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Формування та використання газетних видань  

функціональними відділами Тернопільської ОУНБ 

(за матеріалами локального дослідження) 

За значенням, оперативністю, затребуванням користувачами 

газетні видання займають у бібліотеці одне із вагомих місць. 

Маючи у своєму розпорядженні достатню кількість назв газет, 

працівники можуть задовольнити різноманітні інформаційні 

запити читачів. Адже в умовах різкого зростання вартості преси 

для більшості населення лише бібліотечні газетні видання дають 

можливість знайомитися з новинами вітчизняного та світового 
політичного, економічного, наукового, культурного життя. Тому 

проблема виваженої, якісної передплати періодики потребує 

постійного вивчення. 

У зв’язку із цим Тернопільська обласна універсальна наукова 

бібліотека (далі – ТОУНБ) провела локальне дослідження 

«Формування та використання газетних видань функціональними 

відділами Тернопільської ОУНБ». 

Мета дослідження – виявити відповідність преси реальним 
потребам і запитам користувачів ТОУНБ. 

Завдання дослідження. 

У ході вивчення передбачалося з’ясувати: 

- місце преси у фонді ТОУНБ; 

- джерела поповнення фонду газетних видань; 

- відповідність читацьким запитам; 

- мотиви звернення користувачів до періодичних видань, 

зокрема газет; 
- роль сектору періодики в задоволенні інформаційних запитів 

на пресу. 

Об’єкт дослідження – користувачі структурних підрозділів 

бібліотеки. 

Предмет дослідження – газетний фонд; традиції та звички 

читання преси: мотиви, потреби, запити. 

Методи дослідження – анкетування, спостереження, аналіз 

статистичної інформації та бібліотечної документації (вибірковий 
аналіз читацьких вимог, сумарних книг, щоденників роботи 

залучених структурних підрозділів, картотек реєстрації газетних 

видань ТОУНБ, формулярів, картотеки незадоволеного читацького 

попиту).  



 4 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

забезпечує загальнодоступність свого фонду та повноту надання 

інформації про його склад усім користувачам.  

Станом на 01.01.2011 загальний бібліотечний фонд 

нараховував 578 387 пр. документів, у т. ч газети склали 0,8%. 

У фонді книгозбірні зберігаються газети з 1944 року, котрі 

є визначальними для отримання інформації за минулі роки 

й служать науковим підґрунтям для науковців, аспірантів, 

студентства, спеціалістів при вивченні питань розвитку економіки 
регіонального значення, функціонування правових органів того 

періоду, культури, мистецтва тощо.  

Для повноцінного використання періодики в ТОУНБ із 

1949 року ведуться «Систематична картотека статей» та «Зведений 

каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками міста 

Тернополя» у картковому варіанті. 

З активним упровадженням сучасних новітніх технологій 

у практику роботи бібліотекарів та користувачів входять 
електронні каталоги, картотеки. Так із 2004 року розпочалося 

наповнення «Електронної картотеки статей», база даних (далі – 

БД) якої сьогодні налічує – 138 675 записів.  

З 2006 року до послуг відвідувачів книгозбірні «Електронний 

краєзнавчий каталог», що містить описи книг та статей із 

періодичних видань. БД нараховує 19488 записів.  

Отримала схвалення користувачів і «Електронна картотека 

статей іноземною мовою» (загальна кількість записів – 1781).  
Для полегшення пошуку газет у фондах ТОУНБ та бібліотек 

міста Тернополя працівниками сектору періодики та відділу 

комплектування фонду з 2009 року було започатковано БД 

«Каталог газет Тернопільської ОУНБ» і «Зведений каталог 

періодичних видань, передплачених бібліотеками міста 

Тернополя» в електронному варіанті. 

Газетний фонд ТОУНБ складають видання українською, 

російською, німецькою, англійською, французькою та польською 
мовами. Для його вивчення вибрано показники надходження 

газетних видань за 2006–2010 роки. Кількість назв газет, 

передплачених за даний період, була значною та різноманітною: 

2006 рік – 142 назви, 

2007 рік – 91 назва,  

2008 рік – 125 назв,  
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2009 рік – 103 назви,  

2010 рік – 89 назв. 

Надходження газетних видань
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Так, у порівнянні з 2006 роком, підписку газет у 2010 році 
зменшено на 53 назви. Слід зазначити, що діюча «Програма 

поповнення бібліотечних фондів на період до 2010 року» фактично 

фінансувалася лише в частині «Забезпечення бібліотек мінімумом 

періодичних видань».  

Упродовж п’яти років, з 2006 по 2010 рік, для ТОУНБ на перед-

плату періодичних видань було виділено 530 тисяч грн, що стано-

вить 68,8% від передбачених програмою (заплановано 770 тис. грн). 

Як результат, обмежився репертуар передплачуваних газетних 
видань, зокрема припинилося надходження «Юрист консультує», 

«Юридична газета», «Іменем закону», «Инвестгазета», «Бухгал-

терія», «Бизнес», «Закон і бізнес», «За вільну Україну», «Свобода» 

(м. Київ), «Демократична Україна», «Захист прав», «Комсомольська 

правда», «Молодь України», «Педагогічна газета», «Зарубіжна 

література», «Автопрофі», «Магістраль», «Комп’ютерWorld», «Наш 

сад», «Фермер України», «Екологічна газета», «Хозяйство». 

Така ситуація з передплатою знайшла відображення у відпо-

відях бібліотекарів про неспроможність повноцінно задовольняти 
потреби та запити користувачів відповідно до вимог сьогодення. 

Потрібно розширювати назви видань як за змістом, так 

і професійним спрямуванням. 

Обсяги фінансування ТОУНБ на підписку преси: 

2006 рік – 78 тис. грн (52%); 

2007 рік – 88 тис. грн (58,6%); 
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2008 рік – 88 тис. грн (58,6%); 

2009 рік – 126 тис. грн (84%); 

2010 рік – 150 тис. грн (100%). 

Обсяги фінансування ТОУНБ на передплату
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Щодо питання формування газетного фонду ТОУНБ, то слід 

зазначити, що основними постачальниками є підприємства ДП 

«Преса», ТОВ НВП «Ідея». Найбільше газет отримуємо від УДППЗ 

«Укрпошта» – 88 назв.  
Ці розповсюджувачі мають переваги: оперативне надход-

ження, низькі та доступні ціни.  

Також варто звернути увагу, що при поповненні фонду ТОУНБ 

пресою певне місце відводиться, згідно із законом, обов’язковому 

примірнику. Відповідно до цього до бібліотеки надходить 

11 обласних і 18 районних газет.  

На договірних засадах понад 13 років здійснюється доставка 

обов’язкового примірника місцевої газети «Досьє 02», яка 
видається центром громадських зв’язків УМВС в Тернопільській 

області. 

Однак, як засвідчують статистичні збірники Національної 

парламентської бібліотеки «Бібліотечна Україна в цифрах...», 

через недостатнє фінансування ТОУНБ займає 22 місце серед 

обласних бібліотек України. 

У дослідженні взяли участь п’ять структурних підрозділів 

ТОУНБ, а саме: сектор періодики, відділи краєзнавчої літератури 
та бібліографії, технічної літератури, сільськогосподарської 

літератури й літератури іноземними мовами. 

Реальна картина надходження преси до структурних 

підрозділів бібліотеки виглядає так: найбільшу кількість назв 

отримують сектор періодики (112 назв) та відділ краєзнавчої 

літератури та бібліографії (42 назви), інші – до 5 назв. 
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Обслуговування користувачів газетними виданнями на 67,7% 

здійснюється сектором періодики, на 20,2% – відділом краєзнав-

чої літератури та бібліографії, іншими відділами – на 12,1%. 

Річна видача газет складає 11,1%. 

Серед користувачів бібліотеки було розповсюджено 270 анкет, 

повернуто 261, або 96,6%, що відповідає вимогам репрезен-

тативності. 

В анкетуванні взяли участь 125 (47,8%) респондентів 

чоловічої статі та 136 (52,1%) жіночої. Таку читацьку активність 
останніх можна пояснити їх високою самореалізацією в результаті 

змін у гендерній політиці держави, а також тим, що, згідно зі 

статистикою, жінок більше ніж чоловіків. 

За соціально-віковими характеристиками респонденти 

розподілилися таким чином: 

— від 16 до 22 років – 33,3%; 

— 23—35 років – 22,2%;  

— 36—50 років – 26,1%;  
— 51 і більше років – 18,4%. 

Вікові характеристики респондентів

33,3%

22,2%

26,1%

18,4%

16–22 років 23–35 років 36–50 років 51 і більше років
 

Опитані представляють майже всі сфери діяльності, а саме: 

— студенти – 33,8%; 

— службовці – 41,4%; 

— робітники – 7,2%; 
— підприємці – 1,2%; 

— пенсіонери – 12,6%; 

— не працюють – 3,8%. 
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Cфери діяльності респондентів

33,8%

41,4%

7,2%1,2%12,6%3,8%

студенти службовці робітники підприємці

пенсіонери не працюють
 

Слід відзначити високий освітній рівень респондентів, 
зокрема, вищу освіту мають 47%, середню спеціальну – 34%, 

середню – 12%, неповну середню – 7%. 

Анкета містила 12 запитань, на які потрібно було дати 

відповіді. Одне з них спрямовувалося на вивчення читацької 

активності опитаних, у результаті чого виявлено, що послугами 

обласної бібліотеки користуються: 

— менше року – 18%; 

— від 1 до 3 років – 20,7%; 
— від 3 до 10 років – 25,3%; 

— понад 10 років – 36%. 

Стаж користування бібліотекою

3–10 років
25,3%

менше року
18,0%

1–3 років
20,7%

понад 
10 років
36,0%

 
Судячи з відповідей, більшість респондентів є постійними 

читачами книгозбірні й увесь час потребують її послуг. 

Найбільше опитаних для задоволення своїх інформаційних 

потреб відвідують та використовують пресу сектору періодики 
(154 (59%)) й відділу краєзнавчої літератури та бібліографії 

(135 (51,7%)), використання газетних видань інших відділів 
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становить 91 (34,7%). Не звертаються до фонду жодного з підроз-

ділів 0,3% респондентів.  

Поряд із основною темою дослідження вивчалося й питання 

професіоналізму працівників ТОУНБ. Адже кваліфікований 

персонал великою мірою визначає успіх діяльності установи. Це 

відзначають 250 (95,8%) респондентів. 

До газетних видань звертаються майже всі читачі ТОУНБ. 

Більшість із них знайомі практично з усіма газетами, що 

надходять до книгозбірні. Переважна частина опитаних 
користується пресою щотижня (47,5%); час від часу – 31,8%; 

щодня – 12,6% і лише 8% – один раз на місяць. 

Основними мотивами звернення залишаються: 

— навчання – 42,9%; 

— самоосвіта – 41,4%; 

— наукова праця – 34%; 

— отримання інформації – 32,2%; 

— особистий інтерес до певної періодики – 14,9%; 
— дозвілля – 14,5%; 

— інтерес до громадського та політичного життя – 27,5%. 

Респонденти надають перевагу газетам суспільно-політичного 

спрямування (32%), серед яких «Голос України», «Post-поступ», 

«Україна Молода», «Урядовий кур’єр», «День», «Високий замок», 

«Експрес»; економічного (22,1%): «Дебет-кредит», «Контракти», 

«Все про бухгалтерський облік», «Бізнес», «Бухгалтерія», 

«Баланс»; юридичного (20,9%): «Юрист консультує», «Юридична 
газета», «Юридичний вісник України», «Інвестиційна газета», 

«Іменем Закону», «Закон і бізнес»; для дозвілля (15,5%): 

«Команда», «Футбол», «Ваше здоров’я», «Аргументы и факты. 

Здоровье», «Аргументы и факты»; літературознавства (7,9%): 

«Книжное обозрение», «Літературна Україна», «Літературна 

газета», «Критика», «Друг читача», «Культура і життя», 

«Українська літературна газета»; релігійного (1,6%): «Вірую», 

«Наша віра».  
Найбільше користуються пресою студенти (42,9%). Її викори-

стовують під час підготовки до іспитів, написання курсових, 

дипломних робіт. Досить високими є показники звернення з метою 

професійної самоосвіти, ділового читання (34,5%), пріоритетною 

залишається потреба відвідувачів у послугах бібліотеки при 

здійсненні наукової роботи (34%) – написанні виступів, лекцій, 
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вступних статей, дисертацій тощо. Найбільшим попитом 

користується періодика «Контракти», «Все про бухгалтерський 

облік», «Бізнес», «Юридичний вісник України», «Праця і залп-

лата», «Бухгалтерія», «Дебет-кредит», «Урядовий кур’єр», «Деловая 

женщина», «Коммерсант Украины», «Закон і бізнес», «Іменем 

закону», «Post-поступ», «Деловая Украина», «Деловой курьер» та 

ін. Респонденти, що мають гуманітарну освіту, звертаються до газет 

«Соломія», «Освіта», «Освіта України», «Зарубіжна література», 

«Русалка Дністрова», «Університетська думка», «Критика», 
«Культура і життя», «Просвіта», «Учительська газета» тощо. 

Ознайомленню з актуальною інформацією надають перевагу 

32,2% респондентів, інтерес до громадського та політичного життя 

виникає в 26% опитаних, що пояснюється значною політизацією 

населення, складним становищем держави у сфері політики та 

економіки, зокрема найбільш читабельними є «Україна. Європа. 

Світ», «Інновація», «Вісник цінні папери», «Відомості приватиза-

ції», «Вісті з України», «Гласность», «Влада і політика». 16% рес-
пондентів використовують газети як засіб розваги й відпочинку: 

вони переглядають спортивні новини, рубрики вітань із нагоди 

ювілеїв, рецепти смачних страв, поради городникам, гороскопи, 

розв’язують кросворди та інше. Це знаходять у газетах «Українсь-

кий футбол», «Футбол», «Гол», «Спортивна газета», «Порадниця», 

«Наша дача», «У кожен дім», «Сільські вісті», «Нострадамус», 

«Наше здоров’я», «Чарівниця», «Ваше здоров’я», «Зелена пла-

нета», «Зелений календар». 
Аналіз анкет та статистичних матеріалів виявив також 

і ступінь задоволеності наявністю національної періодики в бібліо-

теці. 174 (66,6%) опитаних повністю задовольняють свої інтереси, 

78 (29,9%) задоволені частково газетним фондом ТОУНБ. Це свід-

чить про те, що наукова книгозбірня знає й вивчає потреби своїх 

користувачів і знаходить шляхи їх виконання. Не задоволені 

газетним фондом 3,5% респондентів. Вони вважають, що кількість 

назв національної періодики скорочена до мінімуму, а тому не 
відповідає потребам користувачів. Проте причинами такого явища 

можуть бути ще й недостатня поінформованість про нові видання, 

затримка з поступленням до бібліотеки.  

Згідно з результатами дослідження, найбільш читабельними 

серед респондентів і бібліотекарів є газети «Урядовий кур’єр», 

«Голос України», «День», «Дзеркало тижня», «Україна молода», 
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«Експрес», «Літературна Україна», «Аргументы и факты в Укра-

ине», «Комсомольская правда в Украине», «Собеседник», «Факты», 

«Порадниця», «Известия», «Неделя». Упродовж років здобули попу-

лярність користувачів місцеві видання, особливо обласні: «Свобода», 

«Вільне життя», «Тернопіль вечірній», «Нова ера», «Місто», «Нова 

Тернопільська газета», «20 хвилин», «RIA плюс», «Номер один»; 

районні: «Подільське слово», «Гомін волі», «Діалог», «Голос Лано-

веччини», «Вісник Надзбруччя», «Воля», «Голос народу» та інші. Їх 

найбільш активно використовують краєзнавці, науковці, аспіранти, 
викладачі вишів.  

Даючи відповіді на запитання анкети, частина респондентів 

запропонували бібліотеці додатково передплатити такі газети, як 

«Свобода» (м. Київ), «Молодь України», «Юрист консультує», 

«Бухгалтерія», «Футбол», «Земля моя годувальниця», «Авто-

ревю», «Магістраль», «Deutsch+Бібліотека», «English+Бібліо-

тека», «Kyiv Weekly», «Іноземні мови в сучасній школі», 

україномовну пресу Канади, Польщі, США, а також періодику 
польською мовою тощо. 

Цікавими були відповіді користувачів на запитання «Чи 

користуєтеся Ви зведеним електронним каталогом періодичних 

видань міста Тернополя?». 

Використання зведеного електронного каталогу ще не стало 

звичкою. Ним цікавиться лише частина читачів (196, або 75,1% 

опитаних), переважно молодшого віку. Вони позитивно оцінюють 

існування такої послуги, оскільки це є добра інформаційна база 
про періодичні видання бібліотек. Велику роль відіграє 

бібліографічна служба, яка постійно наголошує про зручність 

застосування в роботі електронних ресурсів. У 2010 році базу 

даних «Газетні видання Тернопільської ОУНБ» поповнено 

1432 записами. Проте 24,9% респондентів надають перевагу 

картковим каталогам. 

Активно входить у життя користувачів електронна версія 

будь-якої преси. Під час опитування виявилося, що 
з електронними версіями газет працюють 33,3% респондентів. 

Функціонування інтернет-видань дозволяє отримувати інформацію 

в режимі реального часу й досить дешево.  

Заслуговує на увагу БД «Політика і політики у дзеркалі 

періодичних видань України», що знаходиться на сайті 

Національної парламентської бібліотеки України. 
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Не використовують електронних версій преси 66,6% користу-

вачів. Цьому є пояснення: молодь надає перевагу інтернет-

виданням, а старше покоління частіше звертається до традиційних 

паперових газет. 

Як засвідчують відповіді на анкетні запитання, респондентів 

найбільше цікавлять теми правознавства, економіки, історії 

України, культури, мистецтва, релігії, охорони здоров’я, 

працевлаштування й реклами. 

Під час дослідження також з’ясувалася думка щодо роботи 
сектору періодики. Нарікань на кваліфікацію персоналу немає. 

Цілком робота сектору періодики задовольняє 79% опитаних, 

частково – 6,9%. Преса перебуває в постійному обігу. 

Користувачів влаштовує бібліотечний сервіс, компетентність та 

ввічливість працівників. Не задоволені роботою даного підрозділу 

11,8% респондентів. Об’єктивною причиною цього є недостатнє 

фінансування передплати необхідних газет, а суб’єктивною – 

відсутність постійного вивчення попиту та пропозицій читачів. 
У процесі опитування його учасники висловили побажання 

щодо покращення обслуговування користувачів. Основні з них – 

вдумливо займатися передплатою періодичних видань, при 

можливості не зменшувати кількості назв українських, російських 

і зарубіжних газет. Серед інших пропозицій такі: 

— забезпечити надходження районної преси, бажано в елект-

ронному вигляді; 

— оновити фонд бібліотеки за рахунок монографій; 
— комп’ютеризувати робочі місця; 

— надавати на місці в електронному вигляді необхідні статті 

або здійснювати їх копіювання у відділі; 

— встановити сучасне обладнання й меблі; 

— покращити швидкість інтернету; 

— змінити графік роботи ТОУНБ, зокрема працювати в неділю; 

— вжити заходів щодо дотримання тиші в читальних залах; 

— звернути увагу влади до проблем колективу й книгозбірні; 
— скоріше завершити будівництво нового приміщення 

бібліотеки. 

Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що ТОУНБ 

— бере активну участь у створенні інформаційного суспільства, 

забезпечує загальнодоступність свого фонду та повноту 

надання інформації; 
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— є основним джерелом одержання відомостей про газетні 

видання для користувачів, що взяли участь в анкетуванні; 

— постійно порушує перед місцевою владою питання виділення 

коштів для реалізації «Програми поповнення бібліотечних 

фондів на період до 2010 року». 

Успіх використання газетного фонду в структурних підроз-

ділах бібліотеки забезпечують кваліфіковані працівники. Цьому 

також сприяють своєчасні доставка та надходження, ведення 

електронних баз даних і активна популяризація. 
Запити на газетні видання є стійкими, постійно поглиблюються, 

що вимагає розширення кількості назв як за змістом, так професій-

ним спрямуванням, систематичного вивчення попиту та пропозицій. 

Сектор періодики позитивно впливає на підвищення іміджу 

бібліотеки, постійно збільшує свій інформаційний потенціал. Його 

фонд служить науковим підґрунтям для науковців, аспірантів, 

студентства, працівників виробничої сфери, бізнесу, культури. 

Подальшу роботу з формування та використання газетних 
видань функціональними відділами Тернопільської ОУНБ немож-

ливо будувати без урахування всіх вищезгаданих підсумків, а тому 

потрібно: 

— продовжувати вивчення інформаційних запитів і потреб 

користувачів на пресу та ступінь їх задоволення; 

— у структурних підрозділах бібліотеки систематично реєстру-

вати відмовлення, аналізувати причини та подавати до 

відділу комплектування фонду; 
— один раз у півріччя коригувати кількість назв газет в межах 

бюджетних асигнувань; при цьому враховувати конкретні 

потреби, освітній рівень, склад користувачів, мотиви 

звернення та читацьку активність; 

— покращити сервісне обслуговування на повнотекстову 

електронну інформацію; розглянути можливість 

встановлення комп’ютерів у секторі періодики; 

— удосконалити поінформованість користувачів у всіх відділах 
бібліотеки; подати нові відомості про газетний фонд за 

допомогою наочних повідомлень, прес-релізів, ЗМІ, 

проведення заходів, презентацій окремих газет, статей тощо. 
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Додаток 1 

Шановний користувачу! 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека прово-

дить локальне дослідження за темою «Формування та використан-

ня газетних видань функціональними відділами». Для більш пов-
ного та якісного задоволення потреб користувачів в інформації та 

розширення репертуару газетних видань на наступний рік просимо 

Вас дати відповіді на запитання анкети. Підкресліть необхідне. 

Заздалегідь вдячні за висловлені зауваження та пропозиції. 

 

АНКЕТА 

1) Як давно Ви користуєтеся послугами нашої бібліотеки?  

� менше 1 року; 

� від 1 до 3 років;  

� від 3 до 10 років; 

� понад 10 років.  

 

2) Що спонукає Вас звертатися до бібліотеки? 

навчання; самоосвіта; наукова праця; отримання інформації; 

особистий інтерес до певної періодики; дозвілля; щоденна потреба 

для душі; розширення світогляду; інтерес до громадського та 

політичного життя; інші варіанти ___________________________ 
________________________________________________________. 

 

3) Чим приваблює Вас обласна універсальна наукова бібліотека?  

універсальністю фонду та його повнотою; наявністю спеціа-

лізованих відділів; компетентністю працівників; оперативністю 

обслуговування; можливістю одержання різноманітних довідок; 

наявністю комп’ютерної техніки; зручним режимом роботи; інше 

________________________________________________________. 

 
4) Газетним фондом якого відділу Ви користуєтеся?  

сектору періодики; відділу сільськогосподарської літератури; 

відділу краєзнавчої літератури та бібліографії; відділу технічної 

літератури, відділу літератури іноземними мовами. 

 

5) Як часто Ви читаєте газетні видання?  

щодня; щотижня; 1 раз на місяць; час від часу. 



 15 

6) Чи достатньо, на Ваш погляд, у бібліотеці необхідних газетних 

видань? 

достатньо; більш ніж достатньо; великий вибір; попит 

задовольняється не завжди; Ваша думка ______________________ 

________________________________________________________. 

 

7) Чи задоволені Ви репертуаром національної періодики, яку 

передплачує бібліотека? 

� Так.    � Ні.    � Частково. 

 

8) Вас цікавлять газетні видання ближнього чи дальнього 

зарубіжжя? Якщо так, то які саме? 

� Так.    � Ні. 

________________________________________________________. 

 

9) Чи користуєтеся Ви зведеним електронним каталогом 

періодичних видань міста Тернополя? 

� Так.   � Ні.   � Відсутня інформація про нього. 

 

10)  Чи використовуєте електронні версії газетних видань? 

� Так.    � Ні.  

 

11)  Чи задовольняє Вас робота сектору періодики? 

� Так.    � Ні.  

________________________________________________________. 

 
12) Що необхідно, на Вашу думку, зробити для покращення 

обслуговування користувачів? 

________________________________________________________. 

 

 

Вкажіть, будь ласка, свої дані: 

Стать: � чол.; � жін. 

Ваш вік ______ 

Професія _____________________________________________. 

Посада _____________________________________________. 
 

Дякуємо за відповіді! 



 16 

 

КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІОЛОГІЇ 
 
 

Інформаційно-аналітичний бюлетень 

Випуск 2 (14) 

 

 

 

Підготувала:  Л. М. Козачок, головний методист  

      науково-методичного відділу ТОУНБ 

 

Редактор:   Г. Й. Жовтко 

 

Комп’ютерний  Л. М. Козачок, головний методист  

набір:    науково-методичного відділу ТОУНБ 

 

Комп’ютерна  В. І. Раківський, завідувач відділу 
верстка:    автоматизації та механізації  

      бібліотечних процесів 

 

Відповідальний 

за випуск:  В. І. Вітенко, директор ТОУНБ 

 

 

 
Підписано до друку 11.12.2011. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарнітура Schoolbook. 

Друк офсетний. 0,93 ум. др. арк., 0,93 ум. фарб. відб., 0,53 обл.-вид. арк. 
 
 

Наклад 35 примірників 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, 

б-р Т. Шевченка, 15, м. Тернопіль, 46001. 

Тел. (0352) 52-52-64.  www.library.te.ua 

 


