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 КОНСУЛЬТАЦІЯ ФАХІВЦЯ    
 

Сам собі дизайнер:  
графічний редактор «Canva» 

Суспільство розвивається, у тому числі технічно 

й технологічно, і бібліотека повинна розвиватися і змінюватися… 

Але ми повинні завжди пам’ятати головне завдання існування 

бібліотеки ― накопичувати, зберігати й надавати інформацію. 

Тому при всіх сучасних трансформаціях роботи бібліотеки з 

використанням нових технологій це завдання повинно залишатися 

головним. А в якому вигляді буде ця інформація і в якому вигляді 

буде надаватися: в електронному чи друкованому ― це вже 

питання зручності користувача. 

Р. Н. Сухорукова, директор Республіканської  

науково-технічної бібліотеки Білорусі 

Визначальною особливістю сучасного етапу розвитку інтернет-

технологій є зміщення акценту зі споживання й тиражування  на 

створення контенту, тим паче, що пошукові системи все більше 

звертають увагу на його візуалізацію. Тому графіка стала впливати 
не лише на поведінку користувачів, але й на рентабельність 

бібліотечних інтернет-ресурсів.  

Якщо раніше візуалізація контенту вимагала чималих витрат на 

послуги дизайнера або ж добротних навичок роботи в професійних 

програмах на кшталт «Фотошопу», то сьогодні на зміну їм 

приходять зручні й прості у використанні онлайн-редактори. Саме 

вони дозволяють створювати унікальні й стильні зображення, 

причому почасти безкоштовні. 

Одним із найпопулярніших є австралійський стартап «Canva». 
Це онлайн-сервіс, що дозволяє будь-кому займатися вебдизайном без 

спеціальної підготовки, дорогого програмного забезпечення 

й обладнання. Сервіс працює в безкоштовній і платній версіях.  

Реєстрація на сайті «Canva» передбачає використання електрон-

ної поштової скриньки чи сторінки в мережі «Фейсбук». Після цього 

система запропонує короткий ознайомлювальний урок із викори-

стання сервісу. 

При реєстрації безкоштовного профілю сервіс запитує 

користувача про рід занять і мету використання «Canva» ― для 
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приватного користування, бізнесу, освіти, некомерційної організації 

чи великої компанії. Відповідно до вибору редактор при першому 

завантаженні автоматично налаштує підбір шаблонів. Наприклад, 

для приватних цілей це будуть листівки, календарі та запрошення, 

для бібліотек ― оформлення соціальних мереж, презентації, 

плакати, календарі, флаєри, постери тощо.  

Список усіх доступних форматів можна знайти на головній 

сторінці редактора або скористатися пошуковим рядком.  

Вибір шаблону 
Після обрання формату користувач потрапляє на екран 

редагування макета з білим «полотном», кількома вкладками 

й каталогом шаблонів зліва. Шаблони розділено на тематичні 

категорії зразків дизайну, що дозволяє істотно заощадити час, 

зосередившись на адаптації професійного дизайну під ваші завдання 

чи смаки. 
Знайти відповідний шаблон можна візуально або за ключовим 

словом у пошуковому рядку (наприклад, «Презентація», «Флаєр», 

«Онлайн-публікація» чи «Листівка»). Щоб розглянути шаблон 

у деталях, клікніть по ньому мишкою. У цьому випадку він займе 

місце чистого макета. Крім того, добірка шаблонів є на сайті. 
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Вибираючи шаблон, варто орієнтуватися на його загальну 

композицію, оскільки будь-які його деталі можна змінити: 

відредагувати колірну палітру, замінити графічні елементи, 

збільшити або зменшити їхню кількість, поміняти розташування, 

ступінь прозорості тощо. 

Розглянемо докладніше, що саме можна змінювати в шаблоні. 

Ті ж функції допоможуть і в тому випадку, якщо ви не знайшли 

відповідного макета й хочете створити картинку самостійно. 

Процес створення зображення в професійних інструментах 

дизайну на зразок «Adobe Photoshop», «Gimp» та інших програмах 

нагадує роботу художника, що вибирає пензлик, олівці та фарби. 

Робота ж у «Canva» схожа на збірку конструктора чи пазла: можна 
лише вибирати й нескінченно комбінувати деталі з каталогу, який 

включає фон, текстури, малюнки, геометричні фігури, стокові 

фотографії, графіки, рамки тощо. Усі ці елементи можна знайти 

у вкладках «Фон» та «Елементи». 

Кожному типові елемента відповідає свій набір інструментів 

редагування. Вони з’являються відповідно до того, який елемент на 

даний момент виділено мишкою. Наприклад, якщо виділити фото-

графію, з’явиться меню з набором фільтрів, ручних налаштувань 

контрасту, яскравості, віньєтування, ступеня прозорості тощо. 
 Якщо виділити фігуру, тло чи простий малюнок, то в лівому 

верхньому кутку панелі з’явиться індикатор кольору, що відкриває 
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колірну палітру зображення. Кольори таких елементів можна 

змінювати. 

Змінювати розмір і розташування елементів, включаючи 

фотографії, можна, «розтягуючи» чи «стискаючи» їх мишкою 

й переміщаючи по макету. Малюнки й фігури при цьому будуть 

вести себе як векторні зображення ― їхня якість не буде 

погіршуватися при збільшенні розміру. 
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Змінюємо текст 

Текст ― теж один із типових елементів дизайну. У відповідній 

вкладці є готові блоки з гарними поєднаннями кольорів. 
Український алфавіт підтримують понад сто вихідних шрифтів 

(завантаження власних шрифтів дозволяється лише в платній версії 

сервісу). Однак тут теж є з чого вибрати. 

Додаткові налаштування тексту включають: розмір шрифту, 

колір, вирівнювання по центру, правому чи лівому краю, а також 

літерний і міжрядковий інтервали, які допоможуть додатково 

урізноманітнити типографіку вашого дизайну. Використовуємо 

власні фотографії та логотипи. 
Вкладка «Завантаження» дозволяє зберігати власні файли 

й додавати їх у зображення. Їх можна буде використовувати й у всіх 

наступних макетах на будь-якому комп’ютері, тому не потрібно 

хвилюватися, що під рукою не буде потрібного файлу. 

Для швидкого розміщення фотографії в дизайні «Canva» 

використовуються фоторамки різних форм і конфігурацій. 

Вбудувати фотографію в таку рамку можна, перетягнувши її 

мишкою з лівої частини екрана. Якщо автоматичний варіант 

вбудовування не підходить, фотографію можна кадрувати й вручну 

відкалібрувати видиму частину. 



 8

Крім завантажених файлів, через вкладку «Більше» можна 

зв’язати обліковий запис «Canva» з вашими профілями в інстаграмі 

чи фейсбуці. Усі фотографії з альбомів цих соціальних мереж одразу 
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відобразяться як уже завантажені у ваш профіль. Залишається лише 

додати їх у макет. 

Якщо для колажу вам не достатньо власних фотографій, завжди 

можна доповнити його стоковими. Тим паче, що в «Canva» є 

власний вбудований фотобанк із безкоштовними та платними 

варіантами. Зайдіть у вкладку «Елементи» і зробіть пошук за 

ключовими словами, вибравши вкладку «Фото».  

Безкоштовні та платні фотографії буде відзначено відповідними 

позначками. Як правило, портрети й фото із зображенням людей 
відносяться до платної категорії, але й тут є винятки. 

Зберігаємо файл 
Коли дизайн закінчено, натисніть «Завантажити» в правому 

верхньому кутку й виберіть один із доступних форматів: 

— jpeg ― стискає фотографію для мінімального розміру файлу; 

— png ― для високої якості; 

— стандартний pdf ― більше підходить для резюме, сертифікатів 

та інших документів; 

— pdf для друку ― зберігає максимальну якість із щільністю 

300 dpi (точок на дюйм). 

Переваги: 

— простота використання; 

— наявність безкоштовних шаблонів сторінок, зображень тощо; 

— захист від автоматичних помилок: система не дозволяє зберегти 

зображення, якщо ви не завершили роботу або допустили 

серйозну помилку; 

— дозволяє зберігати роботи у форматах png і pdf. Перший 
підходить для публікації зображень онлайн, а другий можна 

використовувати для виготовлення друкованої продукції; 

— обмежена кількість стандартних шаблонів; 

— ви не можете змінювати розмір зображення під час роботи; 

— відсутня можливість використовувати графічні елементи 
з різних шаблонів. 

Мобільний додаток «Canva» 

Одна з переваг «Canva» перед аналогами ― наявність зручного 

мобільного застосування. У 2018 році його android-версія отримала 

нагороду «Google» у номінації «Кращий стартап» із рейтингом 4,8. 

Звичайно, мобільний додаток – це неповна альтернатива онлайнової 
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версії, але архів дизайнів і чернеток синхронізується. Дозволяє 

й відкоригувати малюнок, і швидко створити пост для інстаграму. 

 Що ж можна зробити в додатку? 

— створювати зображення для соцмереж, листівки, плакати, 

обкладинки, флаєри та колажі; 

— редагувати фотографії за допомогою фільтрів і ручних 
налаштувань; 

— використовувати шаблони; 

— вставляти фото з галереї телефона в дизайни; 

— накладати текст, іконки, фігури, малюнки, фоторамки; 

— публікувати дизайни за допомогою електронної пошти чи 

соцмереж; 

— переглядати дизайни вашої команди (але створити таку 

команду можна лише на сайті). 

 Відмінності від повної версії: 

— представлено не всі формати графіки, а переважно невеликі та 

які передбачають мінімум тексту; 

— не можна зберегти малюнок у вигляді файлу ― тільки безпосе-

редньо опублікувати чи відправити електронною поштою; 

— не підтримується режим спільного редагування зображень, 

який є в повній версії. 

В іншому ж принцип роботи на сайті й у додатку однаковий. 
Щоб відредагувати або створити картинку, потрібно натиснути кноп-

ку «Плюс» у правому нижньому кутку та вивести на екран меню: 

«Шаблон», «Текст», «Зображення» і «Малюнок». Функції фоторе-

дактора стають доступні при натисканні на фотографію, а налашту-

вання зовнішнього вигляду тексту ― при виділенні текстового поля. 

Отож, сервіс «Canva» відмінно підійде не лише для дошки 

оголошень, друкованих видань чи виставок, але й для інтернет-

публікацій. До головних переваг такого рішення слід віднести 

простоту використання й можливість групової роботи без прив’язки 

до комп’ютера чи пристрою. Це особливо важливо, якщо працюєте 

не лише з робочого комп’ютера й хочете мати доступ до своїх 

матеріалів у будь-якому місці й у будь-який час. 
Вдалих дизайнів з https://www.canva.com  

Світлана Воробель, 

завідувачка відділу інформації 

Тернопільської ОУНБ  
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 ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ   

Тернопільська область. Бібліотечна справа 
Створення та зберігання рукописів і рукописних книг на теренах 

сучасної Тернопільщини, як предтеча бібліотечної справи, пов’язані 
з монастирським життям. Відомо, що на території сучасного міста 

Шумськ на початку XIII ст. був княжий монастир святого Симеона, 

де розвивалось літописання. Фрагменти текстів з історії цих земель 

збереглися в Галицько-Волинському літописі за Іпатіївським 

списком.  

На території сучасного урочища Замчище (Шумський р-н), за 

народним переказом, підтвердженим до певної міри й археоло-

гічними розкопками, розміщувався княжий замок, що належав 
Василькові Волинському (1203–1269) і його синові Володимирові 

Васильковичу (1245?–1288). Князі були завзятими книжниками 

і власниками немалої, як на ті часи, бібліотеки.  

Найдавніші відомості про приватні колекції книжок, котрі 

збиралися та зберігалися в шляхетних родинах, датуються 

серединою ХVІ ст. У дослідженні краєзнавця Миколи Проціва 

зазначено, що у багатій історії Бережанщини є згадка про бібліотеку 

графа Потоцького в Раївському палаці, яка нараховувала більш як 

три тисячі томів.  
У Вишнівецькому замку (Збаразький р-н) першу книгозбірню 

заклав останній представник роду Вишнівецьких – Михайло 

Серватій – у ХVII ст. Деякі дані про бібліотеку збереглися 

в епістолярних джерелах та  жалобних промовах, панегіриках після 

його смерті. До нашого часу дійшов рукописний опис інтер’єру 

тогочасної палацової книгозбірні з інвентаря маєтностей князів 

Вишнівецьких: «Бібліотека знаходилася на другому поверсі будівлі 

у правому її крилі, в окремій залі. Над вхідними дверима до 
бібліотечної зали була таблиця з гіпсу з лавровими гілками та 

написом: «Вхід для Муз, адже тут живуть Боги». Посеред стелі було 

зображення греко-римської богині слави та успіху Фами та напис: 

«Тут живуть люди, що пережили себе, тут до них говорять […], тут 

вони слухають і зберігають мовчання, тут їх запитують і тут вони 

мовчазно відповідають». 

Найбільше зібрання стародруків, церковних та метричних книг 

було в монастирі отців Василіян у Бучачі, який заснували у 1712 р. 
місцеві дідичі Стефан (Щепан) та Йоанн Потоцькі. При ньому 
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відкрили богословську школу священників, у 1758 р. – гімназію. 

З її бібліотеки походить Бучацьке Євангеліє – цінна пам’ятка 

руської писемності ХІІ–ХІІІ ст., яка нині зберігається в Національ-

ному музеї у Львові. Уже в 1769 р., за даними інвентарного опису, в 

обителі налічувалося 186 назв та 214 одиниць книг і рукописів (90% 

становили латино-польські видання). Переважно це була релігійна 

література, а також підручники з граматики та історії. 

Збереглися відомості про книгозбірні Богоявленського братсь-

кого монастиря в Кременці 30–40-х р. ХVІІ ст., домініканського 
монастиря в Заліщиках (у 80-х р. ХVІІІ ст. 51 том монастирської 

бібліотеки передано до бібліотеки Львівського університету). 

Розвиток книгозбирання на Тернопільщині початку XVIII ст. 

пов’язаний з організацією навчальних закладів. Упродовж 1712–

1773 рр. на Кременеччині діяв єзуїтський колегіум, бібліотека якого 

нараховувала на той час 694 томи.  

У 1805 р. з ініціативи Тадеуша Чацького, генерального 

інспектора шкіл Волинської, Подільської та Київської областей, 
відомого просвітителя, у єзуїтському комплексі урочисто відкрили 

першу на Волині світську середню школу. Згодом тут з’явилася 

вища Волинська гімназія, а в 1819 р. – ліцей, для якого цей 

освітній діяч придбав унікальну колекцію книжок, живопису, 

нумізматики та ін. останнього польського короля Станіслава 

Августа. Переважно це були видання, надруковані до 1520 р., – 

інкунабули. Частину  з них було втрачено під час перевезення до 

Кременця. У 1808 році Київський митрополит Серафим подарував 
навчальному закладові стародрук – Острозьку Біблію, яку 

надрукував Іван Федоров. Усього в Кременецькій бібліотеці було 

1,5 тисячі інкунабул. 

Першу книгозбірню в місті Заліщики створено в 1750 р. 

у німецькій школі для дітей колоністів-протестантів і укомплекто-

вано літературою, зібраною в Англії та Шотландії. Дослідники 

припускають, що окремі заможні мешканці міста також володіли 

невеликими колекціями книжок. Крім того, є відомості, що ще 
в 1824 р. у першій Тернопільській гімназії діяла бібліотека, що 

налічувала декілька десятків подарованих книжок. 

Як сфера діяльності, бібліотечна справа на Тернопільщині, 

почала розвиватися наприкінці ХІХ ст. із появою товариств «Про-

світа». Читальні «Просвіти» відкривалися при церквах, деякі – 

в окремих будівлях. Більшу частину читачів становили чоловіки, 
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тому що жінки були неписьменні. Керували читальнями на 

добровільних засадах переважно священники.  

У місті Збаражі читальню «Просвіти» відкрили у 1870 році, при 

ній працювали крамниця та кредиторська каса «Надія». Зароблені 

кошти витрачали на придбання книжок. Для першого прочитання 

відвідувачам рекомендували «Кобзар» Т. Шевченка та  невеличку 

книжечку «Зоря».  

У с. Денисів (нині – Козівський р-н) читальню «Просвіти» 

створено 24 січня 1874 р. При ній діяли бібліотека, численний хор, 
драматичний гурток, духовий оркестр, молодіжне об’єднання. 

Улітку 1876 р. відбулися установчі збори філії «Просвіти» 

у місті Тернополі (від Львівського товариства). Автором статуту 

тернопільської філії був Олександр Барвінський. Члени орга-

нізації – отець Северин Навроцький, професор польської гімназії 

Петро Левицький, адвокат Володимир Лучаківський та інші – 

видавали та розповсюджували книжки, організували етнографічні 

виставки, створювали читальні. 
Архівні документи вміщують відомості про те, що на території 

сучасного Борщівського району в 1881 р. діяло 8 читалень 

«Просвіти», а також свідчення, що в 1896 р. на відкритті й освя-

ченні бібліотеки-читальні в с. Бурдяківці був присутній Михайло 

Грушевський – згодом перший Президент УНР. 

У Копичинцях (Гусятинський р-н) читальню «Просвіти» відкрив 

у 1882 р. у приватному помешканні священник Христовоздви-

женської церкви о. Микола Січинський. Користування літературою 
переважно було платне; отримані кошти використовували для 

закупівлі нових книжок.  

Найдавніші 7 бібліотек товариства «Просвіта» у Заліщицькому 

повіті було організовано в селах Печорна (1893), Добровляни (1895), 

Колодрібка, Лисівці, Попівці (1897), Касперівці, Торське, Зозулинці 

(1898). 

Першу українську бібліотеку відкрили в 1897 р. у місті 

Чорткові за ініціативи товариства «Просвіта», пізніше з’явилися 
польська та єврейська книгозбірні. 

На початку XX ст. просвітні організації на Тернопільщині 

значно зміцніли. У 1908 р. в Борщівському повіті налічувалося 

56 бібліотек «Просвіти», у Бучацькому окрузі – 50, Кременець-

кому – 40. Читальня в Скалі-Подільській мала 684 читачі та була 

найбільшою в Галичині. 
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Бібліотеки й читальні товариства «Просвіта» ліквідувала 

радянська влада у 1939 р. 

Крім просвітянських бібліотек, на території краю були й інші. 

Так, є відомості, що в Тернополі у 1890 році розпочало свою 

діяльність Міщанське братство». Товариство ставило перед собою 

мету організовувати тернопільське міщанство, дбати про моральну 

та матеріальну допомогу своїх членів і сприяти їхньому 

товариському життю. Міщани створили бібліотеку, яка вже першого 

року нараховувала понад 400 книжок. Тут організовували 
колективні читання газет та журналів, літературно-мистецькі 

вечори, спільні читання рефератів. 

Відомі невеликі бібліотеки в навчальних закладах міста 

Заліщики, зокрема:  садівничій школі (1898), учительській семінарії 

(1899), приватній гімназії (1900). У Тернополі в Українській 

державній гімназій на той час було 2 бібліотеки – для учнів та 

вчителів. Крім того, польська освітня організація «Товариство 

школи людовей», яка утворилася у 1893 р., теж мала свою 
бібліотеку.  

Під час Першої світової війни відкрилися книгозбірні 

в Чорткові при українському товаристві «Сільський господар», 

польському  Подільському туристично-краєзнавчому товаристві, 

єврейська бібліотека в Головній синагозі. Чортківська інтелігенція 

різних етнічних груп традиційно поповнювала бібліотеки новими 

книжками. Відомі своїм благодійництвом українські адвокати Антін 

Горбачовський та Остап Юрчинський, гімназійний професор Пігут, 
поляк-фармацевт Федір Раєвські, купець Емілій Левицькі, єврей-

лікар Яків Гавефатер та інші. У 30-х рр. було організовано 

бібліотеки в обох чортківських гімназіях: українській – «Рідна 

школа» ім. Маркіяна  Шашкевича та польській – ім. Юліуша 

Словацького. 

Після Української революції 1917–1920 рр. активно 

відкривалися школи,  при них створювалися шкільні та учительські 

бібліотеки. На початку XX ст. у місті Борщів діяло кілька 
книгозбірень з літературою переважно польською мовою. У 1923 р. 

було відкрито учительську бібліотеку, де один раз на тиждень 

безкоштовно обслуговували  вчителів (станом на 1 січня 1930 р. 

налічувалася 1551 книжка, 113 читачів). Бібліотека при повітовій 

команді поліції з фондом 1205 книжок три дні на тиждень за кошти 

надавала літературу поліцейським. Платними були бібліотеки 
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товариства «Сокіл» (238 книжок, 32 читачі) та єврейська читальня 

(684 книжки, 93 читачі, обслуговування 3 рази на тиждень) із залом 

періодики (50 назв газет і журналів). У Тернополі в той час 

бібліотеки функціонували у Другій польській гімназії 

ім. Ю. Словацького (фонд у 1938–1939 р. – понад 6 тис. 

примірників) та гімназії товариства «Рідна школа».  

Документів про роботу книгозбірень під час Другої світової 

війни дуже мало. Зі спогадів старожилів відомо, що книжки 

з бібліотек переховувалися у помешканнях людей і передавалися 
для читання з рук у руки, багато читалень взагалі були знищено, що 

підтверджує історія Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки (ТОУНБ).  

Сорокові роки ХХ ст. стали періодом становлення масової 

професійної бібліотечної освіти на території краю. Відповідно до 

рішення Президії Тернопільського облвиконкому 1 вересня 1940 р. 

у Теребовлі розпочала роботу бібліотечна школа. Вона розташовува-

лася в приміщенні торгового будинку, який власним коштом 
побудували четверо підприємців. Перший випуск школи становив 

90 учнів. Під час нациського «нового порядку» приміщення було 

частково зруйноване, інвентар та обладнання знищено. Навесні 

1944 р. почав працювати Теребовлянський технікум політосвіти. Він 

мав клубний та бібліотечний відділи. У 1947 р. назву закладу 

змінено на «Технікум підготовки культурно-освітніх працівників», 

а через 2 р. відкрито заочний відділ. В 1961 р. технікум 

реорганізовано в культурно-освітнє училище з клубними та 
бібліотечними відділами. 

Система бібліотек Тернопільської області почала формуватися 

після звільнення від німецьких окупантів. У 1944 р. відкрилися 

районні бібліотеки для дорослих: Шумська, Бережанська, Збаразька, 

Лановецька, Підволочиська; у 1945 р. – Чортківська, 

Монастириська, у 1946 р. – Кременецька міська бібліотека. 

У 1950 р. в області працювало 38 районних, 3 міські, 

230 сільських, 467 колгоспних бібліотек та 24 відомчі книгозбірні 
Тернополя. У 50–60-х р. бібліотечною мережею були охоплені 

майже всі населені пункти, активно використовувалися 

нестаціонарні форми. 

За радянської влади у бібліотечній справі Тернопільщини 

відбулися докорінні зміни, пов’язані з політикою централізації та 

методологічною уніфікацією управління. Відповідно до «Положення 



 16

про централізацію державних масових бібліотек» (1975), затвердже-

ного Міністерством культури СРСР, відбулося  об’єднання масових 

бібліотек у єдину систему (1975–1980). На початку 1974 р. 

населення області обслуговувало 947 бібліотек, діяло 175 пунктів 

видачі, 226 пересувок. 

Упродовж семи років на Тернопільщині тривав організаційний 

процес бібліотечного об’єднання: у 1974 р. здійснено централізацію 

мережі масових бібліотек у Борщівському районі, у 1976 р. –  

Заліщицькому, Бучацькому, Бережанському та Підволочиському 
районах, у 1977 р. – Тернопільському, Гусятинському, Козівсь-

кому, Кременецькому, Монастириському, Теребовлянському районах 

та місті Тернополі. У 1979 р. створено Чортківську, Збаразьку, 

Лановецьку та Шумську централізовані бібліотечні системи (далі – 

ЦБС). Створенням у 1981 р. найбільшої в області Зборівської ЦБС 

завершився процес централізації. Система складалася із 16 район-

них ЦБС і однієї міської (м. Тернополя). 

Діяльність бібліотек стала більш різноманітною щодо 
пропаганди літератури, організації книжкових фондів, довідково-

бібліографічної роботи; здійснювалось управління бібліотеками-

філіями; покращилась їх матеріально-технічна база. 

Поступово мережа масових бібліотек Міністерства культури 

УРСР в області чисельно зросла до 971 книгозбірні (1988). 

Із здобуттям Україною незалежності бібліотечна політика обла-

сті трансформувалася відповідно до нових суспільних потреб, було 

переглянуто зміст бібліотечних ресурсів за якісними характе-
ристиками.  

У 1991 р. кількість бібліотек різних систем і відомств в області 

становила 1003, з них 949 – системи Міністерства культури, 17 – 

профспілкових, 37 – інших відомств та організацій. У 1999 р. 

загальна кількість книгозбірень зменшилася на 26 одиниць, зокрема 

закрито 21 бібліотеку підпорядкування  Міністерства культури.   

Станом на 1995 р. відбулося скорочення обсягів документних 

ресурсів бібліотек на 3 млн примірників, щорічне надходження 
творів друку зменшилося на 56%, асигнування на комплектування 

фонду становили 2% від потреб. Домінував процес 

рекомплектування бібліотечних фондів.  

Одночасно активізувалася співпраця з приватними торговель-

ними організаціями, видавництвами, вишами, авторами книжок, 

благодійними фондами щодо збільшення сегмента бібліотечного 
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фонду україномовними виданнями. Найбільшу підтримку надали 

українсько-американський фонд «Сейбр-світло» та Міжнародний 

фонд «Відродження». 

У 1995 р. створено Тернопільське регіональне відділення 

Української бібліотечної асоціації. У березні 2006 р. відбулися 

установчі збори Тернопільського обласного відділення УБА,  13 квіт-

ня 2006 р. його офіційно зареєстровано, відтак ТОВ УБА набуло 

статусу юридичної особи. 

Із прийняттям Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну 
справу» (1995) та реалізовуючи право громадян на доступ до 

інформації, Тернопільська ОУНБ розробила обласні програмні 

документи щодо комплектування публічних бібліотек, які були 

підтримані рішеннями Тернопільської обласної ради: «Програму 

поповнення бібліотечних фондів на період до 2010 року» (2006), 

«Обласну програму поповнення бібліотечних фондів на 2011–

2015 роки» (2011). 

За 2001 р. надходження до книгозбірень області становили 
99,7 тис. примірників документів, а загальний обсяг бібліотечного 

фонду – 7 млн 91 тис. примірників. Цього ж року  Тернопільська 

обласна рада передплатила сільським бібліотекам газету «Голос 

України». Гарантований комплект офіційних видань сільської 

книгозбірні складався з газет державного, обласного і районного 

рівня. Починаючи з 2006 р., збільшилося фінансування бібліотек на 

40% проти попередніх років.  

Перше десятиліття ХХІ ст. позначене лідерством бібліотек 
області щодо участі у грантових програмах «LEAP: Інтернет для 

читачів публічних бібліотек» Посольства США в Україні. 

Тернопільщина стала однією з перших за кількістю інтернет-

центрів, сформованих у публічних бібліотеках: Тернопільських 

обласній універсальній науковій бібліотеці та обласній бібліотеці для 

молоді, Бережанській, Гусятинській, Заліщицькій, Чортківській 

і Теребовлянській центральних бібліотеках. Також Інтернет-центри 

створили у місті Копичинці, смт Гримайлів, місті Хоростків 
(Гусятинський р-н), смт Товсте, селі Синьків (Заліщицький р-н). 

Результатам програмної діяльності був присвячений всеукраїнський 

семінар «Проект LEAP: підвищення ролі бібліотек у житті місцевої 

громади» та навчальна поїздка «Схід-Захід» для директорів книго-

збірень України.  
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Упровадження інноваційних бібліотечних послуг та 

модернізація процесів роботи із застосуванням комп’ютерних 

технологій набули потужності у 2008–2010 рр. У листопаді 2008 р. 

Тернопільською ОУНБ передано усім центральним бібліотекам 

області демоверсію «Міні-ІРБІС» для створення власних електрон-

них баз даних. Цьому сприяла реалізація проекту «Організація 

нових бібліотечних послуг з використання вільного доступу до 

Інтернету», створення регіонального навчального центру за програ-

мою «Бібліоміст». Обласні бібліотеки, 13 центральних бібліотек, 
49 сільських бібліотек-філій отримали 270 комп’ютерів,  сканери, 

принтери, 15 вебкамер, ліцензійне програмне забезпечення. 

Станом на 01.01.2014 р. в області працювало 90 безкоштовних 

інтернет-центрів, зокрема: 83 за програмою «Бібліоміст», 55 – 

у сільських бібліотеках-філіях. Кількість комп’ютерів, що мають 

доступ до мережі Інтернет, – 520.  

Започаткований етап перетворення бібліотек на інформаційні та 

соціокультурні центри. 
Тернопільське обласне відділення УБА стало розвивати 

адвокаційну діяльність публічних бібліотек, стратегічне планування, 

професійне навчання, інновації, видавничу та конкурсну роботу.  

У 2015 р. ТОВ УБА підтримало міжнародний проект, 

покликаний створити Першу українську DAISY-бібліотеку для 

користувачів з глибокими ураженнями органів зору. Проект 

реалізовував Львівським обласним осередком ВГО «Українська 

спілка інвалідів – УСІ» за підтримки «Sveti Academy» (Швеція), 
Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки 

України, парламентського Комітету з питань науки і освіти, 

Національного університету «Львівська політехніка». 

Фінансова децентралізація (бібліотеки переведено на утримання 

місцевих бюджетів), реформа децентралізації влади вплинула на 

систему надання бібліотечних послуг населенню в областях.  

Із 2016 р. оптимізовується базова мережа публічних бібліотек: 

утворено Теребовлянську централізовану систему публічно-шкільних 
бібліотек відділу культури Теребовлянської міської ради, у Бережа-

нах відкрито комунальний заклад «Бережанська міська бібліотека 

ім. Богдана Лепкого». 

На 1 січня 2019 р. мережа публічних бібліотек системи 

Міністерства культури України становила 809 закладів, з них 305 – 

у складі об’єднаних територіальних громад (ОТГ), зокрема 
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725 сільських бібліотек-філіалів, з них – 278 в ОТГ, 30 бібліотека 

для дітей, 33 міських і 3 обласні книгозбірні. Послуги населенню 

надавали 17 пунктів бібліотечного обслуговування. Книгозбірні 

об’єднано у 19 централізованих бібліотечних систем, з них – одна 

міська. 

На 1 січня 2019 р. бібліотечний фонд книгозбірень області 

становив 6814,69 тис. пр. документів, зокрема в сільській 

місцевості – 4296,56 тис. пр. документів. 

Кількість користувачів, обслужених бібліотеками області, 
становила 440,6 осіб, зокрема дітей шкільного віку – 147,7 тис. 

осіб. Показники статистичної звітності ілюструють тенденцію до 

зменшення кількості користувачів у публічних бібліотеках майже 

всіх районів (за винятком Кременецького). Для всіх книгозбірень 

характерні типові причини таких змін: соціально-демографічні; 

неоновлюваність бібліотечних фондів, особливо у сільській 

місцевості; можливість отримання інформації з інших джерел 

(мережа Інтернет). 
Продукти та послуги публічних бібліотек області представлено 

на 15 сайтах і 45 блогах, новинну інформацію – у соціальних 

мережах. Популярність бібліотечних вебресурсів зростає, щорічна 

кількість відвідувань у середньому – 784,3 тис. осіб. 

Бібліотечний персонал області станом на 01.01.2019 р. становить 

1182 працівників. Повну вищу бібліотечну освіту мають 226 осіб, 

базову бібліотечну – 633. Більша частина бібліотекарів (53,9%) – 

фахівці зі стажем роботи понад 20 років, до 3 років – 9,0%, від 
3 до 9 років – 13,5%, понад 10 років – 23,6%. 

Вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи області зробили 

директори бібліотек, заслужені працівники культури: Басок П. П., 

Вітенко В. І., Тракало О. Й., Гук Л. С. Систему бібліотечного 

обслуговування дітей та юнацтва успішно розбудовували 

Самуйлик В. С., Хмурич М. В., Новіцька Н. С. 

Підготовку бібліотечних кадрів в області здійснюють Теребов-

лянський коледж культури й Тернопільський національний 
економічний університет (кафедра документознавства, інформаційної 

діяльності та українознавства). 

Провідними бібліотеками області є: Тернопільська обласна 

універсальна наукова бібліотека, Тернопільська обласна бібліотека 

для дітей, Тернопільська обласна бібліотека для молоді.  
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Значна роль належить бібліотекам навчальних закладів, серед 

яких: наукова бібліотека Тернопільського національного педагогіч-

ного університету імені В. Гнатюка, бібліотека ім. Л. Каніщенка 

Тернопільського національного економічного університету, науково-

технічна бібліотека Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя, Тернопільська обласна наукова 

медична бібліотека. 

Книгозбірні Тернопільщини орієнтовані на стратегічні цілі щодо 

сприяння реалізації завдань соціально-економічного розвитку краю, 
забезпечують доступ до інформаційних ресурсів, комунікаційних 

технологій, підвищення свого освітнього потенціалу, реалізацію 

творчих можливостей, задоволення культурно-дозвіллєвих потреб 

мешканців Тернопільської області. 
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 БІБЛІОТЕЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП   

 

Борщівський район 

Правова освіта підростаючого покоління повинна здійснюватися 

в органічному зв’язку з реальними подіями, щоб молоді люди 

усвідомили свій взаємозв’язок з іншими членами суспільства, 

відчули відповідальність перед державою, громадянами якої вони є. 

Саме бібліотека відіграє важливу роль у формуванні правової 

культури громадян. Вона є найбільш доступною установою, яка 
володіє документально-інформаційними ресурсами з питань права. 

Бібліотеки працюють на реалізацію Національної програми 

правової освіти населення, «Програми правової освіти населення на 

2015–2020 роки». 

Надаючи користувачам допомогу щодо орієнтування в суспільно-

політичному житті й захисті прав людини, самореалізації населення, 

основну увагу було приділено турботі про людину. Бібліотеки взяли 

участь у реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі 
людьми на період до 2020 року. Продовжували свою роботу клуби за 

інтересами «Позиція» (м. Борщів), «Юний цвіт села» (с. Стрілківці), 

«Співрозмовник» (с. Шупарка). Одне з основних завдань бібліотек 

системи – популяризація юридичної літератури серед різних 

читацьких груп та надання допомоги користувачам у процесі 

реалізації конституційного права в доступі до джерел офіційної 

правової інформації та створенні орієнтиру у світлі права та закону.  

Налагоджено тісну співпрацю з органами соціального захисту, 
Борщівським бюро правової допомоги, організаціями Червоного 

Хреста, місцевими організаціями інвалідів «Зорі надії» й «Тепло 

сердець», радами ветеранів, благодійними фондами, волонтерами, 

книгоношами. 

В інформаційних кутках правового просвітництва бібліотек 

системи наповнювались матеріалами теки-накопичувачі, картотеки, 

інформ-досьє: «Інформація для вас», «Державні реформи для 

українців», «Інформаційна підтримка соціального захисту», «Зміни 
в пенсійному законодавстві», «Нове в податковому законодавстві», 

«Пільги, допомоги, компенсації»; оформлялись книжкові виставки 

«Права людини, твої права, мої права» (до Дня молоді). 

Упродовж року організовувались бібліотечні уроки до Дня 

молоді «Україна – колиска патріотів» (с. Гермаківка, с. Бабинці); 

бесіди-роздуми «Молодь вірить у перспективу нашої країни» 
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(с. Шишківці, с. Сков’ятин, с. Вовківці, с. Бурдяківці); години 

милосердя до Всесвітнього дня Червоного Хреста «Захищаючи 

життя людини» (с. Іване-Пусте, с. Ланівці, с. Кривче); Дні 

милосердя «Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові 

просить» (с. Ланівці, с. Пилипче, с. Панівці); правові поради до Дня 

прав людини «Державність і право: українські реалії» (с. Бабинці, 

с. Іване-Пусте, с. Кривче); зустрічі з представниками правоохорон-

них органів «Права людини, твої права, мої права» (с. Шупарка, 

с. Глибочок); бесіди-обговорення «Державна соціальна політика» 
(с. Шишківці, с. Сков’ятин); бесіди-діалоги «Українці у світі» 

(с. Вовківці, с. Гермаківка); бесіди «Не допусти насилля» 

(с. Панівці, с. Шупарка). 

У бібліотеках-філіалах відбулися Дні доброти до Міжнародного 

дня людей похилого віку «Добро у світ, світ для добра» (с. Ланівці, 

с. Панівці, с. Шишківці, с. Пилипче); години спілкування до 

Міжнародного дня толерантності «Толерантність як запорука 

людяності» (с. Ланівці, с. Бабинці, с. Пилипче); години спілкування 
«Децентралізація об’єднає наше суспільство» (с. Вовківці, 

с. Кривче).  

Сьогодні в суспільстві відбувається активний ріст агресивності, 

конфліктів між людьми. Тому проблема розвитку духовності, 

зокрема толерантного ставлення один до одного, – дуже актуальна 

в наш час. Про все це йшлося 16 листопада в центральній бібліотеці 

під час масового заходу «Толерантність – потреба сьогодення». Учні 

9-х класів Борщівської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 мали можливість 
поспілкуватися, обмінятися думками, обговорити основні тези 

толерантності й доповнити «Квітку толерантності», підготовлену 

працівниками бібліотеки. Учасники заходу переглянули фільм 

«Толерантність починається з мене», склали портрет толерантної 

особи, родини, нашого міста, країни. Поетичності надали притчі, які 

звучали від завідувачки відділу обслуговування Лідії Харкавої та 

психолога школи Оксани Шевчук. На закінчення спілкування 

проведено акцію толерантності «Побажання другові». Усі присутні 
мали можливість переглянути добірку літератури «Толерантність 

врятує світ». 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

13.09.2017 року № 638-р «Про реалізацію право-просвітницького 

проєкту «Я МАЮ ПРАВО!» у 2017–2019 роках» та доручення 

начальника Головного територіального управління юстиції 
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у Тернопільській області від 26.01.2018 року № 2 щодо підвищення 

рівня правової обізнаності населення, а також з нагоди відзначення 

21 вересня Міжнародного дня миру – свята, яке проголошене 

Генеральною Асамблеєю ООН у 1981 році, у читальному залі цент-

ральної бібліотеки проведено урок «День миру»  спільно з  працівни-

ками Борщівського РВ ДВС, нотаріальної контори та Борщівського 

РВ ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Терно-

пільській області й із залученням Борщівського бюро правової 

допомоги для учнів навчально-виховного комплексу «Загально-
освітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів № 3 – гімназія імені 

Романа Андріяшика». Присутні мали змогу оглянути книжкову 

виставку «Україна – країна майбутнього». 

До Дня захисту дітей у бібліотеках проводились інформаційно-

пізнавальні години «Захист дитинства в Україні», дитячі свята 

«Сонячне дитинство», бесіди «Сьогодні діти, а завтра громадяни 

України». 

Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг 
державності й демократії, гарант незалежності й соборності України. 

У бібліотеках системи було проведено Дні спеціаліста «Право 

і можливість знати право».  

Для реалізації Національної програми правової освіти населення 

в Борщівській центральній бібліотеці організовано книжкову 

виставку «Знати право, служити праву, захищати право», присвя-

чену Дню юриста. 

У рамках Всеукраїнського тижня права для виховання 
в громадян поваги до закону і прав людини та враховуючи важливе 

значення правової освіти в подальшій розбудові України як правової 

держави, у центральній бібліотеці 10–14 грудня проводилися 

правознавчі заходи інформаційного, освітнього та виховного 

характеру. Так 11 грудня в Інтернет-центрі відбулася зустріч під 

назвою «Покличемо на допомогу правознавця». Відкрила захід 

Галина Калуцька, бібліотекар юнацького відділу, яка розповіла 

студентам Борщівського агротехнічного коледжу про те, яким було 
ставлення до дітей у різні історичні періоди. Перед присутніми 

виступила начальник Борщівського бюро правової допомоги Тетяна 

Кучіра, яка ознайомила студентів із їхніми правами, як ними 

скористатися і, найголовніше, – як їх захищати. Про права та 

захист дітей від психологічного та фізичного насильства, про 

систему безоплатної правової допомоги говорили представники 
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відділу Державної виконавчої служби Мирослава Бей, Олена 

Блажієвська, працівник районного відділу РАЦСу Сніжана 

Петрашко та представник сектору філіалу державної установи 

«Центру пробації» Олена Калинюк. Студенти коледжу взяли 

активну участь у вікторині та продемонстрували гарні знання 

з права. 

 

Збаразький район 

На базі бібліотеки-філіалу с. Великий Кунинець Збаразької ЦБС 

уже другий рік працює проєкт «Бібліоняня». Це нова бібліотечна 

послуга, яка допоможе батькам вирішити нагальну потребу – на 

якийсь час зайняти корисною справою дитину та додасть їм вільного 

часу для вирішення власних проблем. 
У бібліотеках Збаразької ЦБС постійно запроваджують нові 

форми роботи для залучення якомога більше користувачів, зокрема 

дітей та їхніх батьків. 

Даний проєкт є надзвичайно корисним для сучасних батьків. 

З «бібліонянею» – Галиною Санець – дитина буде учасником 

голосних читань творів для дітей, вивчатиме віршики, 

відгадуватиме загадки, гратиме рухливі ігри. 

У бібліотеці-філіалі с. Синява Збаразького району, врахувавши 
побажання користувачів книгозбірні, розпочато проєкт «Бібліо-

няня». У кожного з нас бувають справи, але ми не маємо 

можливості їх вирішити, бо з нами знаходяться діти дошкільного 

віку. І ось тут руку допомоги простягне «бібліоняня» – Надія 

Миронець. Кваліфікований бібліотекар знайде розвагу для дитини 

на 1–2 години в день. Малеча в книгозбірні грається, малює, 

розглядає картинки в книжках. Бібліотекар читає їм казки, вір-

шики, оповідання. Час для юних читачів біжить швидко й непоміт-
но. Їм із бібліотеки зовсім не хочеться йти. Нова сервісна бібліо-

течна послуга допоможе організувати інтелектуальний, культурний 

і творчий розвиток дітей, надасть вільний час батькам, а також 

створить сприятливі умови для соціальної адаптації дітей та 

розвитку інтелекту й творчих здібностей. Це нагода забезпечити 

корисне та цікаве дозвілля для дітей. Бібліотекар Надія Миронець 

запрошує діток разом із батьками відвідувати бібліотеку якомога 

частіше, щоб разом цікаво й з користю провести час. 
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Підволочиський район 

Літературно-мистецька вітальня «Елегія» при Підволочиській 

центральній бібліотеці уже багато років збирає шанувальників 

літературного слова, творчих та небайдужих до мистецтва людей. 

Особливою та значущою була зустріч у читальному залі 
бібліотеки з авторами краєзнавчих видань під назвою 

«І незабудками у пам’яті цвіте історія малої батьківщини». 

Ведуча – поетеса й журналіст Оксана Жук – уміло й талановито 

представляла кожного автора та книгу про його рідне село.  

Тут розкрилися сторінки книги про село «Щаснівка. Історія, як 

доля», автор якої не дожив до сьогодні, але його син Богдан Береза 

захоплююче розповів про нелегку долю людей цього села, історію 

родів, події, у яких відбилася історія України та нашого краю. 
Зафіксувати й зберегти для нащадків розповідь про культурне 

життя Нового Села було мрією великого патріота й ентузіаста 

Степана Шкільняка, яку він втілив у книзі «Мистецькі обрії Нового 

Села». Представили книгу діти автора й поділилися спогадами про 

свого батька та його працею над книгою. 

«Коротка історія села Турівка» – праця Михайла Косика, яку 

представила його онучка. При житті цього простого сільського 

чоловіка знали й шанували як у рідному селі, так і його околицях. 
Він, людина з активною життєвою позицією, прагнув прославити 

свою маленьку батьківщину, свою Турівку, і здійснив це, 

залишивши пам’ять про себе на сторінках видання. 

Рідне село вчительки Євгенії Коваль – Козярі, де вона 

народилася. І таким же рідним стали Лисичинці, де вона проживає. 

Окрім десятків публікацій у медійних виданнях, які принесли 

авторці цілком заслужену славу, пані Євгенія дала життя двом 

книгам: «Козярі: минуле і сьогодення» та «Церква святого Василія 
Великого» (про с. Лисичинці). Її емоційний, цікавий виступ 

присутні не раз переривали оплесками. 

Жваве обговорення викликала літературна новинка – книга 

«Тече вода» члена Національної спілки письменників України 

Жанни Юзви. Авторка розповіла незвичну історію родини, яка 

лягла в основу книги. А ще закликала плекати й підтримувати юні 

таланти, які тільки стали на тернисту стежку творчості. 

Щоб охарактеризувати літературний доробок Юрія Мокрія, 
знадобився б не один такий захід. Автор історичних розвідок, 

документальних нарисів та улюбленої серед мешканців 
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Підволочиська книги «Містечко», нині працює над новими 

виданнями. Пан Юрій поділився своїми творчими планами та 

закликав не полишати зусиль, документувати й доносити людям 

правдиву, живу історію свого краю. 

Ведуча Оксана Жук після кожного виступу прикріплювала 

символічну незабудку на карті району, позначаючи села, які вже 

мають свої книги. І вже від себе продовжила розповідь, адже не всі 

автори мали можливість прибути та ознайомити учасників вітальні 

зі своїми творіннями. У кінці зустрічі карта густо рясніла 
незабудками. І всі присутні висловили одне бажання: щоб ця квітка 

пам’яті розквітла над назвами всіх сіл. 

Краєзнавство залишається одним із провідних напрямів роботи 

публічних книгозбірень. Усі бібліотекарі проводять роботу зі збору 

матеріалів для написання історії сіл, про видатних людей свого 

краю, організовують краєзнавчі кутки. 
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