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Головними завданнями публічних бібліотек області були 

сприяння створенню громадянського суспільства, формування 

патріотизму, розширення соціокультурного простору читання, 

підвищення освітнього та культурного рівня населення, соціалізація 

людей, залучення їх до суспільного та культурного життя. 

Упродовж 2017 року в області функціонувало 1480 публічних, 

спеціальних та спеціалізованих бібліотек. Фонд нараховував 

16 545,3 тис. пр. документів. Кількість користувачів, згідно з 

єдиною реєстраційною картотекою, становила  550,3 тис. осіб, 
книговидача – 12 442,2 тис. пр. документів. Загальна кількість 

бібліотечних працівників 2014 осіб. 

 

Табл. 1. Мережа бібліотек 

 
Мережа публічних бібліотек системи Міністерства культури 

України на 1 січня 2018 року нараховувала 838 закладів, з них 

259 – у складі об’єднаних територіальних громад (ОТГ), 

у т. ч. 754 сільські бібліотеки-філіали, з них – 228 в ОТГ, 

31 бібліотека для дітей, 32 міські й 3 обласні книгозбірні. Також 

послуги населенню надавали 34 пункти бібліотечного обслугову-

вання. Книгозбірні об’єднано у 19 централізованих бібліотечних 

систем, з них – одна міська та 1 – публічно-шкільна. 
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У 2017 році базова мережа публічних бібліотек скоротилась на 

23 заклади: згідно з рішенням сесії Бучацької районної ради від 

26 вересня 2017 року № 372 та листом-погодженням від 

Міністерства культури України від 26 червня 2017 року за № 49/22-

2/46-17 закрито бібліотеку-філіал с. Гутишино Бучацької ЦБС.  

Відповідно до рішення сесій сільських рад та погодження 

Міністерства культури України від 31 січня 2018 року № 22/22/2-

2618 закрито бібліотеки-філіали сіл Новий Рогівець, Чеснівський 

Раковець, Красносільці Збаразької ЦБС. 
У Монастириській централізованій бібліотечній системі прове-

дено значну реорганізацію мережі. Згідно з рішенням сесії 

Монастириської районної ради від 08 вересня 2017 року № 218 «Про 

реорганізацію Монастириської ЦБС» закрито бібліотеку-філіал 

с. Комарівка й створено 10 пунктів видачі в селах Олеша, Заставці, 

Гранітне, Підлісне, Коржова, Маркова, Бобрівники, Залісся, 

Міжгір’я, Тростянці. 

Зміни в структурі ЦБС здійснено без погодження Міністерства 
культури України у зв’язку з недостатньою аргументацією 

реорганізації (лист від Міністерства культури України № 117/22-2-

26/17 від 22.11.2017). 

Закрито сім бібліотек у Підволочиській об’єднаній територі-

альній громаді, згідно з рішенням сесії Підволочиської селищної 

ради від 20 жовтня 2017 року № 963 «Про припинення діяльності 

бібліотек сіл: Дорофіївка, Жеребки, Мислова, Мовчанівка, Росохува-

тець, Фащівка, Чернилівка» та бібліотеку села Медин Скориківської 
ОТГ, згідно з рішенням сесії Скориківської сільської ради 

Підволочиського району від 09 лютого 2017 року № 311. 

Для забезпечення діяльності публічних книгозбірень області 

у 2017 році було виділено 80 661,5 тис. грн, що більше від 

попереднього року на 21 642,1 тис. грн. 

На оплату праці виділено 62 018,5 тис. грн (більше від поперед-

нього року на 17 091,8 тис. грн); на комплектування фондів – 

456,4 тис. грн (більше від попереднього року на 44,5 тис. грн), для 
проведення поточних та капітальних ремонтів – 377,0 тис. грн 

(менше від попереднього року на 139,5 тис. грн), на придбання 

основних засобів – 264,2 тис. грн (більше від попереднього року на 

175,3 тис. грн). 
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Табл. 2. Надходження коштів 

 
Фінансування централізованих бібліотечних систем складало 

63 519,2 тис. грн, що на 15 788,6 тис. грн більше від попереднього 

року. За статтями витрат кошти розподілено таким чином: оплата 

праці – 49 221,5 тис. грн, комплектування фондів – 351,4 тис. грн, 

проведення поточних та капітальних ремонтів – 359,0 тис. грн, 

придбання основних засобів – 264,2 тис. грн. 

Для фінансування сільських бібліотек-філіалів було передбачено 
28 557,1 тис. грн, що більше від попереднього року на 

7 938,2 тис. грн. Для виплати заробітної плати було надано 

23 994,1 тис. грн, на комплектування фондів – 182,4 тис. грн, для 

проведення поточних та капітальних ремонтів – 65,7 тис. грн. 

 

У звітному році загальна сума використаних коштів 

бібліотеками області становила 80 601,3 тис. грн, у т. ч. на оплату 

праці виділено 62 029,3 тис. грн; для комплектування фондів – 

2 245,0 тис. грн, у т. ч. за рахунок коштів загального фонду – 
456,4 тис. грн; для проведення поточних та капітальних ремонтів – 

2 124,3 тис. грн, у т. ч. за рахунок коштів загального фонду – 

377,0 тис. грн; на придбання основних засобів – 442,7 тис. грн, 

у т. ч. за рахунок коштів загального фонду – 264,2 тис. грн. На 

кінець року не використано 60,2 тис. грн із спеціального фонду. 
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Табл. 3. Використання коштів 

 
За обсягом фінансування на одну сільську бібліотеку-філіал 

кілька років поспіль найкращий показник у Тернопільської 

районної ЦБС (71,5 тис. грн), непогано фінансувалися книгозбірні 

Підволочиського (54,1 тис. грн), Козівського (49,2 тис. грн), 

Бучацького (48,2 тис. грн) районів. Найменша кількість 
фінансування з розрахунку на одну сільську бібліотеку-філіал – 

у Підгаєцькій ЦБС (17,4 тис. грн). 

Аналізуючи використання коштів, бачимо, що головним чином 

вони покривали виплату заробітної плати. Відсотковий показник 

цих видатків становив 76,9% від загальної суми. Відсоток 

бюджетних коштів, використаних на комплектування фондів, 

становив 0,5%, на поточні ремонти – 0,4%. 

Найкраще фінансуються книгозбірні Тернопільської міської 
централізованої бібліотечної системи, на утримання яких 

у 2017 році використано 7 185,2 тис. грн. 

Залучення до своїх бюджетів додаткових коштів за рахунок 

благодійництва, спонсорства, меценатства, надання додаткових 

платних послуг – важливий напрямок роботи публічних бібліотек 

області. Усього завдяки фандрейзинговій діяльності книгозбірнями 

області отримано ресурсів у сумі 4 481,0 тис. грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

державними і комунальними закладами культури», публічні 

бібліотеки області надають платні послуги своїм відвідувачам, 
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зокрема здійснюється оформлення реєстраційних документів, 

ксерокопіювання, сканування, підготовка довідок, формування 

бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт. 

У 2017 році публічними книгозбірнями області було надано послуг 

на 275,1 тис. грн, що більше від показника попереднього року на 

22,6 тис. грн. Централізовані бібліотечні системи одержали 

133,4 тис. грн, що більше від попереднього року на 4,8 тис. грн, 

а три обласні бібліотеки – 141,7 тис. грн (більше від попереднього 

року на 17,8 тис. грн), зокрема обласна універсальна наукова 
бібліотека – 60,4 тис. грн (+6,3 тис. грн), обласна бібліотека для 

молоді – 45,8  тис. грн (+7,3 тис. грн), обласна бібліотека для 

дітей – 35,5 тис. грн (+4,2 тис. грн). 

 

Табл. 4. Надходження коштів із платних послуг 

 
Централізовані бібліотечні системи, надаючи послуги 

користувачам бібліотек на платній основі, отримали: 
ЦБС м. Тернополя – 61,2 тис. грн; 

Бережанська ЦБС – 14,9 тис. грн; 

Бучацька ЦБС – 9,9 тис. грн. 
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Упродовж кількох останніх років бібліотеками Підволочиського 

району, Лановецької та Підгаєцької ЦБС платні послуги не надава-

лися. 

 

Фонди бібліотек є важливим інформаційним, культурно-освітнім 

ресурсом, який забезпечує права громадян на доступ до інформації 

та спрямований на задоволення читацького попиту. 

За статистичними даними 2017 року, бібліотечний фонд області 

нараховував 7 256,22 тис. пр. документів (у т. ч. у сільських 
книгозбірнях – 4 613,82 тис. пр.). 

На сьогодні гостро постала проблема оновлення бібліотечних 

фондів публічних бібліотек Тернопільської області. У 2017 році до 

публічних книгозбірень надійшло 158,3 тис. пр. документів, а це 

0,15 примірника на одного мешканця та 0,40 – на одного 

користувача. 

Відсоток використання коштів на комплектування загалом по 

області становив 0,6% від загальної суми використаних коштів. 
Такий показник свідчить про незадовільний стан комплектування 

публічних бібліотек новою літературою. Як показують результати 

статистичної звітності, упродовж останніх трьох років публічні 

бібліотеки Гусятинського, Монастириського, Підволочиського, 

Шумського районів взагалі не фінансувалися з бюджету щодо 

придбання нових книжок. 

Основне джерело комплектування – безкоштовне надходження 

літератури. У листопаді – грудні 2017 року до Тернопільської 
обласної універсальної наукової бібліотеки надійшло 138 назв 

видань, закуплених Національною парламентською бібліотекою 

України на виконання наказу Міністерства культури України від 

31 жовтня 2017 року № 1132 «Щодо здійснення придбання 

україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек». 

Загалом надійшло 25 635 пр. видань від 44 видавництв України 

на загальну суму 2 404 599,91 грн. 

Серед одержаних книжок – сучасні україномовні видання, які 
вийшли друком у 2016—2017 роках, багато науково-популярної, 

довідкової, художньої та громадсько-політичної літератури, зокрема: 

«Спустошення» Л. Дереша, «Інтернат» С. Жадана, «Син тіні» 

О. Ульяненка, «Чигиринський сотник» Л. Кононовича, «Рейс» 

С. Лойка, «Вегетаріанка» Х. Канга, «Останні свідки: Соло для 

дитячого голосу» С. Алексієвич, «Чорний лебідь» Н. Талеба, 
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«Промови та есеї» В. Гавела, «Бузкові дівчата» М. Келлі, «Мафтей» 

М. Дочинця, «П’ять секунд, п’ять днів» Є. Положія, «Подив 

і тремтіння» А. Нотомб, «Шенгенська історія» А. Куркова тощо. 

Також одержано велику кількість дитячої літератури, серед 

якої –«Помста Баби Яги» В. Шкляра, «Поліанна» Е. Портера, 

«Дивовижна подорож Соні й Асі до Давнього Єгипту» П. Мельника, 

«Пригоди Пеппі Довгапанчохи» А. Ліндгрен, «Веселі пригоди 

Мицика і Кицика» Ю. Чеповецького, «Дивовижні пригоди в лісовій 

школі» В. Нестайка, «Знайомтесь: детектив Нишпорка» 
Г. Касдепке, «Джури козака Швайки» та багато інших цікавих 

видань. 

За сприяння обласної видавничої ради публічні бібліотеки 

Тернопільщини отримали 68 назв книжок авторів краю. 

Загалом за 2017 рік між публічними книгозбірнями області 

розподілено 34 879 пр. видань, зокрема: 

– за державною програмою Міністерства культури України – 

25 635 пр. (138 назв); 
– за державною програмою «Українська книга» (2016 р.) – 3 673 

пр. (43 назви); 

– від обласної видавничої ради – 3952 пр. (68 назв); 

– подаровані видання – 501 пр. (14 назв); 

– інші джерела – 818 пр. (12 назв); 

– газета «Соломія» – 300 річних комплектів. 

Дана література була розподілена між публічними бібліотеками 

області, шляхом передачі їх до центральних бібліотек, які, у свою 
чергу, розподіляли видання серед бібліотек району, включаючи 

книгозбірні новостворених громад. 

Упродовж минулого року до фондів книгозбірень області 

надійшло 158,28 тис. пр. документів, у т. ч. книжок – 143,28 тис. 

пр., періодичних видань – 14,91 тис. пр. Надходження книжок до 

сільських бібліотек становило 101,17 тис. пр.  

 



 10 

Табл. 5. Фінансування на комплектування 

 
 

Табл. 6. Бібліотечний фонд 

 
Від загальної кількості отриманих видань надходження за 

мовною ознакою розподілилися таким чином: державною мовою – 

131,04 тис. пр. (82,79%), російською – 26,64 тис. пр. (16,83%), 
мовами національних меншин – 0,09 тис. пр. (0,06%), іноземними 

мовами – 0,51 тис. пр. (0,32%). 

За 2017 рік надходження документів до Тернопільської ОУНБ 

становило 4896 пр. видань (3091 назва), а саме: книжок та 
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брошур – 3856 пр.; журналів – 954 пр.; газет – 71 річний 

комплект; електронних видань – 15 пр. 

З обласного бюджету на придбання періодичних і книжкових 

видань було виділено 140 000 грн, з них закуплено літератури на 

суму 80 000 грн, що склало 12,1% від загальної вартості 

надходження книжок у фонд бібліотеки. 

Укладено угоди з видавництвами, які пропонували 

найвигідніші умови закупівлі. Безпосередня комунікація дозволила 

придбати документи без посередника й тим самим заощадити кошти. 
Закупівля здійснювалась на взаємовигідних договірних засадах 

у видавництвах України: «Ліра-К», «Право», «Апріорі», «Фабула», 

«Дух і Літера», «Академія», «Академвидав», «Наукова думка», 

а також книготорговельній організації «Книжкова хата». 

Безкоштовне поповнення фонду книжковою продукцією 

становило 87,9%. 

Надходження обласного обов’язкового примірника становило 

496 пр. документів. Це надійне для книгозбірні джерело актуальної 
багатогалузевої літератури для розширення спектра краєзнавчих 

ресурсів. 

У 2017 році підтвердили репутацію відповідальних постачаль-

ників обов’язкового обласного примірника місцеві видавництва: 

«Підручники і посібники», «Укрмедкнига», «Терно-граф», 

«Навчальна книга – Богдан», видавничо-інформаційний дім «Діана 

плюс». 

Систематичними в роботі бібліотек є заходи щодо збереження 
бібліотечних фондів. Контрольну функцію в цьому відведено 

проведенню щорічних планових переобліків та вилученню 

літератури за різними причинами, головною з яких є списання за 

зношеністю. 

Упродовж року здійснювалася робота з рекомплектування 

бібліотечного фонду. Загалом, у 2017 році вибуття становило 

363,32 тис. пр., з них книжки – 348,33 тис. пр. (95,87%), 

періодичні видання – 14,97 тис. пр. (4,12%), аудіовізуальні – 
0,01 тис. пр. (0,005%) та електронні видання – 0,01 тис. пр. 

(0,005%), у т. ч. у централізованих бібліотечних системах – 

347,47 тис. пр., з яких книжки – 334,19 тис. пр. (96,18%), 

періодичні видання – 13,26 тис. пр. (3,82%). 

На 1 січня 2018 року бібліотечний фонд книгозбірень області 

становив 7 256,22 тис. пр. документів, у т. ч. у сільській місцевості – 
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4 613,82 тис. пр. документів, що на 195,20 тис. пр. менше від 

попереднього року; у селах фонд документів зменшився на 

162,32 тис. пр. 

За видами видань книжки становили 6 996,70 тис. пр., або 

96,42% від загальної кількості видань, періодичні видання – 

246,20 тис. пр., або 3,39%, аудіовізуальні видання – 11,32 тис. пр., 

або 0,16%, електронні видання – 2,00 тис. пр., або 0,03%. 

 

Порівняно з попереднім роком, зменшився показник читаності 
фонду на 0,3 і становив 17,6, показник обертаності фонду становив 

1,1. 

Табл. 7. Читаність фонду 
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Табл. 8. Обертаність фонду 

 
Згідно зі статистичними даними, книгозабезпеченість на одного 

мешканця становила 6,9 пр., на одного користувача по області – 

15,7 пр. та по селу – 18,2 пр. Загальнодержавний показник 

забезпеченості користувачів документами становив 19,0 пр., у т. ч. 

у сільській місцевості – 19,3 пр.  

Найвищий показник книгозабезпеченості на одного користу-

вача в публічних бібліотеках Лановецького (23,8; по селу – 26,6), 

Шумського (22,7; по селу – 25,2), Бережанського (21,04; по селу – 
20,6), Заліщицького (19,5; по селу – 20,4) районів. 

 

Кількість обслужених користувачів по області, порівняно з 

2016 роком, зменшилася на 16 658 осіб і становила 461 037 осіб. 

Зменшення кількості користувачів відбувається в публічних 

бібліотеках майже всіх районів (за винятком – Кременецького), що 

спричинено кількома факторами: загальною тенденцією зменшення 

читаючого населення, демографічною ситуацією, якістю бібліотеч-
них фондів у сільських бібліотеках, отриманням інформації з інших 

джерел (мережа інтернет). 
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Кількість користувачів віком до 15 років становила 101,0 тис. 

осіб; від 15 до 21 року – 74,2 тис. осіб, від 22 років – 214,5 тис. 

осіб. 

 

Доступність бібліотеки для користувача 24 години на добу – 

саме таку можливість дають бібліотечні веб-сайти. Діяльність, 

продукти та послуги представлено на 15 сайтах публічних 

книгозбірень і 45 блогах. Популярність бібліотечних сайтів зростає, 

про що свідчить кількість відвідувань – 754,0 тис. Разом із збіль-
шенням кількості віртуальних користувачів, з року в рік зменшу-

ється число відвідувань бібліотек. Так у звітному році відвідування 

становило 4 165,7 тис. осіб. 

 

Табл. 9. Обслуговування користувачів 

 
Важливим плановим показником роботи бібліотек залишається 

книговидача. У 2017 році вона становила 8 185,28 тис. пр., що на 
395,36 тис. пр. менше від попереднього року, у т. ч. по селу – 

4 396,07 тис. пр., що менше на 218,40 тис. пр. Зменшення 

показника спричинене рядом об’єктивних причин: якістю 

бібліотечного фонду, зокрема малою кількістю надходжень нової 

літератури, обмеженим асортиментом періодичних видань, 

зменшенням мережі бібліотек. 
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Табл. 10. Книговидача 

 
Імідж сучасної бібліотеки значною мірою залежить від фаховості 

її працівників. Кадровий потенціал публічних книгозбірень краю 

становив 1246 бібліотечних фахівців, у сільській місцевості – 709. 

З них повну вищу освіту мали 360 осіб (28,8%), у т. ч. бібліотеч-

ну – 213 (17,0%); базову вищу – 831 (66,7%), у т. ч. бібліотечну – 

713 (57,2%). 

 

Табл. 11. Забезпечення кадрами 

 



 16 

Кількість фахівців із вищою освітою в сільській місцевості 

становила 79 (11,1%), у т. ч. бібліотечною – 23 (3,2%); базовою – 

573 (80,8%), у т. ч. спеціальною – 473 (66,7%). 

За стажем роботи бібліотекарів можна розподілити таким чином: 

до 3 років – 114 (9,2%), по селу – 78 (11,0%); від 3 до 9 років – 

163 (13,1%), по селу – 102 (14,3%); понад 10 років – 315 (25,3%), 

по селу – 191 (26,9%); понад 20 років – 654 (52,4 %), по селу – 

338 (47,6%). 
 

Сталим показником останніх десятиліть є недостатність бюджет-

ного фінансування на оплату праці. Невирішеною залишається 

проблема неповної зайнятості бібліотечних працівників, особливо 

в сільській місцевості. Найвищий показник неповної зайнятості 

бібліотекарів у Гусятинській – 79,4% (54 із 68), Заліщицькій – 

78,4% (51 із 65), Лановецькій – 77,5% (31 із 40), Монастириській – 

74,5% (38 із 51) ЦБС. 
  

Питання покращення матеріально-технічної бази залишається 
одним із важливих. У бібліотеках проводилися поточні та 

косметичні ремонти, на які було затрачено 2 124,3 тис. грн, з них, 

377,0 тис. грн, – бюджетні кошти. 

Відділом культури Теребовлянської райдержадміністрації 

залучено кошти із фонду регіонального розвитку на капітальний 

ремонт Теребовлянської центральної бібліотеки. Загальна вартість 

робіт становить 1 млн 154 тис. грн, із яких 30% складають кошти 

місцевого бюджету. 
У Монастириськах за залучені кошти (22 100 грн) благодійного 

фонду Агрохолдингу «Мрія» у читальні зали центральної районної 

та дитячої бібліотек придбано 85 стільців. 

Бібліотекарями бібліотек-філіалів сіл Бобрівники, Велеснів, 

Високе, Горигляди, Горожанка, Гранітне, Григорів, Доброводи, 

Дубенка, Заставці, Комарівка, Криниця, Лазарівка, Лука, Міжгір’я, 

Тростянці, Устя—Зелене здійснено закупівлю, за власні кошти, 

масляних радіаторів (дозволених за технікою безпеки та пожежної 
безпеки), з метою економії енерговитрат, для підтримки тепла 

в даних закладах та покращення умов праці; для бібліотеки-філіалу 

с. Швейків придбано масляний радіатор за кошти Швейківської 

сільської ради; у бібліотеки-філіали сіл Завадівка, Маркова, 

Коржова, Красіїв  придбано електричні конвектори за кошти 

Завадівської та Красіївської сільських рад. Для людей з особливими 
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потребами в Монастириській центральній районній бібліотеці 

встановлено пандуси. 

Зроблено поточний ремонт у Лановецькій центральній бібліотеці 

(вартість робіт 4,0 тис. грн). 

Для покращення матеріально-технічної бази бібліотек та якості 

надання послуг у звітному році придбано: 

• Озернянська ОТГ: персональний комп’ютер, багатофункціональ-

ний пристрій (14,8 тис. грн); 

• Бучацька ЦБС (бюджетні кошти): програмне забезпечення 
«УФД/Бібліотека» (35,0 тис. грн), персональний комп’ютер 

(11,3 тис. грн); 

• Підволочиська центральна бібліотека (бюджетні кошти): 

3 персональних комп’ютери (48,0 тис. грн); 

• Тернопільська ЦБС: 15 персональних комп’ютерів, 1 принтер 

(220,0 тис. грн, бюджетні кошти): центральна бібліотека, 

центральна бібліотека для дітей, село Великий Глибочок, 

Чистилів, Плотича, Івачів Долішній (принтер), Ігровиця, 
Довжанка, Забойки, Почапинці, Велика Лука, Лучка, Соборне, 

Чернелів Руський, Ступки. 

Усього на суму 329,1 тис. грн. 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді передала 

центральній бібліотеці Тернопільського району мультимедійний 

проектор та екран. 

Для реалізації програми «Комп’ютеризація бібліотек Терно-

пільської міської централізованої бібліотечної системи» у 2017 році 
кошти не виділялися. 

 

В осінньо-зимовий період опалювалося 702 бібліотеки (83,7% до 

загальної кількості), з них: постійно – 462 бібліотеки (55,1%), 

періодично – 240 (28,7 %), не опалювалося 136 бібліотек (16,2%). 

 

Сучасні бібліотеки відіграють важливу роль у становленні 

демократичного суспільства. Залучаючи населення до багатьох своїх 
заходів та акцій, вони сприяють підвищенню соціальної активності 

людей, формують у них громадянську свідомість, допомагають 

створювати особливий суспільний мікроклімат. 

Важливе місце в діяльності публічних бібліотек області займає 

інформаційно-бібліографічна діяльність, яку було спрямовано на 

виконання наступних завдань: розкриття інформаційних ресурсів 
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бібліотек, якісне інформаційно-бібліографічне обслуговування 

користувачів на основі традиційних і сучасних інформаційних 

технологій, удосконалення роботи з підвищення рівня бібліотечно-

бібліографічних знань. Вирішенню цих завдань сприяла планомірна 

довідково-бібліографічна та інформаційна робота, у тому числі 

з довідково-бібліографічного обслуговування (ДБО). Одним з основ-

них показників ефективності цієї діяльності є виконання довідок. 

У 2017 році їх кількість склала 90,1 тис. Інформаційним обслугову-

ванням охоплено всі групи населення. Найчисельнішою й основною 
категорією користувачів книгозбірень області, як і раніше, є учні та 

студенти, чиї інформаційні потреби тісно пов’язані з навчальним 

процесом. Тематика запитів, що надійшли до центральних бібліотек 

та бібліотек-філіалів, була різноманітною, зокрема: історія, право, 

краєзнавство, екологія, спорт, педагогіка, економіка, література, 

мовознавство й фольклор. 

Публічні бібліотеки області використовують у своїй діяльності 

новітні комп’ютерні технології для забезпечення потреб громади 
в інформації, створення нових послуг, запровадження процесів 

автоматизації в роботу книгозбірень. Виконання цих завдань 

виводить на зовсім новий рівень бібліотечно-інформаційного 

обслуговування, створює умови якісного та швидкого публічного 

доступу до інформації та знань. Доступ до мережі інтернет мають 

140 бібліотек, а це лише 16,7%. Кількість сільських бібліотек, 

підключених до мережі інтернет, становить 77 закладів (10,2%). 

У книгозбірнях області облаштовано 575 інтернет-місць. Найбільше 
автоматизованих місць із доступом до мережі в бібліотеках 

Тернопільського (42), Чортківського (39), Заліщицького (33), Бу-

чацького (30), Гусятинського (24), Збаразького (24) районів, у місті 

Тернополі – 50. Не має підключення до інтернету жодна сільська 

бібліотека Кременецького та Підволочиського районів (табл. 5). 

 

Краєзнавча діяльність є одним із пріоритетних напрямків 

роботи публічних книгозбірень області. Її аспекти охоплювали 
історичний, природничо-географічний, народознавчий, літературний 

та мистецький напрямки. Саме ця діяльність надає їм місцевого 

колориту, регіональної специфіки, самобутності. Краєзнавство 

завжди пов’язане із життям громади, роботою на її благо, тож 

бібліотеки завжди прагнули бути корисними й цікавими населенню 

свого краю, стати більш відкритими та дружніми, запропонувати 
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нові послуги, подати нові ідеї громадській спільноті, залучити різні 

вікові категорії. 

Краєзнавчою одою Лановеччині став великомасштабний захід – 

презентація літературно-мистецького альманаху «Лан», участь 

у якому взяли науковці, художники, літератори, музиканти, автори 

співаної поезії. Об’ємний інформаційний ресурс для теперішнього 

й майбутнього поколінь, що вийшов друком у видавництві «Крок», 

є дороговказом для тих, хто хоче пізнати історію, науку, мистецтво, 

поезію та прозу, переосмислити цінності в усіх сферах життя, 
долучитися до розв’язання соціальних проблем району. Відтворений 

у книзі матеріал охоплює майже всі сфери життя району першого 

десятиліття ХХІ століття, містить відомості про знаних людей із 

різних сіл і райцентру. Присутні згадали добрим словом і пом’янули 

хвилиною мовчання ініціатора видання Я. Галяса. 

Ведуча Л. Оревчук, працівник бібліотеки, та члени редколегії 

перегортали розділи книги: «У всесвітній вінок пошани Т. Шев-

ченку», «Україна: третє десятиліття відновлення державності», 
«Скарби національної пам’яті», «Заповіт борців за волю України», 

«Із літ минулих – з глибини століть», «Пам’ятні дати», «Магія 

слова і музики», «Аматорські колективи», «Майстри слова», «Твор-

ці візерунків», «Молодих талантів розкрилля», «Нашого цвіту по 

всьому світу», «Обдаровані довірою людей», «Наші традиції». 

Презентацію кожного розділу доповнювали захоплюючі розповіді 

відомих людей із вагомими науковими й творчими здобутками, 

відеосюжети, світлини, авторська співана поезія, музичні твори. 
У рамках міні-програми «Зоряний час мого міста» Лановецькою 

центральною бібліотекою проведено день краєзнавства «Місто величі 

і слави, місто наших сподівань», перегляд фільму-подорожі «Мої 

Ланівці: подорож цікавими місцями», озвучено книжкову виставку 

«Живи і квітни, рідне місто, на всі часи, епохи і віки», а також під 

час святкування Дня міста на центральній площі увазі громадськості 

та гостей міста центральна книгозбірня запропонувала арт-виставку 

«Постаті в історії Лановеччини» та поетичний вернісаж «Я поділюсь 
краплинкою тепла». Цикл заходів доповнило вуличне дійство «Герої 

книг у нашому місті», організоване працівниками книгозбірні та її 

користувачами. 

У Козівській центральній районній бібліотеці відбулася зустріч 

з Олегом Германом – поетом, автором і виконавцем пісень, худож-

ником, педагогом, сценаристом і режисером багатьох святкових 
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програм та видовищ, поставлених ним у рідному місті Тернополі, 

і ще знаємо його як активного діяча, інтелігента, котрий не стоїть 

осторонь нинішнього складного та нелегкого громадського життя. 

На заході були присутні учасники літературно-мистецької 

вітальні «Берегиня», учні Козівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 та 

Дибщенської сільської школи, представники «Самооборони 

Козівщини». 

Олег Герман заполонив усіх своєю поезією. Його творчість – це 

щире запрошення кожного з нас до світлиці письменницької душі. 
Учасники заходу ніби спілкувалися з думками та емоціями автора. 

У рядках книг Олега Михайловича пульсує велика енергетика. 

Роздуми поета сповнені почуттям теплоти та щирості у вислові свого 

бачення й осмислення світу, любові до оточуючої землі, до близьких 

і далеких людей.  

Він – автор багатьох пісень, музику до яких пише сам. Його 

розповідь про свій життєвий і творчий шлях перепліталася 

з виконанням пісень, які із захопленням слухали учасники  заходу. 
Олег Герман – людина багатогранна, як художник бере участь 

в обласних виставках, оформляє власні збірки та книжки місцевих 

авторів. 

Присутні мали змогу ознайомитися з книжковою виставкою 

«Все, що душа довірила словам…». 

Уже другий рік поспіль восени у Кременецькій центральній 

бібліотеці ім. Ю. Словацького відбувся Західноукраїнський форум 

творців і шанувальників краєзнавчої й туристичної книги «Книж-
ний гостинець» приурочений до Всеукраїнського дня бібліотек. 

Зіркові учасники: Дара Корній (Львів), Антон Санченко (Київ), 

Ольга Деркачова (Івано-Франківськ), Юрій Камаєв (Кременець). 

У рамках форуму відбулися зустрічі в навчальних закладах району, 

презентації нових книг в ЦБ ім. Ю. Словацького. Ключовою з них 

стала презентація першого випуску альманаху книжників і книго-

любів Волинського Тернопілля «Книжний гостинець». Долучилась 

до цього й центральна районна бібліотека для дітей, адже головну 
вулицю міста заполонив різнобарвною, яскравою хвилею дитячий 

Карнавал книжкових героїв. Його юні учасники та їхні батьки, 

бабусі й дідусі переглянули тематичну виставу «Книга – твій друг» 

Кременецького районного центру дитячої творчості, з яким тісно 

співпрацює дитяча бібліотека. 
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Для збереження та розвитку історико-культурної спадщини 

міста як столиці лемківської культури Любов Малярська, директор 

Монастириської централізованої бібліотечної системи, у центральній 

дитячій бібліотеці проводить тематичні зустрічі з дітьми щодо 

відновлення та розвитку лемківського етносу (мови, звичаїв, 

традицій). 

Багато років поспіль у Підволочиській центральній бібліотеці діє 

літературно-мистецька вітальня «Елегія». На засідання запрошу-

ються представники влади, інтелігенція, студенти та всі хто 
небайдужий до художнього слова. 

Особливим було засідання вітальні на вшанування 80-річчя 

спільної трагічної загибелі титанів української культури та 

літератури Леся Курбаса та Миколи Куліша. 

Про ці дві непересічні особистості не можна не говорити, не 

думати, чи не переживати їхнє життя й творчість. Їхня дорога – 

важка, трагічна й коротка. Але коротка дорога не знає короткої 

пам’яті. 
Соловки, Сандармох… Зміст цих слів відомий сьогодні кожному. 

На засіданні було представлено книгу «Соловки» Антоніни 

Листопад, яку не можна читати без сліз. Скільки українського цвіту 

загинуло безневинно. 

Розповіддю про урочище Сандармох зворушила присутніх 

Оксана Лукасевич, завідувачка дитячої бібліотеки, яка побувала на 

меморіалі: «Атмосфера тут якась незвична, тут – тиша, навіть 

птахи не співають. І  дерева, дерева з табличками. На кожному 
дереві – фото і табличка з прізвищем, як пам’ятник комусь із 

розстріляних тут людей. Серед них ми знайшли і дерево з фото Леся 

Курбаса, а поруч – його театрального побратима Миколи Куліша. 

Побували і біля хреста-пам’ятника «Убієнним синам України», 

збудованого за ініціативою групи творчої інтелігенції України на 

пожертви світової громадськості у 2005 році. Історична пам’ять на 

цих землях знайшла себе». 

Одним з аспектів діяльності є формування й достатньо 
різноманітне використання фонду краєзнавчої літератури, що 

включає в себе книжки, статті про область у цілому та кожен район 

зокрема, інші матеріали, у яких висвітлюється економічний стан 

краю, історичні й культурні особливості району, міста, екологічні 

проблеми, а також твори місцевих прозаїків, поетів, публікації про 

видатних людей тощо. 
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Для забезпечення інформаційних потреб користувачів у бібліо-

теках області діють Пункти доступу громадян до офіційної 

інформації (ПДГ), де відвідувачі мають можливість ознайомитися 

з необхідними законодавчими чи іншими правовими актами, 

отримати відомості про діяльність Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України та інших органів влади, політичних партій, 

неурядових організацій, роздрукувати необхідні документи тощо. 

Значну роль у цьому плані відіграють саме Пункти доступу 
громадян до інформації органів державної влади, які діють у 50 біб-

ліотеках області. Консультанти Пунктів – працівники бібліотек та 

волонтери – забезпечують вільний безкоштовний доступ до 

мережевих ресурсів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, 

надають допомогу користувачам у формуванні навиків роботи 

з інтернет-ресурсами органів влади та місцевого самоврядування, 

консультують щодо оволодіння навиками е-урядування. Періодично 

проводяться огляди документів «Право. Свобода. Відповідальність».  
Упродовж 2017 року у відділі читального залу Тернопільської 

ОУНБ працював Пункт доступу громадян до правової інформації, 

послугами якого скористалося 119 користувачів. Проведено 5 тре-

нінгів для відвідувачів бібліотеки з користування послугами е-уряду-

вання. 

Обласна універсальна наукова бібліотека пропонує віртуальним 

користувачам послуги електронної доставки документів, надання 

віртуальних довідок, доступ до власних баз даних видань. 
Особливе місце в діяльності книгозбірень централізованих 

бібліотечних систем посідає робота з питань соціального захисту та 

правової освіти населення, у т. ч. молоді. 

У «Публічному центрі регіональної інформації», що діє в чи-

тальному залі Борщівської центральної бібліотеки, зібрано матеріали 

про найважливіші аспекти життєдіяльності місцевої влади, 

соціально-економічний розвиток району, зайнятість населення, 

соціальний захист. В інформаційній зоні «Бібліотека. Інформація. 
Користувач» акумульовано документи про соціальний захист 

населення, охорону здоров’я, культуру, надзвичайні події, стихійні 

лиха, пенсійне забезпечення. Систематично поповнювались тема-

тичні папки-накопичувачі «Досвід організації місцевого самовря-

дування в регіонах», «Децентралізація в краї», «Охорона праці», 

«Працевлаштування молоді», «Освіта в регіоні», «Структура 
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місцевої влади». Оновлювались тематичні полички «Правовий 

дайджест», «Бібліотека і влада», «Бізнес-орієнтир», «На замітку 

практику». Поповнювались картотеки «Законодавчі та офіційні 

документи органів державної влади та управління» та «Соціальний 

захист населення».  Створено  соціально-інформаційний дайджест 

«Підтримаємо разом захисників України!». 

У ПДГ Бучацької ЦБ за консультаційної підтримки фахівців-

волонтерів (юриста М. Скорого та працівника центру зайнятості 

Н. Непіп), користувачі мали можливість вирішити ряд важливих 
питань у приміщенні книгозбірні. Відвідувачі бібліотеки, у тому 

числі люди з обмеженими фізичними можливостями, отримували 

волонтерську допомогу від кваліфікованих спеціалістів щодо 

правильного оформлення звернень громадян, позовних заяв тощо. 

Консультанти ПДГ із числа працівників ЦБ допомагали також 

у реєстрації на ЗНО, отримання закордонних паспортів, віз, поданні 

заяв на участь у державних і регіональних конкурсах та ін. 

Бібліотеки регулярно й безкоштовно отримують інформацію про 
діяльність центральних органів влади, електронні та друковані вер-

сії повнотекстових документів і матеріалів від Програми сприяння 

Парламенту ІІ та повідомляє громадськість району про ці надход-

ження під час проведення інформаційно-просвітницьких заходів. 

У Пункті доступу громадян до інформації органів влади, який 

діє в Заліщицькій районній бібліотеці, відбулась зустріч із Романом 

Бондаруком і Юлією Саботюк – лідерами в Україні зі створення 

ОСББ і впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхових 
будинках. Організатором зустрічі виступила Заліщицька міська 

рада. 

Функціонування при бібліотеках Пунктів доступу громадян до 

офіційної інформації органів влади активно сприяє якісному та 

оперативному задоволенню інтересів і потреб громади в офіційній 

інформації органів влади всіх рівнів, розширенню та впровадженню 

електронного урядування, а отже, формуванню якісно нового іміджу 

бібліотеки. 
У читальному залі Бучацької центральної бібліотеки 

оформлено постійно діючу виставку «Бібліотека і влада: цікавимось, 

співпрацюємо, інформуємо», яка поповнюється новими докумен-

тами, а в бібліотеках-філіалах ЦБС діють кутки «Бібліотека і влада: 

інформуємо». 
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Також центральними книгозбірнями підготовлено інформа-

ційні буклети «Бібліотека пропонує послуги з використанням інтер-

нет-технологій», «Інтернет-центр пропонує…», «Надання доступу до 

е-послуг у публічній бібліотеці». 

На базі бібліотек проводилися заходи щодо освоєння 

інформаційно-комп’ютерної грамотності для населення, зокрема для 

осіб з особливими потребами. Для ознайомлення з практичними 

навиками при користуванні електронними послугами в книгозбірнях 

області для користувачів проведено  цикл заходів: «Державні 
онлайн-послуги для громади», «Електронне урядування через 

інтернет», «Онлайн-реєстрація земельної ділянки», «Калькулятор 

комунальних витрат та субсидій»; практичне заняття «Реєстрація 

особистих кабінетів для оплати комунальних послу», надавалася 

допомога в одержанні електронних ключів для подання податкової 

електронної звітності. 

 

Особливу увагу публічні бібліотеки області приділяють 
організації діяльності з надання послуг людям з обмеженими 

можливостями. 
Центральна бібліотека Збаразької ЦБС спільно з центральною 

дитячою бібліотекою започаткувала новий розділ веб-сайту 

Збаразької ЦБС «AUDIO-бібліотека дитячої літератури» 

(http://zbarazh-library.com.ua/writen-audiobook.html). На сторінці 

розміщено перші аудіокниги «Про О. Лятуринську» і «Вірші 

О. Лятуринської». 

Бібліотекар бібліотеки-філіалу с. Денисів Козівської ЦБС 

відвідувала та обслуговувала пацієнтів Денисівського геріатричного 

центру, систематично інформувала їх про нові надходження, 

організовувала дозвіллєві заходи. 
Важливим напрямком у роботі бібліотек Шумської ЦБС 

є обслуговування людей з обмеженими можливостями. Сьогодні такі 

поняття, як добро, милосердя, благодійність є надзвичайно 

актуальними. Виконуючи соціальну місію, основним пріоритетом 

якої є вільний доступ населення до джерел інформації, книгозбірні 

району роблять свій внесок в обслуговування громадян з особливими 

потребами, яким дуже потрібна увага, турбота й милосердя. Дуже 

часто це люди творчі, які прагнуть уваги, хочуть бути почутими, 
представити свої роботи. Головне для них – спілкування, і саме цю 

можливість надають бібліотеки. Ця категорія користувачів має 
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право на першочергове обслуговування книгою, інтернет-послугами. 

Бібліотечні працівники пропонують свою допомогу в обслуговуванні 

вдома, замовленні книг і наданні довідок телефоном, складанні 

добірок літератури. Так центральна бібліотека здійснювала 

обслуговування книгою хворих у Шумській центральній лікарні. 

Цим досвідом поділилися з кореспондентами каналу «1+1». (відео за 

посиланням: https://goo.gl/E5S8g2). 

Упродовж жовтня – грудня працівниками бібліотек спільно 

з управлінням соціального захисту населення, центром соціальних 
служб для дітей та молоді до Міжнародного дня інвалідів і Дня 

людей похилого віку проведено ряд заходів, зокрема: «Милосердя 

і любов до ближнього» (бібліотека-філіал с. Цеценівка), «Прояви 

турботу та обачливість» (бібліотека-філіал с. Бриків), годину доброти 

«Серця відкриймо для добра» (бібліотека-філіал с. Бірки), бесіду-

роздум «Доброта й милосердя єднають серця» (бібліотека-філіал 

с. Людвище). У центральній бібліотеці проведено годину милосердя 

«Спинилась осінь на порозі», бесіду-роздум «Всепереможна віра 
у життя».  

Працівники Шумської центральної бібліотеки долучилися до 

проведення районного фестивалю «Повір у себе», який організував 

районний центр соціальних служб для дітей та молоді. Цьогоріч 

фестиваль зібрав багато обдарованих дітей з особливими потребами. 

Для діток провели різноманітні майстер-класи, аби вони розкривали 

свої здібності, повірили у власні сили та проявили талант. Учасники 

заходу відвідали бібліотеку та ознайомилися з новинками дитячої 
літератури.  

Діти з обмеженими фізичними можливостями брали участь 

у заходах, що відбувалися в рамках Тижня дитячої книги «Якщо 

читає дитина, Україна буде вільна і єдина!», літніх читаннях «Книга 

збирає друзів» у центральній бібліотеці для дітей. 

В бібліотеках-філіалах сіл Шкроботівка, Сураж для дітей-

інвалідів проводилися конкурси малюнків «Дитинство немає 

границь», «Я за мир», «Світ очима дітей». У бібліотеці-філіалі села 
Залісці діяла виставка робіт «Красу відчуєш серцем» Віри Фещук – 

«дівчини без рук». 

Працівники Шумської центральної бібліотеки спільно з голов-

ним спеціалістом служби у справах дітей райдержадміністрації 

Іриною Ковальчук організували круглий стіл, приурочений до Дня 
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усиновлення, та профілактичну годину щодо запобігання та протидії 

участі дітей у інтернет-спільнотах «Рудий лис» та «Синій кит». 

Найактивніші читачі в сільській бібліотеці – це люди похи-

лого віку. Вони у виборі літератури дослухаються до рекомендацій 

бібліотекаря. Їх цікавлять книжкові виставки «Читачі пропонують», 

на яких представлено кращі поетичні твори, публіцистика, «Фіто-

терапія і наше здоров’я», «Для тих, хто полюбляє сад», «Книги 

нашої молодості», «Прочитайте цю книгу», «Держава – гарант 

соціального захисту» (пенсійне законодавство сьогодні). Користу-
ється попитом періодична преса: «Праця і зарплата», «Дім. Сад. 

Город», «Добрий господар», «Моя сповідь», «Домашня газета», 

«Зелена планета», «Добрий лікар», «Порадник господаря», «Рецепти 

господині». 

 

У центральних бібліотеках ЦБС створено Пункти європейської 

інформації (ПЄІ). Зокрема, у Козівській центральній районній 

бібліотеці діє Пункт європейської інформації, який відкрився 
завдяки перемозі бібліотеки у Всеукраїнському конкурсі проектів 

«Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в бібліотеці», що діє за 

підтримки програми Європейського Союзу «Еразмус+Жан Моне» та 

Української бібліотечної асоціації. 

У рамках даного проекту в книгозбірні діє інформаційний стенд 

«Все про Європу», проводилися різноманітні заходи: віртуальна 

подорож «Музеями Європи» (до Міжнародного дня музеїв), виставка-

знайомство «Впізнаємо Європу разом», літературно-пригодницький 
квест «Пізнавай! Твори! Відпочивай!», інтернет-мандрівка «Освіта 

в Європі», онлайн-подорож «Бібліотеки європейських країн», 

фанфік «Вінкс в бібліотеці на святі Миколая». 

Упродовж року в Козівській центральній бібліотеці діяла 

недільна школа польської мови та школа вивчення англійської мови 

(за участю волонтерів із США). 

Книгозбірні Бережанської ЦБС також долучаються до 

популяризації знань про країни Європи. У центральній бібліотеці 
було проведено інформаційний калейдоскоп «Програми 

Європейського Союзу в Україні» та в співпраці з Бережанським 

краєзнавчим музеєм – «Ніч у бібліотеці «Єврейська сторінка історії 

Бережанщини». 

У відвідувачів Зборівської центральної бібліотеки викликала 

захоплення віртуальна експрес-подорож «Подорожуючи країнами 
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Європи», присвячена Дню Європи. Юні користувачі разом із 

бібліотекарем читального залу віртуально подорожували країнами, 

знайомилися з архітектурними пам’ятками, дізналися цікаві факти 

з історії європейських держав, познайомилися зі святами й 

традиціями різних країн. 

У Шумській центральній бібліотеці відбувся круглий стіл на 

тему «Європейський Союз – новий старт для України». Учасниками 

заходу були: начальник відділу правового забезпечення Світлана 

Антонюк, голова громадської організації «Ініціативна Шумщина» 
Іванна Мрига, начальник відділу «Шумське бюро правової 

допомоги» Кременецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Віктор Липка, заступник начальника 

відділу надання соціальних послуг Шумського районного центру 

зайнятості Леся Король, журналіст інформаційного центру «Новини 

Шумщини» Мар’яна Паращинець. Присутні переглянули 

презентацію про Європу, яку підготували учні 10 класу Шумського 

ліцею Ірина Борщевська та Іван Кравець. Для учнів ДНЗ «Шумське 
ПТУ» працівниками Шумської центральної бібліотеки проведено 

мовну вікторину «Що я знаю про Європу?». За найбільшу кількість 

правильних відповідей переможці отримали призи. 

 

Фахівці централізованих бібліотечних систем області значну 

увагу приділяли виконанню Концепції національно-патріотичного 

виховання, основою якого є ідея розвитку української державності, 

як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та 
української політичної нації. 

24 листопада 2017 року в Козівській районній бібліотеці 

відбулася година пам’яті «Україна – країна нескорених», гостями 

якої були учасники Революції гідності та воїни АТО: Степан 

Андрійчук, Остап Грицай, Степан Геник, Світлана Бучак, учасник 

Революції гідності, завуч Козівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 1. 

Захід підготували учні Козівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 (керів-

ник – Чоловська Г. З.). Організатори заходу: Л. С. Волос, вихова-
тель ГПД, Л. С. Пляшко, керівник драматичного гуртка БТШ. 

У бібліотеках-філіалах проведено: історичну годину «Хай же 

змилосердиться над вами доля і майбутнє буде без війни», зустрічі 

з військовими, волонтерами, інтернет-перегляди документальних 

фільмів патріотичної тематики, бесіду «Революція гідності та 
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свободи», ілюстративно-документальну виставку «Події, що змінили 

світ». 

Для молоді та юнацтва села Велика Плавуча бібліотека-філіал 

провела вечір-зустріч «Незгасна свіча звитяги» з учасником АТО 

Андрієм Воликом. Присутні переглянули відеофільм «Ми більш 

ніколи не станемо братами». Цього вечора лунали пісні про Україну, 

повстанські пісні. Учасники заходу читали вірші воїнів АТО.  

2017 рік на Тернопільщині проголошено Роком Української 

повстанської армії. З нагоди відзначення в області 75-річчя від дня 
створення ОУН – УПА бібліотеки Шумської ЦБС провели комплекс 

заходів, спрямованих на вшанування пам’яті полеглих борців за 

волю України. Зокрема, організовано книжкові виставки: «УПА: 

лики мужності та героїзму» (бібліотеки-філіали сіл Тилявка, 

Онишківці, Сураж), «В обороні правди і волі вони голови склали» 

(бібліотека-філіал с. Стіжок). 13–14 жовтня, на свято Покрови 

Пресвятої Богородиці та в День захисника України, у музей просто 

неба «Табір ВО УПА «Волинь-Південь» зі всієї області та інших 
регіонів України з’їхались активні громадяни, щоб вшанувати 75-ту 

річницю створення Української повстанської армії. Шумська ЦБ 

організувала книжкову виставку «УПА: відповідь нескореного 

народу». Працівники бібліотеки проводили екскурсії. Напередодні 

урочистостей долучились до написання текстів на банери до літнього 

класу підстаршинської школи, яка діяла у 1942–1943 роках при 

штабі. 

Центральною бібліотекою видано бібліографічний покажчик 
«Шумщина – повстанський край», в основу якого лягла інформація 

про діяльність УПА на теренах краю. 

 

Відродженню духовності нашого народу сприяє соціальне 

партнерство бібліотек із релігійними громадами. Священнослужи-

телі є частими гостями книгозбірень, допомагають у поповненні 

фондів релігійної тематики, проводять заняття в недільних школах. 

В умовах трансформації українського суспільства звернення до 
духовних цінностей випливає із завдань розвитку національної 

державності, побудови цивілізованої держави, національного 

й духовного відродження України. Духовні цінності – це душа 

народу, його образ, з яким він постає перед світом. У них 

акумульовані його характер та ідеали, особливості менталітету. 

У формуванні глибинних морально-етичних цінностей для бібліотеч-
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них закладів точкою опори були церковні спільноти, викладачі 

християнської етики, громадськість. 

З нагоди 125-річчя від дня народження патріарха Йосифа 

Сліпого в Гусятинській районній бібліотеці для дорослих відбулися 

християнські читання «Творив для нас, для церкви й України». 

Присутні мали змогу переглянути кадри з фільму «Патріарх. Життя 

Йосифа Сліпого» та ознайомитися з книжковою викладкою «Йосиф 

Сліпий – подвижник української національної ідеї». «125 років від 

дня народження Патріарха Йосифа Сліпого» – під такою назвою  
в Хоростківській міській бібліотеці для дорослих розкрито 

книжкову експозицію на базі фондів доктора М. Палія. Книги, 

представлені на виставці, розповідають про життя й боротьбу 

видатного українського церковного та громадського діяча, ученого 

й богослова. Проведено годину духовності «Заповіт Блаженнійшого 

Патріарха Йосифа Сліпого». Бібліотекар сільської бібліотеки-філіалу 

с. Тудорів Гусятинської ЦБС провела з користувачами бібліотеки 

християнську годину «Творив для нас, для церкви й України». 
У книгозбірні оформлено виставку-портрет «Славетний діяч 

церкви». 

Робота Чортківської центральної бібліотеки є складовою 

частиною організації літнього дозвілля дітей. Цікаво та весело 

цікаво та весело провели свій час у бібліотеці учасники літнього 

табору «Веселі канікули з Богом» Катедрального Собору Верховних 

Апостолів Петра і Павла. Упродовж двох тижнів понад 80 дітей 

разом з аніматорами – студентами Чортківського гуманітарно-
педагогічного коледжу та братами-семінаристами Івано-Франківської 

духовної семінарії ім. священномученика Йосафата – відвідали 

пізнавальні майстер-класи з орігамі, а також навчились виготовляти 

поробки з картону, святкові листівки. Ігри, конкурси, розваги, 

аплікації й творчі роботи, і під завісу – улюблені «мультики» – 

усе це до вподоби нашим маленьким друзям. Працівниками 

бібліотеки проведено цикл майстер-класів хендмейд «Красиве 

власними руками». 
 

Розбудова демократичної правової держави безпосередньо 

пов’язана із розвитком правової свідомості й правової культури 

населення. Тому важливим напрямком у роботі бібліотек 

залишається популяризація правових знань, виховання в юних 

користувачів поваги до закону, формування в них необхідності жити 
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за правовими нормами. Публічні книгозбірні області проводять 

різноманітні заходи даної тематики. 

У суверенній і незалежній правовій державі особливо важливе 

значення має виховання в молоді правової культури, з рівнем якої 

безпосередньо пов’язана ефективність докорінних перетворень 

у нашій країні. Правова освіта підростаючого покоління має 

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 найбільш доступна установа, 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».  

Книгозбірнями Тернопільської міської ЦБС було організовано: 

правовий дайджест «Збережемо сім’ю: корисна інформація для 
молодого подружжя» (бібліотека-філіал № 2 для дорослих Терно-

пільської міської ЦБС); правовий лабіринт «Великі права маленької 

людини», інформаційний гід «Правовий статус 14-літніх», 

громадянський форум «Підліток і злочин: джерела, характер 

і особливості» (бібліотека-філіал № 5 для дорослих Тернопільської 

міської ЦБС); веб-бесіда «Юридичний компас для тебе», буктрейлер 

«Територія закону» (бібліотека-філіал № 8 для дорослих Терно-

пільської міської ЦБС). 
12 квітня у рамках Тижня дитячого читання в Центральній 

бібліотеці для дітей Тернопільської міської ЦБС проведено круглий 

стіл «Мобінг/булінг в дитячому середовищі» для учнів 8-Б класу 

Тернопільської ЗОШ № 7. Бесіду «Все про мобінг та булінг» провела 

фахівець із соціальної роботи Тернопільського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Л. П. Васильєва, тренінг 

«Основні цінності людини» та рольову гру «Повноцінна людина. Хто 

вона?» – координаторка правоосвітнього напрямку Молодіжного 
центру розвитку «МІСТ» М. П. Гевко, профілактичну бесіду 

«Попередження насильства серед підлітків» – інспектор ювенальної 

превенції Тернопільського відділу поліції ГУНП у Тернопільській 

області А. В. Мацієвська. Бібліотекарі ознайомили школярів із 

серією книг «Практична психологія для підлітків». Також учні 

мали змогу переглянути відеоролики даної тематики. 
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Шостий рік поспіль у Чортківській центральній бібліотеці 

в рамках проекту «Шлях до успіху через інтернет» функціонує 

інформаційно-консультативний центр «Правовий компас». Праців-

ники центральної бібліотеки допомагають людям старшого віку 

здійснювати пошук нормативно-правових документів, навчають 

комп’ютерної грамотності, пропонують спілкуватися за допомогою 

«Skype», електронної пошти тощо. 

 

Працівники публічних бібліотек здійснюють і профорієнтаційну 

діяльність. У Підгаєцькій районній бібліотеці для дорослих за 

участю фахівця районного центру зайнятості Ольги Галаси відбувся 

профорієнтаційний захід для учнівської молоді «Зроби крок 

назустріч професії». 

Бібліотекар юнацького абонементу Наталія Омелько розповіла 

користувачам про програму «Бібліоміст», завдяки якій у книгозбірні 

діє Інтернет-центр, де відвідувачі мають вільний, безкоштовний  

доступ до потрібної інформації. Учні довідались про особливості 
професії бібліотекаря, нові надходження, ознайомилися з книжко-

вим фондом, оглянули бібліотечні тематичні виставки.  

Фахівець районного центру зайнятості Ольга Галаса 

проінформувала молодь про послуги служби зайнятості, актуальні 

професії на регіональному ринку праці, про те, як правильно обрати 

фах. Основний акцент зробила на перспективах працевлаштування 

після навчання. 

Також користувачі ознайомилися із сайтами з пошуку роботи та 
їх структурою. Через пошукові системи самостійно переглядали 

вакансії, адреси вищих навчальних закладів, пройшли профдіагно-

стичне тестування на визначення власних нахилів та здібностей. 

 

Важливим засобом стабільного розвитку регіону є екологізація 

мислення та формування екологічної культури населення, 

популяризація здорового способу життя. Помітну роль у цьому 

складному й тривалому процесі відіграють бібліотеки, які вважають 
природоохоронний вектор одним із пріоритетних напрямів своєї 

діяльності. 

Тернопільська центральна районна бібліотека спільно з ліка-

рями Тернопільського районного територіального медичного об’єд-

нання проводила ряд просвітницьких заходів для користувачів та 

онлайн-консультації для мешканців району. Теми різноманітні: «Як 
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застерегтися від застуди. Три штами грипу», «Правила здорового 

харчування», «Невідкладні заходи щодо боротьби з туберкульозом» 

(сімейний лікар В. Є. Мацелюх), «Гігієна ротової порожнини та 

догляд за зубами» (лікар-стоматолог М. В. Гуцалюк). 

 

Соціокультурна діяльність бібліотек області була спрямована на 

задоволення інформаційно-культурних потреб користувачів з ураху-

ванням тенденцій та викликів сьогодення. Публічні книгозбірні 

області намагались бути центрами життя громади, духовності, 
територією культури, місцем спілкування й об’єднань за спільними 

інтересами та уподобаннями користувачів. При здійсненні 

соціокультурного напрямку роботи бібліотеки області працювали над 

виконанням державних, обласних, районних, цільових комплексних 

програм. У звітному періоді проведено 18,9 тис. соціокультурних 

заходів, які відвідали 560,1 тис. користувачів бібліотек; середня 

відвідуваність заходів – 29,6 чоловік. Середній показник на одну 

бібліотеку області складає – 22,5 заходи. 
Усі бібліотеки активно проводили роботу з відзначення 

державних свят: Дня Соборності України, Дня пам’яті героїв Крут, 

Дня Незалежності України, Дня Конституції України, Дня 

Захисника України, Дня Гідності та Свободи та ін.; організову-

валися заходи з нагоди відзначення 3-ї річниці пам’яті Героїв 

Небесної Сотні, 125-ї річниці від дня народження Йосифа Сліпого, 

100-ліття із часу утворення Української Центральної Ради, 110-ї 

річниці від дня народження Романа Шухевича, 75-ї річниці УПА, 
4-ї річниці Революції гідності, 120-річчя від дня народження Євгена 

Маланюка, 160-річчя від дня народження Андрія Чайковського, 

110-річчя від дня народження Олега Ольжича, 95-річчя від дня на-

родження Павла Глазового, 90-річчя від дня народження Олеся Берд-

ника, 140-річчя від дня народження Гната Хоткевича, 130-річчя від 

дня народження Леся Курбаса, 150-річчя від дня народження Осипа 

Маковея, 145-річчя від дня народження Богдана Лепкого, 120-річчя 

від дня народження Мар’яна Крушельницького, 145-річчя від дня 
народження Соломії Крушельницької. 

Довести всім, що бібліотека – це не нудно, а читати – справа 

не лише цікава, а й модна, вирішили організатори VII Бібліофесту 

«Бібліотечний тренд ФАЙНОГО МІСТА». Упродовж трьох днів, 

27–29 вересня, у Тернополі провели аж 65 заходів! Найособливі-

шими з-поміж них були: «Дефіле книжкових красунь» у центрі 
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міста, відкриття нового книжкового простору «Хрустка, свіжа, 

запашна книжка до кави» у французькій пекарні «Франс.уа», 

відкриття УРБАН-бібліотеки та презентація арт-буків бібліотек 

Тернопільської міської ЦБС. 

У Шумську вперше проведено День громади. Центральна 

бібліотека розгорнула виставку-панораму «Мій рідний край, я тут 

живу», на якій було висвітлено перші кроки та здобутки Шумської 

ОТГ, інформацію про видатних людей краю. Один із розділів – 

«Наша минувшина» – представили працівники Шумського 
краєзнавчого музею. 

У Козівській центральній бібліотеці розпочала роботу студія 

громадського радіо Козівщини «Файна хвиля». Працівники 

книгозбірні готують інформаційні виступи, що сприяє покращенню 

іміджу бібліотеки, дає можливість здійснювати рекламу послуг та 

подій бібліотечного життя. На сторінці «Радіо «Файна хвиля» блогу 

Козівської ЦБС викладаються подкасти із записами. 

 
Основними завданнями, які визначали науково-методичну 

діяльність, у звітному році були: сприяння органам влади 

в реалізації реформування мережі публічних бібліотек, забезпечення 

професійного розвитку персоналу та підвищення кваліфікації, 

здійснення соціологічних, статистичних, маркетингових досліджень, 

організація та моніторинг інновацій. 

Зважаючи на оперативний процес передачі публічних бібліотек 

області у власність об’єднаних територіальних громад (станом на 
січень 2018 року – 30,9%), працівники науково-методичного 

відділу (далі – НМВ) аналізували й напрацьовували методичні 

рішення моделювання бібліотек у нових адміністративних 

утвореннях. 

За сприяння управління культури Тернопільської ОДА відділам 

культури райдержадміністрацій було розіслано «Методичні рекомен-

дації з організації мережі публічних бібліотек в об’єднаних 

територіальних громадах», розроблені Національною бібліотекою 
України імені Ярослава Мудрого та  погоджені із ЦК профспілки 

працівників культури України. 

Для вирішення проблем реформування бібліотечної системи 

області на колегію управління культури готувалися оперативні 

аналітичні довідки щодо стану та прогнозу базової мережі бібліотек. 

До підсумкових документів нарад надавались пропозиції, а саме: 
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забезпечення функціонування мережі публічних бібліотек, 

відповідно до Мінімальних соціальних нормативів забезпечення 

населення публічними бібліотеками в Україні, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України № 510 від 30 травня 1997 р.; 

про активізацію роботи щодо якості обслуговування читачів, 

комп’ютеризації бібліотечної галузі, збереження та оновлення 

бібліотечних фондів, застосування нових форм і методів роботи 

тощо. 

 
3–7 липня 2017 року в місті Заліщики, адміністративному, 

економічному й культурному районному центрі Тернопільщини, 

відбулася V Всеукраїнська літня школа адвокації для бібліотекарів 

«Адвокація у стилі ЕКО». Адвокаційна діяльність бібліотек має за 

мету привернути увагу суспільства та влади до бібліотек, змінити 

імідж бібліотеки в Україні, досягти загальних цілей сталого 

розвитку книгозбірні шляхом надання громадянам публічного 

доступу до інформаційних технологій. 
Організаторами літньої школи були: Всеукраїнська громадська 

організація «Українська бібліотечна асоціація», Тернопільське 

обласне відділення Всеукраїнської громадської організації «Україн-

ська бібліотечна асоціація», Тернопільська обласна бібліотека для 

молоді, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека за 

підтримки управління культури Тернопільської облдержадміністра-

ції, Заліщицької районної державної адміністрації, Заліщицької 

районної ради та Заліщицької міської ради. 
У ЕКОшколі взяли участь бібліотечні фахівці з 10 областей 

України (Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, 

Миколаївської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської 

та Хмельницької). 

У рамках школи відбулися: адвокаційний бібліобрифінг із 

владою, сім екопленерів, польові бібліодослідження в с. Синьків, 

екологічна експедиція до с. Червоне, екологічна акція «Жити 

в стилі Еко вчить бібліотека!». 
Для налагодження партнерств між бібліотеками, владою, 

неурядовими організаціями та громадою проведено: проблемно-

творчі лабораторії, семінари-тренінги, майстер-класи, дні творчої 

ініціативи, школи молодих бібліотекарів. Їхня тематика найрізно-

манітніша: «Краєзнавча робота бібліотеки-філіалу» (Бережанська 

ЦБС); «Соціальні виклики: бібліотечне обслуговування крізь призму 
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потреб місцевих громад», «Сучасна бібліотека: формула успіху» 

(Борщівська ЦБС); «Зв’язки з громадськістю як основний елемент 

бібліотечної політики», «Промоція бібліотек: проблеми дитячого 

читання», «Сучасні аспекти формування інформаційної культури 

молоді» (Бучацька ЦБС); «Краєзнавство – напрямок роботи 

публічних бібліотек», «Сучасна система обслуговування читачів як 

складова поліпшення іміджу публічної бібліотеки» (Гусятинська 

ЦБС); «Комплектування, формування та зберігання фондів 

документів у бібліотеках ЦБС», «Публічна бібліотека – 
інформаційний центр громади» (Заліщицька ЦБС); «Роль публічних 

бібліотек в соціокультурному житті місцевих громад», «Система 

інформаційно-бібліографічного обслуговування молоді в сучасних 

умовах» (Збаразька ЦБС); «Робота бібліотекаря: досвід, пошук, 

проблеми», «Бібліотека – центр духовного і культурного спілку-

вання користувачів-дітей» (Зборівська ЦБС); «Публічна бібліотека та 

громада: стратегія співпраці» (Козівська ЦБС); «Краєзнавча робота 

в бібліотеці як аспект виховання патріотизму та національної 
свідомості підростаючого покоління», «Територія дитинства: 

дошкільник у бібліотеці», «Надання якісних бібліотечних послуг в 

умовах новостворених територіальних громад», «Робота з читачем-

підлітком: сходинки до майстерності» (Кременецька ЦБС); 

«Бібліотека і дозвілля» (Лановецька ЦБС); «Духовний світ та 

читацькі запити молоді», «Дитяча бібліотека сьогодні: нові 

можливості, нові якості обслуговування», «Бібліотека – центр 

краєзнавства», «Формування та зберігання книжкового фонду» 
(Монастириська ЦБС); «Інноваційна діяльність – основа розвитку 

сучасної бібліотеки», «Роль бібліотечних закладів у національно-

патріотичному вихованні читачів» (Підволочиська ЦБС); «Бібліо-

тека: особливості національно-патріотичного виховання в умовах 

сьогодення», «Бібліотека – територія краєзнавства» (Підгаєцька 

ЦБС); «Актуальні питання бібліографічного забезпечення», «Роль 

бібліотеки в національно-патріотичному вихованні дітей» (Терно-

пільська районна ЦБС); «Героїко-патріотичне виховання молоді 
в бібліотеці: досвід, перспектива», «Майбутнє закладаємо сьогодні: 

готуємо план роботи бібліотеки», «Бібліотека – територія дитинст-

ва» (Чортківська ЦБС); «Сучасні тенденції у розвитку бібліотек», 

«Ефективна комунікація з користувачами бібліотек» (Шумська 

ЦБС); «Сутність і особливості формування іміджу бібліотек 

в сучасному інформаційному просторі», «Використання соціальних 
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мереж в практиці роботи бібліотек», «Бібліотечний блог – 

потужний і ефективний PR-інструмент» (ЦБС м. Тернополя) тощо. 

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек працівники 

Зборівської ЦБС з професійним візитом відвідали Івано-

Франківщину, зокрема міста Коломию та Яремче. Під час Дня 

професійного спілкування «Інновації в обслуговуванні користувачів» 

відбувся обмін досвідом роботи з бібліотекарями Матеївецької ОТГ. 

 

Працівники науково-методичного відділу ОУНБ виконували 
обробку та аналіз статистичних звітів бібліотек області сфери 

управління Міністерства культури України та інших спеціальних 

і спеціалізованих бібліотек за формами 6-НК, 80-а-рвк, готували 

зведені форми для Міністерства культури України, Головного 

управління статистики у Тернопільській області та ДЗ «Національна 

бібліотека України імені Ярослава Мудрого». Було продовжено 

роботу із упровадження Електронної системи моніторингу мережі 

публічних бібліотек України, здійснено актуалізацію та редагування 
даних адресної частини системи.  

За результатами статистичних та інформаційних звітів про 

роботу централізованих бібліотечних систем та публічних бібліотек 

ОТГ фахівці відділу підготували аналітично-статистичний огляд 

«Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2016», до якого увійшли 

аналітичні та фактичні матеріали щодо розвитку мережі бібліотек 

області, стану бібліотечних фондів, динаміки основних показників 

бібліотек, комп’ютеризації та інформаційного сервісу, бібліотечного 
маркетингу й формування позитивного іміджу в громади через 

творчі акції та пошук сучасних, ефективних форм обслуговування 

користувачів. Опублікований аналіз став підґрунтям для підготовки 

програм, проектів, відкритого діалогу з органами місцевого 

самоврядування. 

Продовжував виходити інформаційно-методичний бюлетень 

«Професійне досьє бібліотекаря», у якому подавалися законодавчі, 

консультаційні, аналітичні матеріали. 
Для звітного року характерне активне професійне спілкування 

бібліотекарів, обмін досвідом,  інноваційним баченням. 

20–21 квітня 2017 року на базі Тернопільської обласної бібліо-

теки для молоді відбувся Всеукраїнський семінар «Вплив децентра-

лізації влади на розвиток бібліотек України для юнацтва, молоді», 

у якому взяли участь працівники науково-методичного відділу. 
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У рамках реалізації проекту «Трансформація бібліотек в сучасні 

центри розвитку громад», який впроваджується благодійним фондом 

«Бібліотечна країна» у співпраці із Всеукраїнською громадською 

організацією «Громадянська мережа «Опора» за фінансової 

підтримки Посольства Великої Британії в Україні, 19 вересня 

2017 року на базі центрів культури і дозвілля Теребовлянської 

міської об’єднаної територіальної громади відбулася зустріч 

керівників, начальників управлінь гуманітарної сфери, працівників 

публічних бібліотек об’єднаних територіальних громад та обласних 
бібліотек. Під час робочої поїздки учасники ознайомилися з діяль-

ністю центрів культури і дозвілля сіл Лошнів, Довге, Підгайчики, 

обговорили організаційні питання роботи центрів, а також 

послухали виступи експерта з місцевого розвитку Зорини О’Доннелл 

(Велика Британія) на тему «Історії успіху: роль бібліотек 

у громадському житті Великої Британії» та експерта з бібліотечної 

реформи Астрід Девіс (Велика Британія) на тему «Реформування 

бібліотечної мережі графства острів Уайт». 
27–30 листопада 2017 року в Національній бібліотеці України 

імені Ярослава Мудрого відбулася VI Всеукраїнська школа 

методиста «Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної 

культури в умовах децентралізації», у якій узяла участь Світлана 

Єрошенкова, завідувач НМВ, виступивши з презентацією 

«Реформування публічних бібліотек Тернопільської області». 

11 грудня 2017 року працівники науково-методичного відділу 

взяли участь у конференції «Дієва бібліотека громади: пошуки 
майбутнього», яка відбулася в Тернопільській обласній бібліотеці 

для молоді. На конференції були присутні представники влади, 

директори Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Черні-

гівської ОУНБ, районних бібліотек та бібліотек об’єднаних територі-

альних громад, видавці, представники громадських організацій та 

благодійного фонду «Бібліотечна країна». 

 

Підвищенням фахової компетенції були охоплені різні категорії 
фахівців: директори ЦБС, методисти, завідувачі міських бібліотек, 

керівники структурних підрозділів центральних бібліотек, 

працівники сільських бібліотек.  

Проведено щорічну обласну травневу школу методиста «Мето-

дична діяльність бібліотек в умовах адміністративно-територіальної 

реформи», у якій взяв участь начальник управління культури 
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обласної державної адміністрації Григорій Шергей. Розглядалися 

питання: моніторинг діяльності публічних бібліотек області, 

дотримання соціальних нормативів бібліотечного обслуговування 

в рамках ОТГ; варіанти організації мережі публічних бібліотек 

в об’єднаних територіальних громадах; організація бібліотечних 

фондів; професійний розвиток бібліотекарів; повернення в практику 

роботи публічних бібліотек Універсальної десяткової класифікації. 

На базі Тернопільської міської централізованої бібліотечної 

системи (бібліотека-філіал № 2 для дітей) відбувся семінар для 
завідувачів відділів обслуговування центральних бібліотек «Ефек-

тивна бібліотека: різноманітність функцій та моделей розвитку». 

Обговорювалися теми: «Нові архітектурні моделі сучасних книго-

збірень» (Світлана Степанівна Козелко – директор Тернопільської 

міської централізованої бібліотечної системи), «Послуги та форми 

роботи сучасної бібліотеки» (Тетяна Петрівна Ковалькова – завіду-

вач відділу міського абонементу Тернопільської обласної універсаль-

ної наукової бібліотеки). Було проведено екскурсію бібліотекою-
музеєм «Літературне Тернопілля», презентацію унікальної колекції 

мистецьких книжок – артбуків, відеопрезентацію 

«Бібліо_соц._колайдер». 

Директори централізованих бібліотечних систем та завідувачі 

центральних бібліотек об’єднаних територіальних громад на 

грудневому семінарі обговорювали тему «Роль та місце бібліотеки 

в сучасному інформаційному суспільстві». Питання, які розгляда-

лися під час роботи: хід реформування бібліотечної мережі області; 
правові механізми діяльності бібліотек в умовах децентралізації; 

оптимальний варіант організації мережі публічних бібліотек 

в об’єднаних територіальних громадах; організація бібліотечних 

фондів; професійний розвиток бібліотекарів. У семінарі взяв участь 

начальник управління культури обласної державної адміністрації 

Григорій Шергей.  

Консультації фахівців обласної бібліотеки висвітлювали 

питання: «Упровадження Універсальної десяткової класифікації 
в практику роботи публічних бібліотек», підведення підсумків облас-

ного конкурсу «Кращий бібліографічний покажчик Тернопіль-

щини», «Бібліотечне краєзнавство в інформаційному та соціокуль-

турному просторі Тернопільщини», «Ефективність сайтів цент-

ральних публічних бібліотек». 
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Здійснюючи методичне забезпечення діяльності бібліотек різних 

видів, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

традиційно співпрацює з бібліотеками навчальних закладів 

Тернополя й області. У звітному році на базі Тернопільської обласної 

бібліотеки для молоді проведено День фахівця для працівників 

бібліотек різних видів на тему «Використання інтернет-сервісів 

у діяльності бібліотек різних видів». 

Під час роботи було заслухано виступи: «Сучасна бібліотека 

в умовах нестабільності: нові виклики та можливості» (Леся 
Степанівна Гук – директор Тернопільської обласної бібліотеки для 

молоді), «Сервіси Веб 2.0 для створення та популяризації ресурсів 

бібліотек вищих навчальних закладів» (Олена Ярославівна Проців – 

директор бібліотеки ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»), «Адміністру-

вання соціальних мереж у Тернопільській ОУНБ» (Юлія Ігорівна 

Вайнер – завідувач сектору періодики Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки), «Інноваційні підходи в бібліо-
течному обслуговуванні покоління Z» (Борис Богданович Кобиль-

ник – завідувач відділу інноваційних технологій та електронних 

ресурсів Тернопільської обласної бібліотеки для молоді), «Елект-

ронні ресурси бібліотеки ім. Л. Каніщенка Тернопільського 

національного економічного університету в інформаційному забезпе-

ченні користувачів» (Любов Ярославівна Панчук – бібліотекар 

II категорії інформаційно-технічного відділу Тернопільського націо-

нального економічного університету). 
Дистанційна освіта – інноваційна послуга з підвищення 

фахових компетенцій працівників бібліотек області. Дванадцять 

працівників централізованих бібліотечних систем області пройшли 

навчання за модулем «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі 

проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності 

бібліотек». 

У рамках програмної роботи Тернопільської ОУНБ і ТОВ ВГО 

УБА реалізовувався план заходів, спрямованих на підвищення 
професійної й технологічної грамотності фахівців публічних 

бібліотек Тернопільської області.  

Проведено вебінари: 

– «Безкоштовні е-сервіси поштових розсилок у роботі бібліотеки» 

(03.02.2017, спікер: Віктор Смоляк, Шумська ЦБС) 

https://www.youtube.com/watch?v=QmBdygUy8Io&t=81s; 
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– «Геолокаційні сервіси в роботі бібліотек» 

(27.03.2017, спікер: Світлана Воробель, Тернопільська ОУНБ) 

https://www.youtube.com/watch?v=gMfzonx Dm4g&t=352s; 

– «Створення та ведення бібліотечних сторінок у соціальній мережі 

«Facebook»  

(15.05.2017, спікер: Вікторія Радовська, Збаразька ЦБС) 

https://www.youtube.com/watch?v=3xV4F4RXHZA&t=43s; 

– «Основні помилки при роботі з текстовим редактором MS Word»  

(19.06.2017, спікер: Віктор Смоляк, Шумська ЦБС) 

https://www.youtube.com/watch?v=xKIgFVH9OHA&t=662s; 

– «Маркетинг&бібліотекa: що було, що є і що буде»  

(25.09.2017, спікер: Борис Кобильник, Тернопільська обласна 

бібліотека для молоді)  

https://www.youtube.com/watch?v=fWQa_ZwOX3s&t =675s; 

– «Шлях до читача: як інтернет змінює видавничу діяльність бібліотек» 

(20.11.2017, спікер: Світлана Воробель, Тернопільська ОУНБ) 

https://www.slideshare.net/Ternopil_OUNB/ss-82375906; 

– «Актуальні тенденції дизайну поліграфії»  

(27.11.2017, спікер: Віктор Смоляк, Шумська ЦБС) 

https://youtube/HqRXXn2qlsM. 

 

Загалом, беручи участь у роботі семінарів, шкіл, тренінгів, 

підвищення кваліфікації пройшов 151 фахівець бібліотек області. 
Науково-дослідна робота книгозбірні спрямовувалася на 

вдосконалення організації якісної системи надання бібліотечних 

послуг. Дослідження проводили співробітники різних структурних 

підрозділів, формально об’єднані в одну творчу групу. 

Уже традиційним стало вивчення рейтингу популярності 

книжок серед користувачів Тернопільської ОУНБ. З цією метою 

щорічно, спільно з відділом міського абонементу, проводиться 

локальне соціологічне дослідження «Краща книжка року», яке 
дозволяє сформулювати конкретні пропозиції щодо покращення 

роботи публічних бібліотек, зокрема: збільшити надходження 

популярної художньої української та світової літератури, розширити 

асортимент періодичних видань, покращити поінформованість 

користувачів про нові надходження, що підвищить престиж 

бібліотек як центрів читання. Матеріали, підготовлені на основі 

досліджень, розміщено в інформаційно-аналітичному бюлетені 

«Крізь призму соціології», головне завдання якого – всебічне 
ознайомлення з результатами проведених досліджень, підвищення 

фахового рівня бібліотекарів-практиків. 
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Отож, публічні бібліотеки прагнуть показати, що вони можуть 

бути економічно ефективними партнерами в реалізації пріоритетних 

напрямів розвитку краю, надаючи можливість населенню отримати 

доступ до наявних різноманітних ресурсів, комунікаційних 

технологій, допомагаючи людям у підвищенні свого освітнього 

потенціалу, реалізації творчих можливостей, задоволенні 

інформаційних потреб. 
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Цифрові показники: 2017 рік 
Таблиця № 1 

Мережа та персонал бібліотек сфери управління 

Міністерства культури України 

№ 

з/п 
Назва районів 
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% охоп-

лення 
по об-

ласті 

в т. ч. 

в с/м. 

1 Бережанський 40,4 44 41 59 33,8 

2 Борщівський 66,5 62 55 73 41,1 

3 Бучацький 63,1 52 48 64 45,9 

4 Гусятинський 59,4 47 39 68 47,9 

5 Заліщицький 46,1 54 51 65 46,7 

6 Збаразький 57,1 53 49 71 37,4 

7 Зборівський 41,0 66 63 87 50,8 

8 Козівський 37,5 43 39 53 37,0 

9 Кременецький 67,8 55 49 78 47,1 

10 Лановецький 29,3 43 40 40 44,0 

11 Монастириський 27,2 27 24 51 54,1 

12 Підволочиський 41,9 37 33 46 30,6 

13 Підгаєцький 18,1 30 28 33 60,2 

14 Теребовлянський 64,9 58 54 77 38,9 

15 Тернопільський 67,0 56 52 70 31,6 

16 Чортківський  73,1 57 52 71 32,9 

17 Шумський 33,4 39 37 43 45,7 

 Разом 833,8 823 754 1049 41,4 

18 м. Тернопіль 218,2 12  58 10,1 

 Усього 1052,0 835  1107  

19 ОУНБ – 1  68  

20 ОБМ – 1  42  

21 ОБД – 1  29  

 Усього 1052,0 838  1246 38,0 
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Таблиця № 2 

Надходження та використання коштів  

у бібліотечній галузі області 

№ 

з/п 
Назва районів 

Н
а
д
х
о
д
ж

е
н
н
я
 к

о
ш

т
ів

 Фандрейзинг 

В
и
к
о
р
и
с
т
а
н
о
 к

о
ш

т
ів

 

На 

комплектування

П
л
а
т
н
і 
п
о
с
л
у
г
и
 

З
 і
н
ш

и
х
 д

ж
е
р
е
л
 

В
с
ь
о
г
о
 

У
 т

. 
ч
. 
з
а
 р

а
х
у
н
о
к
 

к
о
ш

т
ів

 з
а
г
а
л
ь
н
о
г
о
 

ф
о
н
д
у
 

1. Бережанський 3143,8 14,9 131,7 3132,2 65,6 35,6 

2. Борщівський 4320,2 2,5 0 4319,9 129,4 7 

3. Бучацький 4363,5 9,9 5 4363,5 159,7 43,9 

4. Гусятинський 3299,7 1,3 0 3299,7 0 0 

5. Заліщицький 2551,4 4 0 2544,6 9 9 

6. Збаразький 4116,8 6,9 2 4116,8 33,5 26,4 

7. Зборівський 3506,9 1,8 146,5 3502,1 219,4 29,6 

8. Козівський 3651,6 5,6 67,8 3651,6 227,5 18 

9. Кременецький 3875,6 1 64,7 3875,6 68,5 6,1 

10. Лановецький 2054,9 0 8 2054,9 13,4 13,4 

11. Монастириський 2295,4 2,8 12,3 2291 0 0 

12. Підволочиський 2969,2 0 0 2969,2 0,0 0 

13. Підгаєцький 1527,9 0 0 1527,9 4 4 

14. Теребовлянський 3039,1 8,1 113,7 3029,6 45,1 35,9 

15. Тернопільський 5500,4 5,8 178 5500,4 288,1 118,2 

16. Чортківський 3813,7 3,7 21,8 3812,9 39,8 4,3 

17. Шумський 2303,9 3,9 214,3 2303,9 197 0 

 Разом 56334 72,2 965,8 56295,8 1500 351,4 

18. м. Тернопіль 7185,2 61,2 784,3 7167,5 199,4 0 

 Всього 63519,2 133,4 1750,1 63463,3 1699,4 351,4 

19. ОУНБ 9032,9 60,4 1187,5 9030,8 272,7 0 

20. ОБМ 4646,9 45,8 66,1 4645,7 206,9 40 

21. ОБД 3462,5 35,5 0 3461,5 41 40 

 Всього 80661,5 275,1 3003,7 80601,3 2220 431,4 
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Таблиця № 3 

Користувачі. Формування та використання  

бібліотечного фонду 

№ 

з/п 
Назва районів 

Користувачі 

Н
а
д
ій

ш
л
о
 

п
р
и
м

ір
н
и
к
ів

 

в
и
д
а
н
ь
 

Б
іб

л
іо

т
е
ч
н
и
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о
н
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н
о
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о
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л
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т
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у
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е
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к
о
р
и
с
т
у
в
а
ч
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1. Бережанський 13692 13692 6057 293024 262922 

2. Борщівський 27335 31079 11396 428094 563033 

3. Бучацький 28982 29833 3295 309919 509493 

4. Гусятинський 28505 34541 2967 438017 597662 

5. Заліщицький 21563 23314 4483 454649 318835 

6. Збаразький 21401 24089 4939 419265 499084 

7. Зборівський 20832 22979 7125 372578 441276 

8. Козівський 13889 15339 7324 289593 293751 

9. Кременецький 31978 37038 7489 444410 693275 

10. Лановецький 12907 13927 47556 332656 287344 

11. Монастириський 14737 16088 2575 307168 304032 

12. Підволочиський 12833 15135 4478 273013 201421 

13. Підгаєцький 10903 12648 1597 183520 224739 

14. Теребовлянський 25265 25265 5619 477719 300683 

15. Тернопільський 21228 22165 11890 275479 388468 

16. Чортківський 24078 26002 4944 460152 437144 

17. Шумський 15282 15984 3801 363209 310429 

 Разом 345410 379118 137535 6122465 6633591 

18. м. Тернопіль 22022 31400 8323 376216 589090 

 Всього 367432 410518 145858 6498681 7222681 

19. ОУНБ 8830 21580 4896 511001 436301 

20. ОБМ 7081 15131 2886 133230 312773 

21. ОБД  6369 13808 4659 113059 213525 

 Всього 389712 461037 158299 7255971 8185280 
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Таблиця № 4 

Показники читаності, обертаності  бібліотечного фонду, 

книгозабезпечення користувачів бібліотек 

№ 

з/п 

Назва районів Читаність Обертаність Книгозабезпече

ність на одного 

користувача 

по 

району 

по 

селу 

по 

району 

по 

селу 

по 

району 

по 

селу 

1. Бережанський 19,2 19,9 0,9 0,9 21,4 20,6 

2. Борщівський 18,1 18,6 1,3 1,1 13,7 16,4 

3. Бучацький 17,0 16,5 1,6 1,5 10,3 10,4 

4. Гусятинський 17,3 17,8 1,3 0,9 12,6 18,1 

5. Заліщицький 13,6 13,0 0,7 0,6 19,5 20,4 

6. Збаразький 20,7 22,3 1,1 1,1 17,4 19,1 

7. Зборівський 19,2 19,3 1,1 1,0 16,2 17,9 

8. Козівський 19,1 19,4 1,0 0,9 18,8 20,7 

9. Кременецький 18,7 18,7 1,5 1,3 11,9 14,2 

10. Лановецький 20,6 20,9 0,8 0,7 23,8 26,6 

11. Монастириський 18,8 17,9 0,9 0,8 19,0 22,1 

12. Підволочиський 13,3 12,3 0,7 0,6 18,0 20,6 

13. Підгаєцький 17,7 17,4 1,2 1,0 14,5 16,3 

14. Теребовлянський 11,9 11,2 0,6 0,6 18,9 19,2 

15. Тернопільський 17,5 17,2 1,4 1,2 12,4 13,3 

16. Чортківський 16,8 15,7 0,9 0,8 17,6 20,2 

17. Шумський 19,4 18,8 0,8 0,7 22,7 25,2 

 Разом 17,4 17,3 1,0 0,9 16,1 18,2 

18. м. Тернопіль 18,7  1,5  11,9  

 Всього 17,5  1,1  15,8  

19. ОУНБ 20,2  0,8  23,6  

20. ОБМ 20,6  2,3  8,8  

21. ОБД 15,4  1,8  8,1  

 Всього 17,6  1,1  15,7  
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Таблиця № 5 

Технічні засоби у бібліотеках 

№ 

з/п 
Назва районів 

Кількість 

бібліотек, що 

мають 

комп’ютери 

Кількість технічних засобів 

у бібліотеках 

Комп’ютерів 
Кількість 

комп’ютерів, 

що мають 

доступ до 

мережі 

інтернет 

всього 

сіль-

ські 

б-ки 

всього 

сіль-

ські 

б-ки 

1. Бережанський 5 3 23 10 21 

2. Борщівський 6 2 20 6 18 

3. Бучацький 9 5 30 9 30 

4. Гусятинський 6 2 28 5 24 

5. Заліщицький 11 8 35 24 33 

6. Збаразький 8 4 25 10 24 

7. Зборівський 6 3 19 7 18 

8. Козівський 7 4 20 8 19 

9. Кременецький 4 – 12 – 11 

10. Лановецький 6 5 17 10 17 

11. Монастириський 5 2 16 4 16 

12. Підволочиський 3 – 8 – 8 

13. Підгаєцький 4 2 17 5 17 

14. Теребовлянський 8 6 26 9 26 

15. Тернопільський 26 23 43 32 42 

16. Чортківський 11 8 44 27 39 

17. Шумський 7 5 24 11 22 

 Разом 132 82 407 177 385 

18. м. Тернопіль 12 – 57 – 50 

 Всього 144  464  435 

19. ОУНБ 1  64  64 

20. ОБМ 1  48  48 

21. ОБД  1  28  28 

 Всього 147  604  575 
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Таблиця № 6 

Користувачі. Формування та використання  

бібліотечного фонду у сільській місцевості 

№ 

з/п 
Назва районів 

К
о
р
и
с
т
у
в
а
ч
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а
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Р
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о
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л
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н
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а
ч
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/
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н
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ч
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а
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 б
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л
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о
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р
и
м

. 
в
 с

/
м

 

1. Бережанський 10574 10574 218763 3304 80,5 210998 

2. Борщівський 20017 20017 329992 2669 48,5 373946 

3. Бучацький 22182 22182 232516 1958 40,7 366225 

4. Гусятинський 16051 16051 291267 1703 43,6 287288 

5. Заліщицький 15793 16572 338102 3145 61,6 216153 

6. Збаразький 16197 16282 311803 3917 79,9 364161 

7. Зборівський 16739 16739 300491 4986 79,1 324115 

8. Козівський 10037 10037 208296 2295 58,8 195676 

9. Кременецький 19408 19408 276372 4211 85,9 363695 

10. Лановецький 9595 9595 255539 46802 – 201385 

11. Монастириський 10413 10413 230882 1514 63,0 187351 

12. Підволочиський 8750 8750 180945 2380 72,1 108291 

13. Підгаєцький 8604 8604 140316 1175 41,9 149863 

14. Теребовлянський 20295 20295 391690 3861 71,5 229142 

15. Тернопільський 18422 18422 246805 11165 214,7 318223 

16. Чортківський 17334 17334 351425 3423 65,8 273549 

17. Шумський 12006 12006 308619 2667 72,0 226010 

 Разом 252417 253281 4613823 101175 134,1 4396071 
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