради Бібліотеки-ХХІ;  
організація процесу підвищення кваліфікації, підготовки та 

перепідготовки працівників бібліотек і архівів з питань 
використання сучасних інформаційних технологій;  

удосконалення інтелектуальних технологій пошуку, аналітико-
синтетичної обробки електронних інформаційних ресурсів 
і виділення нових знань;  

створення загальнодоступного інформаційного ресурсу 
з оприлюднення результатів розробки, впровадження та 
використання програмного забезпечення для інформатизації 
бібліотечних та архівних процесів;  

забезпечення доступу для провідних бібліотек до електронних 
колекцій світової наукової періодики і баз даних через науково-
освітню мережу УРАН, пан’європейську мережу GEANT та інші 
мережі.  

Програма повинна виконуватися як складова Національної 
програми інформатизації. Термін виконання першого етапу 
Програми становить 5 років. 

Очікувані результати виконання Програми, визначення її 
ефективності 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити реалізацію 
прав кожного громадянина, незалежно від місця проживання, на 
вільний і необмежений доступ до інформації, що зберігається 
у бібліотечних та архівних фондах, поступове переведення 
бібліотечних та архівних фондів у цифрову форму, що призведе до:  



 10 

досягнення якісно нового рівня задоволення універсальних 
інформаційних потреб особи та суспільства, гарантування доступу 
до національної культурно-історичної спадщини, утвердження 
позицій української мови;  

зміцнення науково-інформаційної бази для підтримки 
інноваційної діяльності в Україні;  

подолання інформаційної ізольованості українських вчених та 
прискорення інтеграції вітчизняної науки в світову;  

забезпечення гарантованого довготривалого зберігання 
бібліотечних та архівних фондів, запобігання втрат культурно-
історичної спадщини;  

забезпечення обліку та ефективного використання 
бібліотечних та архівних ресурсів;  

урегулювання питань у сфері авторського права і суміжних 
прав при створенні та використанні електронних бібліотечних 
і архівних ресурсів;  

поліпшення умов для залучення інвестицій у розвиток 
вітчизняної бібліотечної та архівної справи;  

покращення умов праці працівників бібліотечних та архівних 
установ;  

зростання інтелектуального потенціалу країни та сприяння 
формуванню позитивного іміджу України в світовому 
співтоваристві.  

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, 
необхідних для виконання програми 

Фінансування Програми планується здійснювати протягом 
п’яти років починаючи з 2011 року виходячи з реальних 
можливостей державного бюджету на кожний рік. 
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   НОВИНКИ СУЧАСНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИGHИ___1  
 

Переможець премії «ЛітАкцент 

року – 2008» у номінації «Художня 

література». 

Мідянка, П. Ярмінок : зб. поезій / 
П. Мідянка. – К. : Факт, 2008. – 128 с. – 
(Серія «Зона Овідія»). 

У своїй новій книжці відомий 

український поет із Закарпаття осмислює 

духовний світ сучасників через складну 

метафорику, своєрідні історико-культурні 

візії ландшафту малої батьківщини. 

Старовинне слово «ярмінок» – це ярмарок, 
торжище, боротьба добра зі злом, 

зажерливістю та захланністю. Водночас 

поет у всій повноті передає колорит закарпатського краю, магічні 

шари його лексикографії, центральноєвропейське тяжіння та 

поліетнічність, з опорою на український шарм Срібної Землі. 

 
Кіяновська, М. Стежка вздовж ріки : 
новели / М. Кіяновська. – К. : Факт, 
2008. – 240 с. 

Кіяновська Маріанна Ярославівна 

(17 листопада 1973, Нестеров, нині Жовква 
Львівської області) – українська поетеса, 

прозаїк, перекладач, літературознавець, 

член Національної спілки письменників 

України. 

1997 року закінчила філологічний 

факультет Львівського університету. 

У студентські роки належала до жіночого літературного 

угруповання ММЮННА ТУГА (Мар’яна Савка, Маріанна 
Кіяновська, Юлія Міщенко, Наталка Сняданко). 

Координатор Львівського осередку Асоціації українських 

письменників. 

У січні 1999 року була учасницею акції «Січ Уяздовська» 

(Варшава). У квітні – жовтні 2003 року – стипендіат програми 

Міністра культури Польщі «Gaude Polonia». 
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У 2004–2006 роках вела рубрику «Нова польська література» 

у журналі «Кур’єр Кривбасу». 

Твори М. Кіяновської перекладалися англійською, 

білоруською, польською, сербською, російською мовами. 

Публікує вірші та переклади в періодичних виданнях. Лауреат 

премій імені Богдана-Ігоря Антонича та видавництва 

«Смолоскип», а також імені Нестора Літописця за найкращу 

літературну публікацію в журналі «Київська Русь» (2006). 

За словами Ю. Бедрика, «у текстах Кіяновської природно 
співіснують божественна любов до ближнього й вишукана 

еротичність». 

Ю. Іздрик вважає М. Кіяновську однією з найперспектив-

ніших поеток сучасної української літератури. 

«Стежка вздовж ріки» – перший прозовий твір поетеси. У ній 

авторка пропонує читачеві подорож уздовж ріки через любов 

і смерть, таємниці, зради, пристрасть і біль – до витоків, до суті. 

У 2002 році в Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із 
Маріанною Кіяновською. 

 

 Соколян, М. Новендіалія / М. Соколян. – 
К. : Факт, 2008. – 408 с. 

Марина Соколян – молода українська 
письменниця та сценаристка – народилася в 

1979 році в м.  Полтаві. У її творчому 

доробку – п’ять повістей, кілька п’єс та збірка 

оповідань. Серед них – «Сторонні в домі», 

«Ковдра сновиди», «Кодло», «Херем» та ін. 

Заголовне латинське novendialia можна 

перекласти приблизно як дев’ятидення. Що 

таке «дев’ять днів» людини, яка належить 
до християнської культури, загалом 

зрозуміло. Однак у міфологічному просторі 

чергового фантастичного роману Марини 

Соколян, написаного на основі хвилюючих готичних легенд, діють 

правила, які відрізняються від тих, до яких звикли прості 

смертні. Справа в тому, що далеко не всі персонажі книги – 

прості смертні. Деякі з них дуже непрості смертні. А є й такі, що 

майже безсмертні... 
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«Найкраща українська книга – 2009» 

за версією часопису «Кореспондент» 

у номінації «Белетристика» 

 
Вдовиченко, Г. Пів’яблука : роман / 
Г. Вдовиченко. – К. : Нора-Друк, 2008. – 
240 с. – ПК (Популярні книжки). 

Галина Вдовиченко народилася на 
Півночі, на Кольському півострові. 

Закінчила філологічний факультет 

Львівського національного університету 

ім. Івана Франка. Живе у Львові, працює 

заступником головного редактора газети 

«Високий замок». Нагороджена спеціальною 

відзнакою оргкомітету Всеукраїнського 

конкурсу романів, кіносценаріїв та п’єс 
«Коронація слова – 2008». 

Роман про долі чотирьох подруг, які мешкають у Львові: 

редактора Галини, дизайнера Ірини, коректора Магди 

й телеведучої Луїзи. Одного разу їм до рук потрапляє дивний 

сувенір – дерев’яне яблуко, яке давній майстер зробив із 

секретом. Щойно це яблуко опиняється в кожної з героїнь, їхні 

життя змінюються. 

У 2009 році Галина Вдовиченко стала переможцем 
Всеукраїнського конкурсу «Коронація слова – 2009» за рукопис 

книжки «Замок Гербуртів». 

 

Шкляр, В. Чорний ворон / В. Шкляр. – 
К. : Ярославів Вал, 2009. – 356 с. 

Василь Шкляр – автор відомих романів 

«Тінь сови», «Ностальгія», «Ключ», 

«Елементал», «Кров кажана» та ін. Лауреат 

багатьох літературних премій. Лише 
культовий «Ключ» зібрав цілу колекцію 

нагород і за останні роки витримав 

дванадцять видань в Україні та за кордоном. 

Улюблена премія Василя Шкляра – «Автор, 

чиїх книжок найбільше викрали 

з магазинів». Роман «Чорний ворон» здобув 
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першу премію Ліги українських меценатів на конкурсі «Ярославів 

Вал» – за кращий історичний роман. 

1921 року долю чотирилітньої війни, яку Росія розв’язала 

проти Української Народної Республіки, було вирішено на користь 

загарбника. Армія УHP опинилася інтернованою за колючим 

дротом колишніх польських союзників. Однак збройна боротьба 

ще роками тривала майже на всіх теренах України. Особливо 

відчайдушний опір російським окупантам чинили повстанці 

Холодного Яру. На їхньому чорному бойовому прапорі був напис: 
«Воля України або смерть». 

 

Шмідт, Е.-Е. Оскар і рожева пані /  
Е.-Е. Шмідт. – К. : Кальварія, 2008. – 96 с. 

Ерік-Еммануель Шмідт – сучасний 
французький письменник, драматург, 

філософ. Народився в 1960 році, живе 

в Брюсселі. 

Світові релігії відіграють велику роль у 

його творчості, що особливо виражено 

в «Циклі незримого» – чотирьох повістях 

Шмідта, серед яких – «Оскар і рожева 

пані». 
Це повість про хворобу та смерть, 

кохання, Бога. Про таке життя, коли один 

день дорівнює десятьом рокам. Усього 

14 листів десятирічного хлопчика Оскара. Листів до Бога. 

Цю маленьку історію перекладено багатьма мовами світу, а її 

театральна постановка ось уже кілька років не сходить зі сцен 

найвідоміших театрів. 

 
Чумарна, М. Озеро істини : притчі та вірші про людину і світ / 

М. Чумарна. – Л.: Аверс, 2007. – 264 с. 
Чумарна Марія Іванівна народилася 19 серпня 1952 року 

в с. Рекшині Бережанського району Тернопільської області. 

Закінчила філологічний факультет Львівського державного 
університету ім. І. Франка. Автор поетичних збірок «Сонячна 

музика», «Земля між вогнями», «З глибин», «Стрітення», 

«Вихід», «Педагогіка любові»; наукових розвідок «Мандрівка 
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в українську казку» та «З початку світу. 

Україна в символах», афоризмів «Думки 

навздогін». Лауреат премії «Благовіст». 

Відома львівська поетеса, член 

Національної спілки письменників України, 

засновниця авторської українознавчої 

школи.  

 «Озеро Істини» – це синтез народної 

мудрості різних народів і поетичної 
творчості автора, своєрідна мандрівка 

словом крізь глибини людської свідомості, 

що пробивається через темряву до світла. 

Про духовну й матеріальну природу 

світу, нелегкий шлях самопізнання 

й самовдосконалення людини, досвід осягнення цілющої води 

знання розповідається в притчах, що своєрідно прочитані та 

переосмислені автором й упорядником книжки. Це видання стане 
добрим другом і порадником для кожного, хто прагне мудрості, 

натхнення та духовної досконалості. 

 
Т. П. Ковалькова,  

завідувачка відділу міського 
абонементу ТОУНБ 

 
 

   МАЙСТЕР-КЛАС   1 
 

Бібліотека як ресурсний центр соціокультурної реабілітації 
 

Сьогодні цивілізований світ починає формувати нову 

культурно-етичну норму – повагу до фізично й інтелектуально 

обмежених членів суспільства та людей  похилого віку, відповідно 

до міжнародного законодавства. 

У ст. 24 Конституції України записано: «Громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом». 

Реалізувати це право, як й інші, закріплені в міжнародних 

документах і ратифіковані Україною, нелегко, коли принцип 

рівності торкається інвалідів та людей похилого віку. Волею долі 

вони опинилися в складних умовах та щодня й щогодини 

борються з бідою. 
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Інваліди – люди з особливими потребами, які живуть поруч із 

нами і, часом, майже повністю від нас залежать. Неможливо бути 

байдужими до них і залишатися осторонь від їхніх проблем. 

Допомогти цим людям вижити, вистояти в цей нелегкий час 

можна лише об’єднавши зусилля держави, органів місцевої влади, 

керівників установ, фондів і громадських організацій інвалідів, 

усіх громадян нашої країни. 

Традиції шанобливого, милосердного ставлення до старості 

спрадавна притаманні українському народові.  Старше 
покоління – золотий фонд, скарбниця досвіду та знань. Це теж 

мешканці планети Земля,  повноправні громадяни своєї країни. 

У процесі обслуговування цих людей у книгозбірнях постає 

багато проблем, основна з них – недостатнє фінансування та 

оснащення технічними засобами, відсутність комплектування 

спеціальною літературою. Але, незважаючи на негаразди, 

бібліотеки повинні приділяти увагу роботі з цією категорією 

користувачів, допомогти їм перебороти почуття самотності, 
невпевненості, повертаючи їм віру в себе. 

Для того, щоб наладити роботу з обслуговування людей з 

обмеженими можливостями  та людей похилого віку, перш за все 

необхідно: 

1. Вивчити потреби даної категорії користувачів в інформації. 

2. Сформувати фонд, доступний за змістом і формою. 

3. Організувати докомплектування з обмінно-резервного фонду. 

4. Наладити інформаційно-бібліографічне обслуговування. 
5. Укласти угоди з районними радами ветеранів та товариствами 

інвалідів. 

А також потрібно постійно вести роботу за такими 

напрямками: 

1. Бібліотерапія як засіб психологічної адаптації. 

2. Клуби спілкування. 

3. Взаємодія бібліотеки із службою соціального забезпечення 

населення, органами місцевого самоврядування, медичними 
установами. 

4. Нестаціонарне обслуговування людей похилого віку та 

інвалідів. 

Перед людьми похилого віку стоїть проблема соціальної 

самотності, котра ще більше посилює почуття незахищеності та 

знедоленості. Специфіка бібліотечного обслуговування даної 
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категорії полягає в тому, що вони більш уразливі, гостріше 

потребують спілкування, адже важливо не тільки запропонувати 

потрібну книгу, а й підтримати бесіду на будь-яку тему, яка 

цікавить читача. Часто в бібліотекареві вбачають і лікаря, 

і психолога, і людину, до якої можна звернутися з проханням. 

Тому слід зупинятися на певних орієнтирах в етиці бібліотечного 

спілкування з літніми користувачами. 

Щоб упорядкувати та систематизувати роботу з цією 

категорією читачів, доцільно було б розробити програму 
«Милосердя». Основні її пункти можуть бути такими:  

– виявлення осіб, що потребують допомоги бібліотеки; 

– вивчення потреб в інформації цієї категорії користувачів 

шляхом опитування, бесід, анкетування. (Бібліотека може 

налагодити оперативне інформування читачів похилого віку, 

створивши картотеки адресного характеру з питань медико-

психологічної та соціальної реабілітації. У ній слід виділити 

такі рубрики: права, пільги, пенсії, лікування, 
працевлаштування). 

– аналіз стану бібліотечного фонду на предмет наявності 

матеріалів, що цікавлять, тобто література з питань соціальної 

адаптації, реабілітації й соціального захисту, психології, 

медицини; 

– розроблення графіка обслуговування літніх людей та інвалідів 

вдома; 

– формування позитивно-зацікавленого ставлення суспільства до 
людей похилого віку та людей з особливими потребами. 

Звичайно, охопити відразу весь спектр інформування даної 

категорії населення неможливо. Бібліотека має зосередитися на 

основних, найважливіших потребах. Наприклад, у селищі 

найактивніші читачі – це люди похилого віку, яких необхідно 

залучати до книги, зважаючи на їхній стан здоров’я. Книга має 

унікальну здібність – вона лікує душу й тіло. У всі часи люди 

помічали її позитивний вплив  на здоров’я та настрій, особливо 
якщо це важкохворий. 

Можна надавати довідково-консультаційну допомогу з питань 

пенсійного забезпечення й соціального захисту людей похилого 

віку, інвалідів, ветеранів. Інформувати про нові соціально-

законодавчі документи та зміни в пенсійній системі, пільговому 
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забезпеченні через інформаційні стенди, дошки оголошень, прес-

дайджест. 

Необхідно переосмислити значення бібліотекаря в обслу-

говуванні людей похилого віку та інвалідів. Також ознайомитися 

з досвідом закордонних книгозбірень у роботі з цією категорією 

користувачів. 

Так, наприклад, зі зростанням кількості людей похилого віку, 

бібліотеки США  пропонують послуги для задоволення їхніх 

потреб. Клівлендська бібліотека понад 50 років тому запровадила 
відділ обслуговування дорослих, і було відкрито клуб для 

чоловіків та жінок, яким за 60, з гаслом «Живи довго і отримуй 

від цього задоволення», успішна діяльність якого стала початком 

для розробки аналогічних програм по всій країні. Програми, що 

стосувалися людей похилого віку, за своїм обсягом переважали всі 

інші. Найбільш популярні – «Обговорення книг і дискусій», 

«Проведення дозвілля», «Здоров’я» та ін. 

У США провели дослідження, яке показало, що розвиток 
обслуговування людей похилого віку не відповідає темпам 

зростання даної групи. Стало зрозуміло, що їй приділяється 

менше уваги ніж іншим групам. 

Допомогти людям похилого віку знайти нові мотивації 

в житті, зруйнувати бар’єри самотності – завдання публічних 

бібліотек м. Херсона. Книгозбірні провели соціологічне 

опитування на теми: «Люди похилого віку в сім’ї», «Ваше 

ставлення до бібліотеки», «Ваше ставлення до розміщення фонду 

у бібліотеці».  Кожне таке міні-дослідження дозволяє глибше 

пізнати читацькі інтереси, потреби, побажання, дає поштовх до 
нових ідей для їхнього повного задоволення.  

Особливе визнання здобула програма «Служба уваги», 

створена в бібліотеці-філії № 9. Вона базується на використанні 

цілком традиційних форм бібліотечної роботи: книгоношення, 

бесіди, індивідуального інформування, складання тематичних 

добірок. Девіз програми «Душу зцілювати добром». 

Завдання ж її визначено такими словами: «Підтримати добрим 

словом людину, що потрапила в біду, часто так само важливо, як 
вчасно перемкнути стрілку на залізничному шляху: лише один 

дюйм відділяє катастрофу від плавного й безпечного руху по 

життю». 
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Бібліотека-філія № 15 створила «Бібліотечну швидку 

допомогу» для людей похилого віку, спираючись на власний 

досвід із бібліотерапії. «Швидка допомога» доставляє та обмінює 

книги, причому замовлення на книги-«ліки» виконують 

оперативно, саме в той час, коли вони потрібні, а візити 

бібліотекаря неодмінно супроводжуються бесідами-

рекомендаціями, міні-диспутами про прочитане; не забувають тут і 

поінформувати опікуваного читача про новинки, що з’явились 

у фонді книгозбірні. 
Бібліотеки – важливий складник суспільства – повинні 

вносити свій вагомий внесок у залучення людей з обмеженими 

можливостями до повноцінного, активного життя, навчання, 

спілкування, допомагати вести активне життя, боротися 

з дискримінацією, надаючи інформацію та навчаючи їх. 

Пріоритетними в роботі з інвалідами на сучасному етапі мають 

стати соціальний, інформаційний, психологічний, дозвільний, 

професійно-реабілітаційний напрямки. 
Співпраця бібліотек із соціальними, юридичними, 

психологічними службами допоможе визначити реальну аудиторію 

користувачів, доцільні форми їхнього обслуговування, види 

спеціалізованих послуг, можливі сфери співпраці. 

Можна організувати на базі книгозбірні консультаційний 

пункт юриста, психолога, соціального працівника з чітко 

визначеним графіком роботи. У цей час варто проводити Дні 

інформації, присвячені заздалегідь визначеній темі, що стосується 
життєдіяльності людей із певними вадами здоров’я. 

А також у бібліотеках доцільно постійно вести різнобічну 

масову роботу з представниками даних категорій, використовуючи 

при цьому різні форми та методи:  

І. З людьми похилого віку: 

1. Книжкові виставки,  тематичні полиці, перегляди 

— «Люди з планети Зрілість»; 

— «Книжкова полиця наших прабабусь»; 

— «Здоров’я людей похилого віку»; 

— «Соціальний захист людей похилого віку»; 
— «Держава – гарант соціального захисту»; 

— «Законодавство для людей похилого віку»; 

— «Душу зцілює добро»; 

— «Для тих, хто любить сад»; 
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—  «Рекомендує лікар»; 

—  «Будь здоровий»; 

— «Низький уклін вам, учасники Великої Вітчизняної 

й трудового фронту»; 

—  «Книги вашої молодості»; 

—  «Допоможи собі сам»; 

—  «Секрет бадьорості»; 

—  «Перечитай цю книгу»; 

—  «А ви читали…?». 

2. Вечори 

— літературний вечір «Невичерпне чудес джерело – серце 

матері»; 

—  вечір відпочинку «Старість мене вдома не застане», 

«Зрілість – це наша юність із мудрими очима»; 

—  благодійний вечір «Літа на осінь повернули»; 

—  вечір спілкування «Старість. Молодість. Вічні поняття»; 

—  вечір вшанування «Вшануймо людей похилого віку»; 

—  вечір сімейного портрета «Століть з’єднуюча нитка». 

3. Посиденьки 

—  «Посидимо рядком, поговоримо ладком»; 
—  «Мої роки – моє багатство»; 

—  «Вік життю не завада»; 

—  «Нам роки – не біда». 

4. Клуби за інтересами 

—  «Золотий вік»; 

—  «Ветеран»; 

—  «Діалог»; 

—  «У колі друзів»; 

—  «Спілкування»; 

—  «Чарівний вогник»; 
—  «Рукодільниця»; 

—  «Господарочка»; 

—  «Надія». 

5. Інформаційні години 

—  «Літопис добра» (про людей, котрі присвятили себе справі 

милосердя); 

—  «Милосердя не буває надмірним»; 

—  «Свята наука – почути один одного». 
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6. Бесіди, огляди літератури, усні журнали 

—  «На шляху до суспільства людей усіх віків»; 
—  «Вітаміни увесь рік»; 

—  «Хай знову настануть добрі часи: літня людина в бібліотеці»; 

—  «Фітотерапія і наше здоров’я»; 

—  «Як правильно збирати лікарські трави»; 

—  «Я та мої рятівні сотки». 
 

ІІ. З людьми з обмеженими можливостями: 

1. «Зони ділової інформації», які можуть включати: 

а) Інформаційні стенди, на яких представлено матеріали про: 

- нові законодавчі документи з питань життєдіяльності 
інвалідів; 

- соціальні, психологічні та педагогічні заклади, які займаються 

проблемами людей із вадами здоров’я; 

- навчальні заклади, які пропонують варіаційні форми здобуття 

освіти для людей з інвалідністю; 

- медико-реабілітаційні центри в Україні й за кордоном; 

- інформація про працевлаштування; 

- анонси акцій, конкурсів, благодійних марафонів. 
 б) Тематичні папки: 

- «Законодавство України»; 

- «Медицина»; 

- «Оформлення субсидій»; 

- «Пільги інвалідам». 

в) Папки-досьє, які вміщують фактографічну інформацію про: 

- медичні та реабілітаційні заклади, протезно-ортопедичні 

підприємства; 

- графіки роботи, правила прийому інвалідів; 
- перелік захворювань, за яким здійснюється лікування; 

- наявність спеціалізованого обладнання та протезування; 

- прейскурант послуг, пільги інвалідам; 

- служби побуту, які обслуговують людей з обмеженими 

можливостями. 

2. Дні спілкування 

Орієнтовна програма: 

- театралізовані вистави за участю інвалідів; 

- читацькі діалоги, де можна обмінятися думками про книги, 
навчання; 
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- консультації спеціалістів; 

- презентації нових книг; 

- презентації творчих доробків «Розкриваю свій секрет».  

3. Виставкова робота 

а) Виставки-роздуми:  

- «Облаштування квартири, де проживає інвалід»; 

- «Що таке страх і як з ним боротися»; 

- «Моє минуле, сьогодення, майбутнє». 

б) Тематичні виставки: 

- «Шлях до себе»; 
- «Допоможи собі сам»; 

- «Стіл здоров’я»; 

- «Готуємо самі». 

в) Виставки-персоналії: 

- «Чудо-руки, чудо-штуки»; 

- «Світ твоїх фантазій». 

4. Бесіди 

- «Я і комп’ютер»; 

- «Що таке світова мережа Інтернет?»; 

- «Сучасні інформаційні технології». 
 

Протягом останніх 20 років питання інвалідності часто 

висвітлювалося на міжнародному рівні. Наприклад, «Стандартні 

правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів» – 

важливий документ, що заохочує держави вживати моральних і 

політичних заходів щодо рівноправ’я людей з особливими 

потребами. За останні кілька років вони стали базою для 

позитивних змін відносно інвалідів, проте треба відмітити, що 

«Стандартні правила» не є юридично обов’язковими. 
13 грудня 2006 року Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку 

схвалила Конвенцію про права інвалідів і Факультативний 

протокол. А 30 березня 2007 року їх підписали 82 держави. 

24 вересня 2008 року наша країна приєдналася до Конвенції. 

Документ підписав у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку Президент 

України Віктор Ющенко.  

Мета Конвенції – забезпечити рівні можливості та захистити 

права інвалідів разом з іншими категоріями населення. 
Особливе значення для людей з інвалідністю має вільний 

доступ до інформаційних ресурсів Інтернету. Всесвітня мережа 
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збільшує межі спілкування. А це для людей з особливими 

потребами має життєво важливий реабілітаційний характер.  

Наприклад, у відділі нових бібліотечних технологій 

Житомирської обласної бібліотеки, на базі Інтернет-центру, 

створено безкоштовний «Центр для людей з особливими 

потребами».  

Відзначення 3 грудня Міжнародного дня інвалідів, 

проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН у 1992 році, – 

справедлива шана суспільства та нагадування всім про обов’язок 
перед тими, що потребують захисту та підтримки в цей нелегкий 

час. Інваліди – це не просто категорія людей. Це окремі життя, 

окремі трагедії, окремі людські надії на те, що все буде добре. 

Ця дата повинна нагадувати здоровій частині людства про її 

святий обов’язок – бути гуманними та милосердними до 

обділених здоров’ям ближніх. 

Ось уже друге десятиліття всіляко привертається увага урядів 

країн, усіх інституцій громадського суспільства до проблем 
старшого покоління. А передувало цьому проголошення 

Генеральною Асамблеєю ООН у 1990 році 1 жовтня Міжнародним 

днем людей похилого віку. 

До кожного з нас прийде той час, який ми називаємо осінню. 

Звичайно, ми захочемо мати її з теплом, повагою та ласкою. І щоб 

стала вона саме такою, будьмо уважнішими до людей похилого 

віку. Можливо, колись і до нас повернеться ця доброта й увага від 

майбутніх поколінь. 
Тож шануймо й всіляко підтримуймо цих людей, простягнімо 

руку допомоги всім, хто цього потребує, будьмо уважними до 

ближніх, серед яких багато людей з обмеженими фізичними 

можливостями та людей похилого віку. 

 

С. П. Юрчик, провідний методист 
науково-методичного відділу ТОУНБ 
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  БІБЛІОТЕЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП   1 

 

Бережанський район 
Цікаві заходи проводилися з нагоди проголошення 2008 року 

Роком Степана Бандери. У читальному залі ЦБ було оформлено 

постійно діючу книжкову виставку «С. Бандера – світоч 
української ідеї», проведено історичний екскурс «Постать на тлі 

епохи». На юнацькому абонементі обладнано ювілейну виставку 

«Провідник буремної доби», проведено інформаційну годину 

«С. Бандера: самопосвята, незалежність, героїзм», перегляд 

літератури «Горіти любов’ю до найвищої мети». У читальному залі 

відбувся літературно-музичний вечір «Бандера єднає покоління 

патріотів», у якому взяли участь представники районної влади, 

Бережанської станиці національно-скаутської організації «Пласт», 
військово-патріотичного клубу «Легіонер», районної молодіжної 

громадської організації «Молода Україна», колишні учасники 

національно-визвольної боротьби та в’язні сталінських 

концтаборів. 

 

Гусятинський район 
2008 рік у м. Хоросткові оголошено Роком доктора Палія. 

22 грудня виповнилося 95 років від дня народження славного 

земляка. З нагоди ювілею шанованої людини в бібліотеці 

проведено ряд масових заходів. Тут оформлено книжково-

ілюстративну виставку «Ми – українці, всюди українці, допоки 
світить нам одна зоря…». Це спроба привернути увагу 

громадськості міста до бібліотечно-інформаційного потенціалу 

книгозбірні, у яку впродовж 10 років професор невтомно 

пересилав книги для збагачення української колекції. 

Працівниками також підготовлено та видано книгу «Десять 

років бібліотеці імені доктора М. Палія». 

* * * 

Степан Галябарда... Нині – киянин, один із найвідоміших 
в Україні поетів-піснярів. Чуємо його твори по радіо, телебаченню, 

насолоджуємося ними, а серце ще й гріє приємна думка – не 

чужий він нам, бо земляк, родом із сусіднього Суходолу. 

А чи знаємо про нього трохи більше? З якої сім’ї, де навчався, 

яка дорога привела його до високої поезії? Напевно, не кожен 

розповість про такі деталі. Отож, щоб ближче познайомитись із 
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нашим славетним земляком, учні 11 класу Гусятинської школи 

під керівництвом бібліотекаря Л. Град провели в районній 

книгозбірні читацьку конференцію, присвячену творчості 

С. Галябарди. 

Цікаво було дізнатися про першу збірку поезій поета «Не 

поверну човен», у яку увійшло багато віршів, присвячених 

рідному краю, його чудовим, мальовничим краєвидам, землякам. 

Кожен знає відомі пісні «Журавлі», «На Україну повернусь», 

«А лелеки летять на Вкраїну». Вони нікого не залишають 
байдужими, але особливо вражаючою є «Яворина», присвячена 

пам’яті Н. Яремчука. 

Під час конференції звучало багато поезій С. Галябарди. 

Чудово декламувала вірші бібліотекар А. Лозінська. Із рефератами 

про творчість поета виступили І. Ованесян та О. Коваль. 

 

Кременецький район 
Масова робота є однією із складових успішної діяльності 

книгозбірень. Вимоги часу змушують бібліотечних спеціалістів 

упроваджувати поряд із традиційними, прижитими формами 
роботи й інноваційні. 

У рамках виконання районної Програми розвитку 

краєзнавства, працівники ЦБ спільно з учнями ЗОШ № 4 провели 

краєзнавчий екскурс «Люби свій край, всю душу солов’їну і серця 

жар йому віддай». Серед запрошених був відомий краєзнавець 

Г. Черняхівський, який розповів про історію древнього міста 

Кременця, його архітектурні пам’ятки. 

Учні школи та активні читачі бібліотеки А. Трачук та 

О. Бернацька ознайомили присутніх із легендами про Дівочі скелі, 
Чернечу гору, Ірву, королеву Бону. Також звучала поезія 

кременецьких митців І. Потія, В. Майорова, В. Цибульського.  

Бібліотекар О. Михальчук провела вікторину «Чи знаєте ви 

своє місто?». Усі бажаючі мали змогу ознайомитися з книжковою 

виставкою «Кременеччина – мальовничий куток України». 

До 100-річчя від дня народження нашого земляка, відомого 

живописця О. Шатківського в читальному залі Почаївської 

бібліотеки-філії досить цікаво пройшла година-спогад «Кольори 
радості О. Шатківського». Було оформлено виставку, на якій 

представлено картини художника та літературу про його життєвий 

і творчий шлях. Своїми спогадами поділилися дружина 
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З. Шатківська й племінниця О. Коряк, яка й була ініціатором 

святкування ювілею не лише в бібліотеці, а й у Будинку культури, 

історико-художньому музеї. 

Саме завдяки О. Коряк завідувачка читального залу побувала 

в травні на відкритті виставки творчих робіт О. Шатківського у 

Львівському музеї імені А. Шептицького, цікаві матеріали з якої 

доповнили папку газетно-журнальних статей «О. Шатківський: 

життя і творчість». 

Цілу низку заходів, присвячених відомим людям краю, 
проводила в 2008 році бібліотека імені Ю. Словацького. Так у 

січні до 20-ї річниці від дня смерті Б. Харчука відбулася 

літературна подорож «Творча спадщина Б. Харчука», у якій взяв 

участь кандидат філологічних наук, викладач педагогічного 

інституту О. Василишин. А в березні пройшла зустріч із 

краєзнавцем, літератором Г. Черняхівським, приурочена до дня 

народження Г. Гордасевич, доля якої тісно переплелася 

з Кременцем. «Жила, любила, плакала, сміялась» – таку назву 
носила година поезії, присвячена знаній поетесі. 
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   ДО ПЛАНУВАННЯ    1 
 

Знаменні та пам’ятні дати Тернопільщини на 2010 рік 

СІЧЕНЬ 

5 70 років Чортківському педагогічному училищу імені 

Олександра Барвінського (5.01.1940) 

12 130 років від дня народження Василя Безкоровайного 

(12.01.1880–5.03.1966) – українського композитора, дири-

гента, педагога 

14 95 років від дня народження Богдана Антківа (14.01.1915–
22.12.1998) – актора, композитора та диригента, заслуженого 

артиста України 

27 95 років від дня народження Якова Гніздовського 

(27.01.1915–8.11.1985) – українського графіка, живописця, 

кераміста, мистецтвознавця 
 

ЛЮТИЙ 

2 165 років від дня народження Івана Пулюя (2.02.1845–

31.01.1918) – видатного вченого-фізика, електротехніка, 
винахідника, громадського діяча 

4 125 років від дня народження Степана Балея (4.02.1885–

13.09.1952) – доктора філософії, доктора медицини, 

професора 

8 20 років із часу створення природного заповідника «Медобори» 

(8.02.1990) 

21 180 років від дня народження отця Ісидора Дольницького 

(21.02.1830–22.03.1924) – богослова, літургіста 
 

БЕРЕЗЕНЬ 

5 150 років від дня народження Євгена Олесницького 

(5.03.1860–26.10.1917) – громадсько-політичного діяча, 

адвоката, економіста 

9 130 років від дня народження Василя Сімовича (9.03.1880–

13.03.1944) – професора, мовознавця, педагога, перекладача, 

книговидавця 
10 70 років від дня народження Ігоря Дуди (10.03.1940) – 

мистецтвознавця, педагога, заслуженого працівника культури 

України 
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17 125 років від дня народження Франца Коковського 

(17.03.1885–9.09.1940) – українського письменника, 

журналіста, етнографа 

31 75 років від дня народження Галини Гордасевич (31.03.1935–

11.03.2001) – поетеси 
 

КВІТЕНЬ 

  70 років Тернопільському національному педагогічному 

університету імені Володимира Гнатюка (15.04.1940) 
 

ТРАВЕНЬ 

14 90 років від дня народження Слави Стецько (14.05.1920–

12.03.2003) – громадсько-політичної діячки, педагога, 

публіциста, редактора 
 

ЧЕРВЕНЬ 

15 70 років Кременецькому медичному училищу імені Арсена 

Річинського (15.06.1940) 
 

ЛИПЕНЬ 

18 50 років від дня народження Василя Вітенка (18.07.1960) – 

бібліотекаря, бібліографа, директора Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки 
 

СЕРПЕНЬ 

85 років від дня народження Петра Тимочка (1.08.1925–
26.02.2005) – українського поета, перекладача 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 75 років від дня народження Зеновія Флінти (1.09.1935–

2.04.1988) – українського живописця, графіка та майстра 

кераміки, заслуженого художника України 

1 70 років Теребовлянському вищому училищу культури 

(1.09.1940) 

15 70 років від дня народження Василя Ярмуша (15.09.1940–
22.09.1976) – українського поета 

20 30 років Бережанському краєзнавчому музею (20.09.1980) 
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ЖОВТЕНЬ 

21 95 років від дня народження Анатолія Малевича (21.10.1915–

9.06.1997) – педагога, краєзнавця, фольклориста 

22 85 років від дня народження Петра Медведика (22.10.1925–

2.12.2006) – літературознавця, фольклориста, етнографа, 

мистецтвознавця 
 

ЛИСТОПАД 

11 50 років Тернопільському державному технічному 
університету імені Івана Пулюя (11.11.1960) 

20 135 років від дня народження Миколи Мельника (20.11.1875–

6.08.1954) – ученого-природознавця 
 

ГРУДЕНЬ 

22 140 років від дня введення в експлуатацію Тернопільської 

залізничної станції (22.12.1870) 

  1540 р.  
  470 років із часу заснування міста Тернополя 

 
 

М. В. Друневич, завідувачка відділу 
краєзнавчої літератури та 

бібліографії ТОУНБ 
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РОЗРАХУНОК 
робочого часу на 2010 рік 

 

Усього робочих годин 2004 год. 

Бюджет робочого часу на одного працівника 1682 год. 

Відпустки 240 год.  

Лікарняні 40 год. 

Непередбачені витрати 42 год. 

Квартали 
Місяці 

Календар
ні дні 

Вихідні 
дні 

Робочі 
дні 

Робочі 
години 

Святкові 

Січень 31 10 19 151 1 січня — Новий рік 
7 січня — Різдво Христове 
6 січня – 1 год. 
передсвяткова 

Лютий 28 8 20 160  
Березень 31 8 22 176 8 Березня — Міжнародний 

жіночий день 
За 

І квартал 
90 26 61 487  

Квітень 30 8 21 167 4 квітня — Великдень 
3 квітня — 1 год. 
передсвяткова 

Травень 31 10 17 136 1–2 травня — День 
міжнародної солідарності 
трудящих 
30 квітня – 
1 год. передсвяткова 
9 травня — День Перемоги 
8 травня — 1 год. 
передсвяткова  
23 травня – Трійця 
22 травня – 1 год. 
передсвяткова 

Червень 30 8 21 168 28 червня — День Конституції 
України 
 

За 
ІІ квартал 

91 26 59 471  

Липень 31 9 21 176  
Серпень 31 9 22 167 24 серпня — День 

Незалежності України 
23 серпня — 1 год. 
передсвяткова 

Вересень 30 8 21 176  
За 

ІІІ квартал 
91 26 64 519  

Жовтень 31 10 22 168 – 
Листопад 30 8 21 176 – 
Грудень 31 8 22 183 31 грудня — 1 год. 

передсвяткова 
За 

ІV квартал 
92 26 65 527  

За рік 364 104 249 2004  
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