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Передмова  

Пропонуємо вашій увазі перший випуск інформаційно-

аналітичного бюлетеня „Крізь призму соціології”, який 

продовжує попереднє видання „Соціологічна думка”, 

започатковане в 2003 році. 

Головна його мета ─  всебічне та оперативне 

ознайомлення бібліотечної громади із соціологічними 

дослідженнями, що проводяться в Тернопільській обласній 

універсальній науковій бібліотеці (ОУНБ) та бібліотеках 

області. 

Тож запрошуємо Вас, шановні колеги, до співпраці. 

Надсилайте нам матеріали досліджень, кращі з яких будуть 

розміщені на сторінках бюлетеня. 

У першому випуску інформаційно-аналітичного 

бюлетеня «Крізь призму соціології» вміщено узагальнені 

матеріали огляду-конкурсу «Моя бібліотека» та 

загальнодержавного дослідження «Сільська бібліотека на 

мапі України», підготовлені на основі анкетувань і 

статистичних даних про діяльність та матеріально-технічний 

стан бібліотек-філіалів Тернопільської області. 

Видання розраховане на фахівців бібліотечної галузі, 

ним можуть скористатися представники влади та органів 

місцевого самоврядування, усі зацікавлені особи. 

 

працівника зі спеціальною освітою; відповідна 
заробітна плата; фінансування оплати комунальних 
послуг, передбачених законодавством. Цьому в значній 
мірі мала б посприяти державна програма «Сільська 
бібліотека». 
 

Л.М. Козачок, провідний методист 
науково-методичного відділу 
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   „Сільські бібліотеки Тернопільщини” 
(Аналіз за результатами анкетного опитування учасників 

обласного огляду-конкурсу сільських бібліотек „ Моя бібліотека”) 
 

Публічна бібліотека — це та головна ланка, на якій 
будується не лише громадське та культурне життя, але і вся 
культурна політика. Вона залишається єдиним безкоштовним 
закладом і місцем проведення дозвілля для всіх бажаючих, а 
також має велике значення для отримання знань на будь-
якому рівні. Завдяки цьому публічні бібліотеки допомагають 
громадянам реалізувати свої конституційні права — на 
свободу слова, думки, доступу до інформації. 

Особлива увага приділяється вивченню ролі публічних 
бібліотек, розташованих у сільській місцевості. У соціальній 
інфраструктурі сучасного села книгозбірня посідає особливе 
місце. Вона ─  найважливіший, а в деяких селах взагалі 
єдиний культурний центр. Саме ці бібліотеки відчули 
найбільший тягар економічної та фінансової нестабільності, 
характерної для країни уже майже протягом двох десятиліть. 
 У 2006 році Тернопільська обласна універсальна 
наукова бібліотека з ініціативи Тернопільського обласного 
відділення Української бібліотечної асоціації (УБА) та за 
підтримки управління культури облдержадміністрації провела 
огляд-конкурс сільських бібліотек «Моя бібліотека», метою 
якого було: 

— привернення особливої уваги органів місцевої влади 
із залученням додаткових коштів; 

— підвищення ролі книгозбірні в соціально-
економічному розвитку села; 

— поповнення бібліотечних фондів новими книгами та 
періодичними виданнями; 

— розповсюдження досвіду кращих сільських 
бібліотек, пошук нових форм і методів роботи із читачами; 

— укріплення матеріально-технічної бази; 
─  стимулювання творчої діяльності працівників 

сільських книгозбірень, підвищення їх професійної 
майстерності. 

Фахівцями ОУНБ було розроблено Положення про 
обласний огляд-конкурс та критерії оцінювання діяльності 

Серед бібліотечних працівників спеціалісти з вищою 
освітою становлять 3.1 %, із середньою спеціальною — 73 %. 
В основному це випускники Рівненського, Київського вищих 
навчальних закладів та Теребовлянського вищого училища 
культури. 

У зв’язку з дефіцитом бюджетного фінансування не 
перший рік значна частина фахівців змушена працювати 
неповний робочий день: 

на 0.25 ставки — 39 чоловік (4.8 %), 30 з них — у 
Підволочиському районі; 

на 0.5 ставки — 446 (54.9 %); 
на 0.75 ставки — 133 (16.3 %); 
на повну ставку — 194 (24 %). 
Аналіз сучасного стану сільських бібліотек 

області показав, що фінансове забезпечення їхньої 
діяльності, як і раніше, залишається поза межами  
багатьох місцевих бюджетів. У звітному році на 
утримання книгозбірень області було виділено 13347.5 тис. 
грн., що на 3860 грн. більше порівняно з 2005 роком, у т. ч. на 
ЦБС було виділено 11023 грн., що на 3516.1 тис. грн. більше. 
Із загальної суми, виділеної на ЦБС, сільські бібліотеки 
отримали 5475.7 тис. грн. Не дивлячись на те, що 
відбулося незначне збільшення фінансових надходжень 
з місцевих бюджетів, покращення матеріально-
технічного стану галузі непомітне через інфляційні 
процеси в економіці. Серед книгозбірень України 
Тернопільська область посідає передостаннє місце за 
рівнем фінансування з місцевого бюджету. 

Слід зазначити, що якщо негативні тенденції матимуть 
місце й надалі, то через декілька років у книгозбірнях 
Тернопільщини виникне гострий дефіцит бібліотечних 
фахівців та зменшиться кількість сільських книгозбірень. 

Щоб активізувати бібліотечне обслуговування на 
селі, вивести його на рівень європейських стандартів, 
необхідний ряд умов, а саме: наявність приміщення та 
бібліотечного обладнання; систематичне оновлення 
фондів документів; комп ’ютеризація та доступ до 
мережі Інтернет; повний робочий тиждень; наявність 
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  бібліотек. 
Для вивчення роботи книгозбірень використовувалася 

спеціально підготовлена анкету «Сучасна сільська 
бібліотека». 

В анкетуванні взяли участь сільські бібліотеки усіх 
централізованих бібліотечних систем області. Усього 
заповнено 782 анкети, що становить 94,5 % від загальної 
кількості сільських бібліотек (827). 

Аналіз професійних характеристик кадрового складу 
свідчить, що серед опитуваних, працюють 795 фахівців, з них: 

− працівники із середньою спеціальною освітою − 589 
(74,0 %); 

− працівники з вищою спеціальною освітою − 25 (3,2%); 
− працівники з вищою неспеціальною освітою − 83 

(10,5 %); 
− працівники без освіти − 98 (12,3 %). 
Статистичні дані про стаж роботи працівників можна 

розподілити таким чином: до 10 років ─ 234 ( 29,5 % ) 
працівники, до 20 років ─ 252 (31,6 %) , до 30 років  ─ 175 
(22,0 %) та понад 30 років ─ 134 (16,9 %) (Відомості про 
стаж роботи працівників відображено в додатку № 1).  

Негативною тенденцією в області продовжує 
залишатися недостатність бюджетного фінансування на 
виплату заробітної плати. Лише працівники Козівської та 
Тернопільської централізованих бібліотечних систем 
працюють на повну ставку. Щодо загальної картини, то серед 
опитуваних, повну ставку з оплати праці мають 189 
спеціалістів (23,7 %) працюють на повну ставку, 133 (16,8 %) 
− 0,75 ставки, 434  (54,6 %) − 0,5 ставки та 39 (4,9 %) − 0,25 
ставки. 

Блок наступних запитань стосується однієї з 
найболючіших проблем ─ оновлення бібліотечних фондів 
сільських книгозбірень. 

На 01.01.2006 фонди сільських бібліотек нараховували 
5077645 примірників. 

Більшість опитуваних відповіло, що фонд збережено, 
знаходиться він у задовільному стані, власними силами 
проводиться його ремонт. Проте відзначається недостатнє 

передплачується дитяча періодика. 
 Усього бібліотеками-філіалами передплачено 155 назв 

газет і 105 назв журналів на суму 34091 грн. З районних 
бюджетів на передплату періодичних видань було виділено 
25786 грн., з бюджету сільських рад — 1570 грн., з інших 
джерел — 1256 грн. 
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Про необхідність бібліотечних послуг у сільській 
місцевості свідчать загальні показники діяльності бібліотек, 
які було зафіксовано під час проведення дослідження в 
бібліотеках-філіалах. Так на 01.01.07 обслужено 404.7 тисячі 
чоловік; книговидача становила 7427.22 тис. пр. Стабільними 
залишаються показники читаності (18.5) та обертаності фонду 
(1.5). Книгозабезпеченість на одного читача — 12.5  пр., 8 пр. 
на одного жителя. Щодо масових заходів та бібліографічних 
довідок, то їх кількість щорічно зростає. 

Особливої уваги потребує кадрове забезпечення. Воно 
залишається одним із важливих питань для сільських 
книгозбірень. На 1.01.07 сільське населення обслуговували 
812 бібліотечних працівників. За віковою категорією 
більшість спеціалістів ─ фахівці віком від 45 до 50 років. З 
них за стажем роботи: 

до 3-х років — 98 чоловік (12,1 %), 
до 10 років — 161 чоловік (19,8 %), 
до 20 років — 231 чоловік (28,4 %), 
понад 20 — 322 чоловіки (39,7 %). 
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  комплектування галузевою (економіка, медицина, правові та 
природничі науки тощо), дитячою літературою та на допомогу 
шкільній програмі. 

Різноманітними виявилися відповіді учасників опитування 
щодо забезпечення бібліотеки періодичними виданнями. 

Уже багато років поспіль у більшості централізованих 
бібліотечних систем сільська ланка отримує одне-два періодичні 
видання. Переважно це районна та одна з обласних газет („Вільне 
життя”, „Свобода”). 

Книгозбірні Козівської централізованої бібліотечної 
системи отримують по п’ять-шість періодичних видань, 
Теребовлянської ЦБС ─ три-п’ять видань. 

Неоднорідна ситуація із забезпеченням періодикою в 
бібліотеках Чортківської централізованої бібліотечної системи: із 
56 сільських бібліотек 16 (28,6 %) не отримують жодної газети, 
17 (30,3 %) − одну, інші (41,1 %) − по три-чотири видання.  

Схожа ситуація склалася й в інших централізованих 
бібліотечних системах області, не отримують жодного видання у 
Борщівській (9 бібліотек, або 15,5 %) Кременецькій (15, або 
31,2 % бібліотек) та Шумській (17, або 41.4 %). 

Таким чином, бібліотеки втрачають інформаційний 
потенціал. Більшість із них не мають змоги здійснити повноцінне 
забезпечення населення необхідною інформацією. 

Основними джерелами надходження літератури до 
книгозбірень області залишаються: Державна програма 
„Українська книга” та подарунки користувачів, авторів. У 2005 
році до фондів сільських бібліотек у середньому надійшло 42,7 
книги, а вже за І півріччя 2006 року кожна книгозбірня отримала 
близько 67 примірників літератури (знову ж таки середній 
показник). 

Надходження книг до бібліотек у 2005-2006 роках показано 
в додатку № 2. 

Проаналізувавши відповіді на запитання про наявність 
довідково-бібліографічного апарату та його стан, бачимо, що в 
кожній сільській бібліотеці-філії ведеться „Абетковий каталог”, 
„Систематичний каталог”, „Краєзнавча картотека” та 
„Систематична картотека статей”. Книгозбірні редагують 
каталоги, систематично вливають картки на нову літературу. 

бібліотеки в проекті «LEAP: Інтернет для читачів публічних 
бібліотек», що фінансувався Посольством США в Україні. Та 
й всесвітня павутина, як стверджують фахівці, не здатна 
замінити паперову книгу. 

Злободенною проблемою є відсутність фінансування 
на комплектування бібліотечних фондів. 

Основним джерелом надходжень документів до 
сільських бібліотек стали соціально-значущі видання та книги 
„Бібліотечної серії”, випуск яких профінансовано урядом країни. 
Їх розподіл здійснювало державне підприємство «Центр 
інформатики» при Міністерстві культури і туризму України, 
обласні універсальні наукові бібліотеки, обласні бібліотеки для 
дітей, центральні районні бібліотеки. У 2006 році між 
централізованими бібліотечними системами області розприділено 
55 тис. примірників книг, які надійшли централізовано, за 
Державною програмою розвитку і функціонування української 
мови на 2004-2010 роки. 

У багатьох випадках книгозбірні не задовольняють 
запити населення, які викликані сучасним розвитком 
суспільства, новими програмами в навчальних закладах тощо. 

Сукупний бібліотечний фонд сільських книгозбірень 
на 01.01.2007 складав 5077645 примірників. Упродовж 
2006  року до бібліотек-філіалів надійшов 82321 примірник 
документів, що на 45.55 примірника більше ніж у 
попередньому році (у 2005 р. надходження становили 
30763 пр.), кожна сільська бібліотека в середньому отримала 
100 примірників книг (у 2005 р. — 44 пр.). Книжковий фонд 
сільських книгозбірень оновився за останні роки лише на 2 %.  

За міжнародним стандартом „ISO 11620 Інформація і 
документація. Показники ефективності роботи бібліотек” 
фонди публічних бібліотек повинні оновлюватися кожні 10 
років. У них має бути 10 % видань, які вийшли у світ за 
останні 2 роки, 30-40 %, виданих за останні 5 років. Тобто, 
щорічно до книгозбірень мають надходити 250 нових видань 
на одну тисячу жителів, або 4 видання на одного жителя. 

Бюджетні кошти виділялися лише на передплату 
періодичних видань. Сільські бібліотеки області отримують в 
основному 2-3 назви газет та журналів, зовсім не 
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  Наповнення картотек залежить від тих незначних 
надходжень, які отримує бібліотека, а, як уже було сказано 
вище, для більшості сільських книгозбірень передплачується 
лише одна-дві газети. 

У багатьох бібліотеках проводиться робота з 
популяризації довідково-бібліографічного апарату серед 
читачів, навчання „Як користуватися каталогом", бібліотечні 
уроки. 

Кожна публічна бібліотека працює, виходячи з 
особистих, соціальних та життєвих потреб мешканців села в 
інформації, спілкуванні, забезпеченні громадянських прав. 
Важливим елементом діяльності сільської бібліотеки є тісна 
співпраця з виконавчим комітетом сільської ради, окремими 
депутатами. 

Проблеми функціонування закладів культури, зокрема 
бібліотек, заслуховувалися на сесіях сільських рад, 
розглядалися питання підготовки до роботи в осінньо-
зимовий період, трудової дисципліни, проведення ремонтів. 

У цьому напрямку відчуваються деякі позитивні зміни. У 
2006 році поліпшилися умови праці в 124 бібліотеках: 
18 бібліотек-філіалів переведено в кращі приміщення, у 87 
зроблено капітальні ремонти, 19 бібліотек газифіковано. 

Відчутна допомога з боку сільських рад Козівського, 
Тернопільського, Зборівського районів. Сільськими радами 
Теребовлянщини на ремонти шести бібліотек району було 
виділено більше 6 тис. грн. 

Кошти для покращення матеріальної бази не виділялися 
для жодної бібліотеки в Підгаєцькому, Лановецькому, 
Бучацькому районах. 

В умовах постійного недофінансування одним із 
напрямків роботи є пошук альтернативних джерел 
фінансування − напрямок, на який повинні спрямовувати 
увагу працівники сільських бібліотек. Загальний обсяг 
додаткових надходжень за підсумками 2005 року складає 
204,7 тисяч гривень, з них надходження від надання платних 
послуг ─ 41,9 (20,5 %) тисяч гривень. Єдина в області 
централізована бібліотечна система, де платні послуги 
надаються всіма бібліотеками, − Гусятинська. Частково їх 

окреме приміщення. 
Разом із тим у роботі бібліотек–філіалів є багато 

проблем, які вимагають загальнодержавного вирішення: це 
майже повна відсутність коштів на придбання інвентаря, 
обладнання, апаратури, палива, проведення ремонтів тощо. 

На імідж бібліотеки значно впливають зовнішній 
вигляд книгозбірні, її робота та умови праці бібліотекаря. На 
жаль, приміщення багатьох із них потребують ремонту. Так 
на час вивчення капітального ремонту потребували 
87 бібліотек (10.5 %), поточного — 228 (27.5 %). У 2006 році 
в нове приміщення було переведено 2.2 % бібліотек-філіалів. 

В усіх 827 книгозбірнях є потреба в бібліотечному 
устаткуванні: не вистачає стелажів, столів, кафедр, крісел. 

Актуальною залишається проблема опалення та 
газифікації бібліотек. Станом на 01.01.2007 року опалювалося 
187 сільських книгозбірень, що становить 22.6 % від їх 
загальної кількості. За сприяння голів сільських рад і 
спонсорів було газифіковано бібліотеки сіл: Брикова 
Шумського району, Кривого Підволочиського району, 
Великих Млинівців Кременецького району, Калинівки, 
Заруддя, Кабарівців, Підгайчиків, Іванківців, Чорного Лісу 
Зборівського району, Глушки, Головчинців Заліщицького 
району, Соколова Бучацького району. 

Недостатня увага приділяється забезпеченню бібліотек 
засобами пожежогасіння, не закуплено потрібну кількість 
вогнегасників, ─  ними забезпечено лише 22,4 % 
книгозбірень. 

Не кращий стан і з оснащеністю бібліотечних закладів 
сучасними технічними засобами та телефонним зв’язком. 
Лише 42 (5 %) бібліотеки телефонізовано. Техніка, яка на 
даний час є у розпорядженні (телевізори, магнітофони тощо), 
застаріла або не працює. 

Основним джерелом доступу до інформації в сільських 
бібліотеках залишаються друковані видання. 

Значною мірою кращому доступу до інформації, 
зокрема й до нової літератури, може посприяти Інтернет. 
Нажаль, лише одна книгозбірня села Синькова Заліщицької 
ЦБС має доступ до мережі завдяки перемозі центральної 
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  запровадили бібліотеки Теребовлянської (47), Козівської (36), 
Заліщицької (15), Бучацької (3), Кременецької (3), 
Лановецької (2), Тернопільської (1) бібліотечних систем. 

У Бережанській, Борщівській, Збаразькій, Зборівській, 
Монастириській, Підволочиській, Підгаєцькій, Чортківській, 
Шумській централізованих бібліотечних системах платні 
послуги не надаються жодною сільською книгозбірнею.  

Успіх діяльності організації залежить від її визнання 
членами громади. Співпраця між бібліотекою та жителями 
села збільшує рівень довіри, забезпечує стійкість та 
стабільність звернень користувачів до книгозбірні, сприяє 
успішності та результативності її роботи, тому що без 
активної участі мешканців сучасна публічна бібліотека не 
може розвиватися як соціальний інститут і нарощувати 
потенціал для майбутнього. Саме на співпраці з громадою, 
церквою, закладами освіти та культури, неурядовими 
організаціями будується робота сільських книгозбірень.  

Зберігаючи традиційні форми роботи (літературні та 
тематичні вечори, бесіди, огляди, перегляди літератури), 
бібліотеки області використовували й нові, нестандартні: це 
інноваційні форми виставкової роботи, історико-краєзнавчі 
калейдоскопи, вечори-портрети, правові ринги, літературно-
естетичні вернісажі, бібліографічні лекторії тощо.  

Усі бібліотеки піклуються про свій імідж, авторитет 
серед жителів місцевої громади. 

За результатами анкетування отримано дані щодо 
фахової характеристики особистості, перспектив розвитку 
бібліотечної професії в області, рівня задоволення 
бібліотечних працівників своєю роботою та її визнанням, 
факторів підвищення статусу книгозбірень. 

Зібрані матеріали були вивчено та узагальнено, 
результати оприлюднено, а кращі бібліотеки ─  відзначено 
дипломами Тернопільського обласного відділення УБА. 

Переможцями визнано наступні бібліотеки-філії сіл: 
Ланівці (Борщівської ЦБС), Загір’я (Зборівської ЦБС), Звиняч 
(Чортківської ЦБС). 

У номінації „Краща краєзнавча робота в бібліотеці” 
перемогу отримали: бібліотека села Лози Збаразької 

 
У загальній кількості населення переважають жінки 

(53.6 %). За соціально-віковими характеристиками населення 
розподіляється таким чином: 

до 15 років — 113287 чоловік (17,8 %); 
від 16 до 59 років — 354808 чоловік (55,9 %); 
від 60 років — 167146 чоловік (26,3 %). 
Кількість працюючих складає 52.1 %. Частина з них 

займається сільським та домашнім господарством — 48.2 %. 
Державні службовці становлять 9.2 %, інтелігенція — 7.2 %.  

У загальному, населення Тернопільської області 
охоплено бібліотечним обслуговуванням на 56,3 %, сільське 
населення ─ лише на 16 %. 

Розташування книгозбірень в адміністративно-
територіальних межах окремих міст і районів нерівномірне. 
163 населених пункти області не охоплені бібліотечним 
обслуговуванням. Кількість сіл, які знаходяться до 
найближчої бібліотеки на відстані до 3 км, складає 
102 населених пункти з населенням 22773 чоловіка; що 
знаходяться на відстані до 5 км — 52 населених пункти з 
населенням 9844 чоловіка; на відстані до 10 км — 
4 населених пункти з населенням 442 чоловіка. Це 
пояснюється тим, що за кількістю та складом проживаючих 
вони віднесені до неперспективних. 

Як показало опитування, найбільше населених пунктів, 
не охоплених бібліотечним обслуговуванням, у Збаразькому, 
Зборівському, Гусятинському, Кременецькому районах. А 
тому ситуація, яка склалася в цих районах, потребує окремого 
виваженого підходу з організації обслуговування населення 
книгою. 

Питання матеріально-технічної бази сільських 
книгозбірень залишається одним із головних і злободенних. 

Аналіз, зроблений за формою державної статистичної 
звітності 6-НК, засвідчує, що всі бібліотеки-філіали належать 
до комунальної форми власності. З 827 книгозбірень 
468 (56.6 %) знаходяться в приміщеннях будинків культури 
чи клубів, 14 % — у приміщеннях магазинів, садочків, 
фельдшерсько-акушерських пунктів, і лише 15.7 % мають 
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  централізованої бібліотечної системи, бібліотека села Синьків 
Заліщицької централізованої бібліотечної системи. 

У номінації „Краща робота бібліотеки з громадськістю” 
визнані переможцями: бібліотека села Струсів Теребовлянської 
централізованої бібліотечної системи, бібліотека села Іванівка 
Підволочиської централізованої бібліотечної системи. 

У номінації „Цікава робота клубу за інтересами при 
сільській бібліотеці”  перемогла бібліотека села Бертники 
Монастириської централізованої бібліотечної системи. 

У номінації „Краща робота з популяризації національно-
патріотичної літератури” перемогу отримала бібліотека села 
Молотків Лановецької централізованої бібліотечної системи. 

Додаток 1. Стаж роботи працівників централізованих бібліотечних 
систем Тернопільської області 

№
 п

/п
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1 Бережанська ЦБС 41 37 38 9 12 10 7 
2 Борщівська ЦБС 59 58 59 14 18 21 6 
3 Бучацька ЦБС 49 27 29 7 9 7 6 
4 Гусятинська ЦБС 38 38 38 9 9 12 8 
5 Заліщицька ЦБС 51 50 50 19 14 7 10 
6 Збаразька ЦБС 58 55 56 15 19 10 12 
7 Зборівська ЦБС 65 65 65 16 30 9 10 
8 Козівська ЦБС 39 39 39 16 12 5 6 
9 Кременецька ЦБС 51 48 48 10 15 15 8 
10 Лановецька ЦБС 39 39 39 7 12 13 7 
11 Монастириська 

ЦБС 
37 37 37 11 10 8 8 

12 Підволочиська ЦБС 54 54 54 14 15 12 13 
13 Підгаєцька ЦБС 29 29 29 9 13 4 3 
14 Теребовлянська 

ЦБС 
62 61 67 33 20 11 3 

15 Тернопільська ЦБС 52 52 53 18 13 8 14 
16 Чортківська ЦБС 56 52 53 15 19 10 9 
17 Шумська ЦБС 47 41 41 12 12 13 4 
 Усього: 827 782 795 234 252 175 134 

технічної бази; 
— звернення користувачів до бібліотеки, як правило, 

має прагматичний характер (отримання конкретної 
літератури, читання програмних творів тощо). 

Під час дослідження використовувалися наступні 
методи: 

— аналіз показників діяльності сільських книгозбірень 
на основі звітів та матеріалів державної бібліотечної 
статистики за 2006-2007 роки; 

— заповнення відповідних таблиць, запропонованих 
Національною парламентською бібліотекою України. 

Дослідження дало можливість комплексно оцінити 
стан сільської бібліотеки, визначити її місце в житті сільської 
громади та пріоритети в інформаційних потребах і ступінь їх 
задоволення. Збирання соціологічної інформації було 
здійснено в 17 районах Тернопільської області. 

В області в основному збережено мережу публічних 
бібліотек, яка є досить розгалуженою. За останні 10 років 
вона не зазнала суттєвих змін: було закрито лише 27 
книгозбірень, що становить 3.3 %. Соціологічним 
дослідженням було охоплено 827 бібліотек-філіалів, що 
обслуговують 1020 населених пунктів із населенням 635241 
чоловік, у національному складі яких домінують українці 
(98.9 %). Представники національних меншин (в основному 
росіяни та поляки) складають 1.1 %.  
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Додаток 2. Надходження літератури до бібліотек області 

 
№

 п
/п

 
 
 
 

Назва ЦБС 

 
2005 рік 

 
2006 рік, І 
півріччя 

Усього На 
одну 
бібліо
теку 

Усьог
о  

На одну 
бібліоте
ку 

1 Бережанська ЦБС 2691 72,7 1872 62,4 
2 Борщівська ЦБС 3236 55,7 3488 60,1 
3 Бучацька ЦБС 1099 40,7 1766 65,4 
4 Гусятинська ЦБС 600 15,7 1788 46,7 
5 Заліщицька ЦБС 2023 40,4 2941 58,8 
6 Збаразька ЦБС 1701 30,9 3669 66,7 
7 Зборівська ЦБС 2008 30,8 5287 81,3 
8 Козівська ЦБС 4578 117,3 3694 94,7 
9 Кременецька ЦБС 1555 32,3 3320 69,1 
10 Лановецька ЦБС 1984 50,8 1553 39,8 
11 Монастириська ЦБС 1223 33,0 2438 65,9 
12 Підволочиська ЦБС 1220 22,5 3481 64,4 
13 Підгаєцька ЦБС 1982 68,3 2188 75,4 
14 Теребовлянська ЦБС 2594 42,5 3578 58,6 
15 Тернопільська ЦБС 1770 34,0 5731 110,2 
16 Чортківська ЦБС 1520 29,2 2375 45,6 
17 Шумська ЦБС 1609 39,4 3139 76,5 
 Усього: 33393 42,7 52298 66,8 

 

С.Т. Єрошенкова, завідувачка науково-
методичного відділу ОУНБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Сільська книгозбірня: вчора, сьогодні, завтра” 
 

(За результатами загальнодержавного соціологічного 
дослідження „ Сільська бібліотека на мапі України”) 

 

Мета дослідження ─  виявлення реального стану 
мережі сільських бібліотек Тернопільської області, визначення 
шляхів і напрямів їх подальшої діяльності та вивчення 
можливості створення державної програми «Сільська 
бібліотека».  

Завдання дослідження — ознайомлення із соціальними 
умовами, у яких працює сільська бібліотека, а саме: 
демографічною ситуацією, станом зайнятості населення, 
розподілом працюючих за професійними ознаками, наявністю 
соціальної інфраструктури.  

Об’єктом дослідження стали 827 сільських бібліотек- 
філіалів ЦБС, що становить 90.8 % від загальної кількості 
книгозбірень області. 

У ході дослідження здійснено аналіз основних 
показників діяльності сільських книгозбірень за такими 
критеріями: 

• мережа сільських бібліотек-філіалів та 
забезпечення населення бібліотечним обслуговуванням; 

• користувачі сільських бібліотек; 
• фонди; 
• матеріально-технічна база; 
• кадри; 
• фінансування сільських книгозбірень. 
Робоча гіпотеза дослідження: сільська бібліотека-філіал 

— соціокультурна інфраструктура в селі, центр громадського та 
професійного співтовариства. 

Контргіпотеза: 
─ сільська бібліотека-філіал не в змозі задовольнити 

зростаючі потреби читачів, їх інтереси й запити через 
недостатню повноту та зміст бібліотечних фондів, 
організацію доступності й незадовільний стан матеріально-
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