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Публічні бібліотеки займають вагоме місце в сучасному 

суспільстві й виконують одну з найважливіших соціальних 

функцій – надають користувачам вільний та безкоштовний 

доступ до фондів та інформаційних ресурсів. 

Рік, що минув, для книгозбірень області був досить 

відповідальний і напружений. Формування фонду, оперативне 

інформаційно-бібліографічне обслуговування, реалізація держав-

них та регіональних програм, прогнозування розвитку бібліотек, 

підвищення якості обслуговування та інше довели, що сучасна 

бібліотека – це не тільки зібрання книжкових колекцій, але й 

величезний світ соціальних комунікацій для людей, об’єднаних 

пошуком знань. 

Протягом 2009 року в області функціонувало 1574 публічні, 

спеціальні та спеціалізовані бібліотеки. Фонд нараховував 

16 396,0 тис. пр. документів. Кількість користувачів, згідно з 

єдиною реєстраційною картотекою, – 820,4 тис. чоловік, 

книговидача – 17 246,3 тис. пр. Загальна кількість бібліотечних 

працівників – 2269 чоловік. 

 

Табл. 1. Мережа бібліотек 

0

10

20

30

40

50

60

70

Б
ер
еж
ан
сь
ки
й

Б
уч
ац
ьк
ий

За
лі
щ
иц
ьк
ий

Зб
ор
ів
сь
ки
й

Кр
ем
ен
ец
ьк
ий

М
он
ас
ти
ри
сь
ки
й

П
ід
га
єц
ьк
ий

Те
рн
оп
іл
ьс
ьк
ий

Ш
ум
сь
ки
й

 
Мережа публічних бібліотек системи Міністерства культури 

і туризму України на 1.01.2010 року нараховувала 892 заклади, у т. 

ч. – 808 сільських бібліотек-філіалів, 32 бібліотеки для дітей, 

32 міські та 3 обласні книгозбірні. Також послуги населенню нада-

вали 40 пунктів бібліотечного обслуговування. Книгозбірні об’єднано 

у 18 централізованих бібліотечних систем, з них – одна міська. 
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Загалом мережа книгозбірень скоротилася на 12 одиниць. 

Тимчасово було закрито бібліотеку-філіал с. Рудників 

(Підгаєцька ЦБС), згідно з рішенням сесії Литвинівської сільської 

ради № 157 від 9.06.2009 року у зв’язку з аварійним станом 

приміщення. Відповідно до наказу відділу культури і туризму 

Підволочиської районної державної адміністрації № 8 від 

2.02.2009 року, 12 сільських книгозбірень реорганізовано в 

бібліотечні пункти видачі. Слід зазначити, що до уваги було взято 

найменші за населенням неперспективні села району. 

Натомість було відкрито бібліотеку-філіал у с. Пізнанці 

Гусятинської ЦБС. 

Найбільша бібліотечна мережа залишається в Зборівському 

(68), Теребовлянському (67), Борщівському (64), Збаразькому (62), 

Чортківському (59) районах. 

У 2009 році загальна сума фінансування публічних бібліотек 

області склала 32 515,0 тис. грн. Порівняно з попереднім роком, 

це більше на 8 044,8 тис. грн. 
 

Табл. 2. Надходження коштів 
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Для фінансування централізованих бібліотечних систем було 

виділено 26 568,7 тис. грн, що більше від попереднього року на 

4 569,0 тис. грн. Із загальної суми, виділеної для ЦБС, сільські 

бібліотеки-філіали отримали 12 988,1 тис. грн, що більше від 

попереднього року на 2 639,2 тис. грн. 
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Щодо використання коштів, то загальна сума становила 

32 477,7 тис. грн, у т ч. на оплату праці – 21 151,0 тис. грн; для 

комплектування фондів – 845,3 тис. грн, у т. ч. за рахунок кош-

тів загального фонду – 393,0 тис. грн; для проведення поточних 

та капітальних ремонтів – 194,8 тис. грн, у т. ч. за рахунок 

коштів загального фонду – 130,5 тис. грн; на придбання основних 

засобів – 105,0 тис. грн, у т. ч. за рахунок коштів загального 

фонду – 92,0 тис. грн. На кінець року невикористаними 

залишилися 37,3 тис. грн коштів спеціального фонду. 

 

Табл. 3. Використання коштів 
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Звичайно, фінансування в кожному районі різне, і з розрахун-

ку на одну бібліотеку-філіал маємо: 

Козівська ЦБС – 1737,0 тис. грн, у середньому на одну біблі-

отеку – 40,3 тис. грн; 

Чортківська ЦБС – 2028,9 тис. грн, у середньому на одну 

бібліотеку – 34,3 тис. грн; 

Теребовлянська ЦБС – 2179,6 тис. грн, у середньому на одну 

бібліотеку – 32,5 тис. грн; 

Гусятинська ЦБС – 1517,8 тис. грн, у середньому на одну 

бібліотеку – 32,2 тис. грн.; 

Кременецька ЦБС – 1823,6 тис. грн, у середньому на одну 

бібліотеку – 31,9 тис. грн; 
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Бучацька ЦБС – 1685,7 тис. грн, у середньому на одну 

бібліотеку – 31,8 тис. грн; 

Тернопільська ЦБС – 1754,6 тис. грн, у середньому на одну 

бібліотеку – 31,3 тис. грн. 

Традиційно, і це, мабуть, закономірно, лідером залишається 

централізована бібліотечна система м. Тернополя, на утримання 

якої в 2009 році використано 2209,8 тис. грн. 

 

Табл. 4. Надходження коштів із платних послуг 
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Найменше профінансовано бібліотеки Лановецької ЦБС – 

857,9 тис. грн, у середньому на одну бібліотеку – 19,9 тис. грн; 

Зборівської ЦБС – 1428,8 тис. грн, у середньому на одну 

бібліотеку – 21,0 тис. грн, хоча варто брати до уваги, що ця 

бібліотечна система найбільша в області; Шумської ЦБС – 1013,2 

тис. грн, у середньому на одну бібліотеку – 23,0 тис. грн. Таке 

фінансування не дає можливостей для розвитку книгозбірень, 

покращення їх матеріально-технічного стану, поповнення фондів і, 

відповідно, відображається на якості бібліотечного обслуговування. 

Ще одним важливим напрямком діяльності бібліотек 

у сучасних умовах є фандрейзингова діяльність, зокрема надання 



 7 

спектру платних послуг. У 2009 році їх було надано на суму 

294,1 тис. грн, що більше від попереднього року на 36,0 тис. грн. 

Централізовані бібліотечні системи надали їх на суму 178,5 тис. 

грн, що більше від 2008 року на 47,2 тис. грн. Кошти, отримані 

з платних послуг трьома обласними бібліотеками, склали 

115,6 тис. грн, зокрема обласною універсальною науковою 

бібліотекою зароблено 70,6 тис. грн, обласною бібліотекою для 

молоді – 21,9 тис. грн, обласною бібліотекою для дітей – 

23,1 тис. грн. 

Найбільш поширеними послугами, що надаються 

книгозбірнями на платній основі є: оформлення реєстраційних 

документів, платний, нічний абонемент, ксерокопіювання, 

сканування, користування міжбібліотечним абонементом. 

Щодо коштів, отриманих централізованими бібліотечними 

системами, ситуація наступна: 

ЦБС м. Тернополя – 42,6 тис. грн; 

Теребовлянська ЦБС – 19,7 тис. грн; 

Чортківська ЦБС – 15,8 тис. грн; 

Кременецька ЦБС – 14,5 тис. грн; 

Борщівська ЦБС – 13,0 тис. грн; 

Бучацька ЦБС – 12,7 тис. грн; 

Козівська ЦБС – 9,3 тис. грн. 

І надалі повільними темпами запроваджують платні послуги 

в Гусятинській ЦБС – 1,7 тис. грн, Лановецькій ЦБС – 2,9 тис. 

грн, Підволочиській ЦБС – 2,9 тис. грн, Підгаєцькій ЦБС – 

3,0 тис. грн. 

Сільськими бібліотеками-філіалами надано послуг на суму 

51,7 тис. грн, зокрема: Козівської ЦБС – 7,5 тис. грн, Борщів-

ської ЦБС – 7,0 тис. грн, Збаразької ЦБС – 5,8 тис. грн, Тере-

бовлянської ЦБС – 5,4 тис. грн, Тернопільської – 4,5 тис. грн, 

Бережанської ЦБС – 3,9 тис. грн. 

Зовсім не приділяється увага цьому питанню адміністрацією 

та працівниками Гусятинської, Монастириської, Підволочиської 

централізованих бібліотечних систем. 

Головним елементом роботи публічних книгозбірень є біб-

ліотечний фонд. Значна увага протягом року приділялася 

формуванню сучасних документальних ресурсів. Працівники 

бібліотек намагалися комплектувати фонди, чітко орієнтуючись на 



 8 

потреби реальних та потенційних користувачів, здійснювати 

диференційовану передплату періодичних видань. 

Фінансування, зроблене за рахунок коштів загального фонду 

на комплектування публічних бібліотек області, становило 

393,0 тис. грн, або 1,2% від загальної суми використаних 

бюджетних асигнувань. Централізовані бібліотечні системи області 

профінансовано по цій статті на суму 343,8 тис. грн, або 1,2%. 

Серед обласних книгозбірень лише обласній бібліотеці для молоді 

було виділено 49,2 тис. грн, або 0,5%. 

 

Табл. 5. Фінансування на комплектування 
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Найбільше коштів було виділено для Кременецької (35,7 тис. 

грн), Гусятинської (35,0 тис. грн), Борщівської (33,5 тис. грн), 

Шумської (25,3 тис. грн), Тернопільської (25,0 тис. грн) ЦБС. 

 

Станом на 1.01.2010 року бібліотечний фонд становив 

7939,83 тис. пр. документів, у т. ч. у сільській місцевості – 5048,06 

тис. пр. документів, що на 14,19 тис. пр. менше від попереднього 

року, у т. ч. по селу фонд документів зменшився на 11,31 тис. пр. 

За видами видань книги становили 7670,17 тис. пр., або 

96,60% від загальної кількості видань; періодичні видання – 

257,28 тис. пр., або 3,24%; аудіовізуальні видання – 11,13 тис. 

пр., або 0,14%. Також почав формуватися фонд електронних 
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видань, частка його ще зовсім незначна, теж близько 0,02%, або 

1,25 тис. пр. документів. 

Значна увага протягом року приділялася формуванню 

сучасних документальних ресурсів бібліотек, комплектуванню їх 

інформацією на різного виду носіях. 

Табл. 6. Бібліотечний фонд 
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Загалом, упродовж минулого року до фондів книгозбірень 

області надійшло 100,22 тис. пр. документів, у т. ч. книг – 

75,14 тис. пр., періодичних видань – 24,56 тис. пр. 

Надходження до сільських бібліотек становило 51,28 тис. пр. 

у середньому, кожна сільська книгозбірня отримала біля 63 пр. 

видань, хоча цей показник різний для кожної централізованої 

бібліотечної системи. Це від 210 книг на одну бібліотеку 

в Підгаєцькій, 132 – Чортківській, 74 – Заліщицькій, 72 – 

Теребовлянській, 71 – Шумській, і по 29 книг у Зборівській, 

37 – Підволочиській, 38 – Кременецькій централізованих бібліо-

течних системах. 

Від загальної кількості отриманих видань, надходження за 

мовною ознакою розподілились наступним чином: державною 

мовою – 82,88 тис. пр. (82,70%), російською – 16,33 тис. пр. 

(16,29 %), мовами національних меншин – 0,05 тис. пр. (0,05 %), 

іноземними мовами – 0,96 тис. пр. (0,96%). 

Великі сподівання щодо поповнення документальних ресурсів 

бібліотек покладалися на розроблену в 2006 році «Програму 

поповнення бібліотечних фондів на період до 2010 року». 
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У районах було підготовлено та схвалено аналогічні програми 

з урахуванням визначених соціальних стандартів забезпечення 

бібліотек мінімумом періодичних видань, вітчизняною та 

зарубіжною книжковою продукцією. 

Відповідно до Програми, обласним бібліотекам на 2009 рік 

було виділено 190,5 тис. грн. Кошти було призначено лише для 

передплати періодичних видань, і сума становила 74,7% до 

передбаченого програмою на ці витрати. На придбання вітчизняної 

та зарубіжної книжкової продукції кошти не виділялися. 

На забезпечення бібліотек мінімумом періодичних видань ЦБС 

виділено 308,7 тис. грн, що становить 36,8% до мінімальних 

соціальних нормативів. На придбання мінімуму вітчизняної та 

зарубіжної книжкової продукції – 145,5 тис. грн, що становить 

11,2% до мінімальних соціальних нормативів. 

З коштів спеціального фонду на придбання мінімуму 

книжкової продукції та передплату періодичних видань для 

публічних бібліотек області було виділено 49,5 тис. грн, що 

становить 38,0% до коштів, рекомендованих обласною 

універсальною науковою бібліотекою. 

Серед централізованих бібліотечних систем, відповідно 

Програми, профінансовані: Тернопільська міська ЦБС – 73,9 тис. 

грн, Гусятинська ЦБС – 43,1 тис. грн, Тернопільська ЦБС – 40,0 

тис. грн, Кременецька ЦБС – 30,9 тис. грн, Шумська ЦБС – 

29,3 тис. грн, Чортківська ЦБС – 28,6 тис. грн, Бучацька ЦБС – 

27,5 тис. грн, Зборівська ЦБС – 22,1 тис. грн. 

Загалом, у 2009 році для бібліотек виділено 644,7 тис. грн на 

передплату періодичних видань та придбання літератури, що 

становить 26,3% до передбаченого Програмою.  

Особливу увагу було звернуто на отримання головною 

книгозбірнею обласного обов’язкового примірника, згідно із 

Законом України «Про обов’язковий примірник документів» 

(1999 р.), Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок 

доставляння обов’язкових примірників документів» (2002 р.). За 

2009 рік його кількість становила 674 пр. 

Окрім того, відповідно до доручення голови обласної державної 

адміністрації від 21 липня 2009 року № 68 «Про розподіл першого 

тому серії книг «Реабілітовані історією. Тернопільська область», 
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бібліотека здійснила розподіл 200 пр. даного видання 

централізованим бібліотечним системам. 

На виконання до «Державної програми розвитку і функціону-

вання української мови на 2004–2010 роки» між публічними 

книгозбірнями області розподілено 22,99 тис. пр. документів. 

Одним із важливих джерел поповнення бібліотечного фонду 

залишається обмінний фонд (ОФ). За 2009 рік поступлення до ОФ 

становило 1558 пр. документів, перерозподіл літератури між 

бібліотеками – 1495 пр., списання – 325 пр. 

За рахунок обмінного фонду доукомплектовано фонди 

бібліотеки Державного архіву Тернопільської області, кафедри 

російської філології Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка, польського товариства, міської 

станції юних техніків, Тбіліської україно-грузинської школи № 

41, Копичинецької виховної колонії. 

Станом на 1.01.2010 року ОФ налічував 10 541 пр. документів. 

Уже не перший рік на веб-сайті Тернопільської ОУНБ, за 

адресою www.library.te.ua розміщуються списки «Нові надходжен-

ня в обмінний фонд ОУНБ за І, ІІ півріччя». 

 

Ще одним джерелом поповнення фондів є платні послуги. 

З яких на придбання літератури централізованими бібліотечними 

системами було використано 138,5 тис. грн. (77,5 %). 

Доброю традицією для публічних бібліотек області стало 

проведення добродійної акції «Подаруй бібліотеці книгу». 

Упродовж 2009 року користувачами та просто друзями книгозбірні 

подаровано 11 195 пр. книг, у т. ч. обласним бібліотекам – 

2610 пр., централізованим бібліотечним системам – 8585 пр. 

Найбільше видань у дарунок отримали бібліотеки Борщівської 

ЦБС – 2269 пр., Заліщицької ЦБС – 1212 пр., Бучацької ЦБС – 

1070 пр., Кременецької ЦБС – 603 пр. 

Упродовж кількох років корисним досвідом та можливістю 

поповнення фонду є «Платний абонемент». Минулого року він 

працював уже у дванадцяти центральних бібліотеках. 

Працівниками Збаразької ЦБ викуплено 766 книг на суму 2 525 

грн, Тернопільської ЦБ – 162 книги на суму 2 185 грн, 

Монастириської ЦБ – 62 книги на суму 900 грн, Теребовлянської 

ЦБ – 53 книги на суму 901 грн. 
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Не зацікавила впроваджується така форма обслуговування та 

поповнення бібліотечного фонду книгозбірні Бережанського, 

Заліщицького, Зборівського, Підволочиського районів. 

 

Важливим аспектом роботи із фондом залишається проведення 

щорічних планових переобліків та вилучення із фонду літератури 

за різними причинами, головною з яких є списання за зноше-

ністю, її відсоток минулого року становив 69,5%. У 2009 році 

вибуття склало 114,41 тис. пр., у т. ч. книги – 97,07 тис. пр. 

(85,0%), періодичні видання – 17,16 тис. пр. (14,9%), 

аудіовізуальні видання – 0,18 тис. пр. (0,1%). 

Постійною проблемою залишається робота з боржниками. З 

цією метою бібліотечні працівники телефонують користувачам 

додому, надсилають листи-повідомлення. За рік ними загублено 

8229 пр. книг та повернуто взамін 6717 пр. документів. 

 

Аналізуючи фонди публічних бібліотек області, необхідно 

наголосити, що тут домінують книги соціально-політичного 

змісту: видання з історії, філософії, економіки, права, педагогіки. 

Недостатньо літератури з питань культурології, мистецтва, 

природничих наук, сучасної української художньої та довідкової 

літератури. Потребують оновлення багатотомні енциклопедії, 

тлумачні словники, довідкові видання. Через недостатність коштів 

украй скорочено як репертуар, так і кількість періодичних видань 

у книгозбірнях, особливо в сільських бібліотеках-філіалах. У кра-

щому випадку вони одержували 4–5 назв періодичних видань, 

а деякі – 1–2 назви. 

Багато років сталими залишаються показники читаності та 

обертаності фондів, які становлять 18,8 та 1,4. 

 



 13 

Табл. 7. Читаність фонду 
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Табл. 8. Обертаність фонду 
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За статистичними даними, книгозабезпеченість на одного 

жителя становить 7,2 пр., на одного користувача по області – 

12,8 пр. та по селу – 12,9 пр. 

Найвищий показник книгозабезпеченості на одного 

користувача в Підволочиській ЦБС (16,5, по селу – 15,8), 
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Монастириській ЦБС (16,0, по селу – 16,6), Зборівській ЦБС 

(15,6, по селу – 15,0), Заліщицькій ЦБС (15,0, по селу – 15,0), 

Лановецькій ЦБС (14,4, по селу – 14,2). 

 

Головним завданням у роботі публічних бібліотек області 

залишається задоволення потреб користувачів, яких за минулий 

рік обслужено 616,8 тис. чоловік, що на 8,9 тис. менше, порівняно 

з попереднім роком. Фондами сільських книгозбірень 

скористалися 388,4 тис. чоловік, що теж менше від попереднього 

року на 9,3 тис. чоловік. Головним чином така ситуація 

пояснюється зменшенням кількості сільського населення, 

зменшенням мережі бібліотек. 

Зменшення показників відбулося в Підгаєцькому, 

Підволочиському, Чортківському районах. 

Кількість користувачів віком до 15 років становила 123,5 тис. 

чоловік, від 15 до 21 року – 96,9 тис. чоловік, від 22 років – 

326,7 тис. чоловік. Відвідування бібліотек у 2009 році – 5112,8 

тис. чоловік, що менше від попереднього на 163,9 тис. чоловік. 

 

Табл. 9. Обслуговування користувачів 
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Особлива увага приділялася створенню умов та наданню 

послуг користувачам із особливими потребами, зокрема 
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відвідуванню та обслуговуванню книгою людей з обмеженими 

можливостями, ветеранів, людей похилого віку, замовленню книг 

та наданню довідок телефоном.  

Важливим показником роботи бібліотек залишається 

книговидача. У 2009 році вона становила 11625,29 тис. пр., що на 

191,74 тис. пр. менше від попереднього року, у т. ч. по селу – 

7266,99 тис. пр., що менше на 156,32 тис. пр. 

Із загального масиву документів видача книг становила 

10197,73 тис. пр., періодичних видань – 1422,47 тис. пр., 

аудіовізуальних видань – 0,92 тис. пр. та електронних 

документів – 4,17 тис. пр. 

За мовами книговидача розподілилась наступним чином: 

державною – 8272,21 тис. пр. (71,16%), російською – 3321,41 

тис. пр. (28,57%), національних меншин – 2,28 тис. пр. (0,02%), 

іноземними – 29,39 тис. пр. (0,25%). 

Варто зауважити, що показник книговидачі значно зменшився 

в Підгаєцькій ЦБС (—90 888), Підволочиській ЦБС (—30 169), 

Збаразькій ЦБС (—14 754), Заліщицькій ЦБС (—13 792), 

Кременецькій ЦБС (—13 571). Звичайно, на це є причини: склад 

фонду, який не задовольняє читацькі потреби повністю, 

зменшення кількості населення й, відповідно, зменшення 

користувачів, скорочення бібліотечної мережі. 

 

Табл. 10. Книговидача 
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В інших бібліотечних системах області відбувся незначний ріст 

цього показника. 

Ефективне функціонування та постійне вдосконалення 

діяльності книгозбірень залежить від професійної компетентності 

персоналу. 

Кадровий потенціал публічних бібліотек області становив 

1363 бібліотечних працівники, у сільській місцевості – 806 

бібліотекарів. Серед них повну вищу освіту мають 325 чоловік 

(23,8%), у т. ч. бібліотечну – 211 (15,4%), базову вищу – 961 

(70,5%), у т. ч. бібліотечну – 849 (62,2%). 

У сільській місцевості фахівців із вищою освітою – 65 (8%), у 

т. ч. бібліотечною – 30 (3,7%), базовою – 672 (83,3%), у т. ч. 

спеціальною – 583 чоловіка (72,3%). Майже чверть працівників 

сільських книгозбірень – неспеціалісти. 

За стажем роботи працівників можна розподілити таким чи-

ном: до 3 років – 109 (8,0%) працівників, по селу – 80 (10,0%); 

від 3 до 9 років – 283 (20,8%) працівники, по селу – 178 

(22,1%); понад 10 років – 319 працівників (23,4%), по селу – 

195 (24,2%); понад 20 років – 652 працівники (47,8%), по селу – 

353 (43,7%). 

 

Табл. 11. Забезпечення кадрами 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Б
ер
еж
ан
сь
ки
й

Б
ор
щ
ів
сь
ки
й

Б
уч
ац
ьк
ий

Гу
ся
ти
нс
ьк
ий

За
лі
щ
иц
ьк
ий

Зб
ар
аз
ьк
ий

Зб
ор
ів
сь
ки
й

Ко
зі
вс
ьк
ий

Кр
ем
ен
ец
ьк
ий

Л
ан
ов
ец
ьк
ий

М
он
ас
ти
ри
сь
ки
й

П
ід
во
ло
чи
сь
ки
й

П
ід
га
єц
ьк
ий

Те
ре
бо
вл
ян
сь
ки
й

Те
рн
оп
іл
ьс
ьк
ий

Ч
ор
тк
ів
сь
ки
й 

Ш
ум
сь
ки
й

м
. Т
ер
но
пі
ль

 



 17 

Негативною тенденцією в області є недостатність бюджетного 

фінансування на оплату праці. 

Залишається невирішеною проблема неповної зайнятості 

бібліотечних працівників у сільській місцевості. На 0,5 ставки 

працювали в Зборівській ЦБС (59 із 87 працівників), Збаразькій 

ЦБС (42 із 81), Борщівській ЦБС (41 із 86), Кременецькій ЦБС (35 

із 79), Чортківській ЦБС (35 із 85), Лановецькій ЦБС (33 із 46). 

Загалом, по області повний робочий день працювали 744 

працівники, неповний – 619. 

Минулого року за рахунок районного бюджету утримувалося 

920 чоловік, міського – 36 чоловік, бюджету сільських рад – 

235 працівників. 

Аналіз стану матеріально-технічної бази бібліотек свідчить, що 

технічні засоби мають: 46 бібліотек – комп’ютери, 49 – 

копіювально-множильну техніку, 104 – мультимедійне 

обладнання, 60 – телефони, 5 – факси, 29 – електронну пошту, 

36 – доступ до мережі Інтернет. 

 

Актуальним залишається питання покращення матеріально-

технічної бази книгозбірень: у 48 бібліотеках зроблено 

капітальний ремонт, 12 бібліотек-філіалів переведено в кращі 

приміщення. Опалювалося в осінньо-зимовий період 436 бібліотек, 

із них 386 – постійно, 50 – частково. 

За допомогою сільських рад газифіковано бібліотеки сіл Сільце, 

Мужилів, Білокриниця, Мирне Підгаєцької ЦБС; встановлено 

конвектор у книгозбірні с. Татаринців Лановецької ЦБС, 

9 сільських бібліотеках Бучацької ЦБС та 2 електроконвектори в 

бібліотеці с. Настасова Тернопільської ЦБС, закуплено 

електрообігрівач для бібліотеки с. Романівки Теребовлянської 

ЦБС. 

Покращили свій матеріально-технічний стан за рахунок 

бюджетних коштів бібліотеки Тернопільської міської ЦБС (50 тис. 

грн), Бучацької ЦБС (51,8 тис. грн), Лановецької ЦБС (2,5 тис. 

грн). Долучились до цього питання й сільські ради, їх сума склала 

29,4 тис. грн.  

Відновлено телефонізацію в 6 сільських бібліотеках-філіях 

Збаразької ЦБС. 
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В області продовжують функціонувати Інтернет-центри, 

створені завдяки участі книгозбірень у конкурсах проектів 

«Інтернет для читачів публічних бібліотек». 

Змістовна робота в межах реалізації проекту проводилася в 

центральних бібліотеках області. Відкриття Інтернет-центрів 

зробило реальним перехід до широкого використання 

інформаційних світових ресурсів у бібліотечній роботі, збільшило 

можливості місцевих книгозбірень у забезпеченні конституційного 

права мешканців області на вільний доступ до джерел інформації, 

наданні інформаційної підтримки організаціям для різних видів 

їхньої діяльності. 

На базі Інтернет-центру Бережанської ЦБ проводилися уроки 

інформатики «Чарівник на ім’я Інтернет», «Світ України через 

Інтернет», день бібліографії «Книга і комп’ютер в інформаційному 

суспільстві: сучасне і майбутнє», години пізнання «Відкриваємо 

світ Інтернету» і «Твій друг комп’ютер», практикуми для 

бібліотечних працівників району. Улітку проходили уроки 

«Канікули з Інтернетом» для дітей початкових класів. Школярі 

слухали повідомлення про мережу Інтернет та особливості пошуку 

необхідної інформації, а також корисні освітні Інтернет-ресурси та 

дитячі сайти. 

При Борщівській центральній бібліотеці діє школа 

комп’ютерної грамотності «Наш віртуальний дім», де 

організовувалися навчання бібліотечних працівників системи. У 

2009 році підключено до мережі Інтернет Борщівську центральну 

бібліотеку для дітей. 

«Електронні ресурси доступні для всіх» – під такою назвою 

працює школа для бібліотекарів Гусятинщини при Копичинецькій 

міській бібліотеці. У трьох Інтернет-центрах Заліщицької ЦБС 

(ЦБ, бібліотек-філіалів смт Товстого та с. Синькова) 

організовувались індивідуальні та групові навчання користувачів 

роботі з інтернет-ресурсами, на базі Інтернет-центру Заліщицької 

центральної бібліотеки проводились заняття для осіб, які 

перебувають на обліку в районному центрі зайнятості. Синьківська 

бібліотека-філіал спільно з користувачами підготувала краєзнавчі 

матеріали для створення власної веб-сторінки у всесвітній мережі 

Інтернет (www.synkiv_library.narod.ru). Про досвід діяльності 

Інтернет-центру Синьківської бібліотеки-філії розміщено 

відеофільм на сайті програми «Бібліоміст». 
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Для визначення нових підходів до організації обслуговування 

користувачів у книгозбірнях системи, у тому числі й за допомогою 

Інтернету, у вересні – жовтні минулого року в Чортківській 

центральній бібліотеці проведено Школу професійної майстерності 

молодого бібліотекаря на тему «Інтернет, як засіб професійного 

удосконалення бібліотечних працівників». Сільські бібліотекарі 

черпали нові знання в роботі з ПК, набували навички в пошуку 

електронної інформації, вдосконалювали свій професійний рівень. 

Вагомим подарунком до Всеукраїнського дня бібліотек для 

працівників бібліотеки-філіалу та громади с. Колиндян 

Чортківської ЦБС було відкриття Інтернет-центру в книгозбірні. 

Для розвитку навичок та вмінь пошуку інформації, формування 

інформаційної культури при бібліотеці функціонує клуб за 

інтересами «П@вутинка», членами якого є старшокласники 

місцевої школи. 

Проводилися віртуальні екскурсії для учнів «Цікаві сторінки 

Інтернету», «Бібліотечний світ Інтернету», «Світ наших 

захоплень», краєзнавчий екскурс «Славетні бучаччани», цикл 

уроків-подорожей веб-сторінками «Віртуальний світ цікавого». 

Готувалися методичні матеріали, веб-огляди, вебліографічні 

покажчики «Де можна отримати професію», «Дитинство в Укра-

їні: права, гарантії, захист», «Права людини в Україні», 

«Українці у світі», «Зроби сам», «Поглянь, земля благає 

допомоги», «Малечі про цікаві речі», «Освітня мережа в Україні», 

«Видатні митці ХХ століття», «Українська література 

ХХ століття». 

Наприкінці минулого року бібліотеки області взяли участь у 

конкурсі проектів, фінансованому фондом Білла та Мелінди 

Гейтсів під назвою «Бібліоміст». Переможцями першого етапу 

стали Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека та 

Збаразька централізована бібліотечна система. Радою міжнародних 

досліджень та обмінів (IREX) підтримано, як пілотний, проект 

Бучацької ЦБС. До написання грантових проектів долучаються 

майже всі ЦБС області, однак Зборівська, Монастириська, 

Підволочиська, Підгаєцька, Лановецька, Тернопільська районна 

централізовані бібліотечні системи поки що не приділяють 

належної уваги цьому аспекту діяльності. 

Реалізації просвітницького аспекту діяльності книгозбірень 

сприяли різноманітні бібліотечні заходи, якими інформувалася 
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громада про актуальні події, ювілейні та знаменні дати року. Це, 

насамперед, ушанування жертв Голодомору та політичних 

репресій, 65-річчя визволення України й Тернопільщини від 

фашистських загарбників, 20-річчя з часу виведення обмеженого 

контингенту військ з Афганістану, 20-річчя створення Народного 

руху України. Упродовж року бібліотеки області проводили значну 

роботу з відзначення державних свят: Дня Конституції України, 

Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України, 

Дня Соборності України. Також із популяризації творчої 

спадщини поетів, письменників, відомих діячів науки, культури, 

мистецтва, визначних людей Тернопільського краю.  

Відзначаючи 195-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка, 

у бібліотеках області пройшли літературні вечори «На перехресті 

музи й долі», «Пісня, дума, слава Кобзарева – окраса і суть мого 

життя», «А слово Тараса луна над Збручем», «Шевченківські 

святині»; читацькі конференції «Тарас Шевченко і Тернопільський 

край», «Світлиця Шевченкового Заповіту»; конкурси читців 

«І полинуло мудре Тарасове слово»; діяли розгорнуті книжкові 

виставки «Через роки, через віки ми чуєм голос твій, Тарасе», 

«Поклін тобі, народних нужд співаче», здійснювалися літературні 

подорожі «Від кирилиці до Кобзаря», «Що ми знаємо про 

Кобзаря», «Краса і сила Шевченкового слова» та ін. 

Відповідну увагу приділено темі національно-патріотичного 

виховання. Проводились вечори-зустрічі та вшанування пам’яті 

воїнів УПА, ветеранів Великої Вітчизняної війни. 

 

Протягом року бібліотеки були посередниками між владою та 

громадськістю, намагалися працювати в тісному контакті з 

місцевими органами влади та бути корисними в задоволенні 

інформаційних потреб.  

Така взаємодія продовжує активно розвиватися. Це 

підтверджує діяльність центрів інформації з питань місцевого 

самоврядування, де збираються документи органів місцевої влади. 

Бібліотеки здійснюють їх збереження та надають користувачам.  

Найважливіше завдання бібліотеки – оперативно сповіщати 

представників влади про нові видання, інформувати за тематикою, 

яка їх цікавить.  

У кожній книгозбірні оформлено інформаційні виставки, 

кутки, полиці, папки: «Влада інформує», «Бібліотека і влада: 
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цікавимось, співпрацюємо, інформуємо», «Бібліотека, місцева 

влада та населення», «Місцеве самоврядування: офіційні 

документи», «Податкова інформує» тощо. Використовуються також 

папки-досьє. Зібрано багато друкованого матеріалу (постанов, 

рішень, розпоряджень райдержадміністрації, районної та сільських 

рад, інформація про бюджет, його формування та використання). 

Готуються інформаційні списки «Розпорядження голови РДА», 

«Бібліотека і влада», «Місцева влада інформує». Подано також дні 

та години прийому громадян представниками влади. 

Збаразька центральна бібліотека підтримує зв’язки з райдерж-

адміністрацією, органами місцевого самоврядування, депутатським 

корпусом. Відбувся звіт директора ЦБС на колегії РДА. 

Організовувались круглі столи, зустрічі «Бібліотека – посередник 

між владою та населенням». 

Підгаєцькою центральною бібліотекою проводилося 

анкетування державних службовців щодо вивчення їх запитів для 

подальшого інформаційного забезпечення. 

Використання в роботі новітніх технологій дозволяє 

книгозбірням виконувати різноманітні інформаційні запити, 

надавати відповідні послуги всім зацікавленим структурам і 

користувачам, починаючи з робочих питань органів місцевої влади 

та закінчуючи побутовими турботами пересічних громадян. 

Інформаційне забезпечення представників місцевої влади 

здійснюється відповідно до потреб керівників і провідних фахівців 

райдержадміністрацій, міськвиконкомів, районних, міських та 

сільських рад. На замовлення органів влади бібліотеки готують 

інформаційно-аналітичні довідки з питань розв’язання актуальних 

проблем, бібліографічні списки, оперативну інформацію про нові 

публікації. Керівники отримують інформації за темами: 

— «Законодавча основа місцевого самоврядування»; 

— «Взаємодія органів місцевого самоврядування з підпри-

ємствами та установами, які знаходяться на підпорядкованій 

території»; 

— «Місцеві фінанси, бюджет, податки і збори»; 

— «Соціальний захист населення»; 

— «Використання земель на території, підпорядкованій 

місцевому органу влади». 
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Значна увага в роботі бібліотек приділяється популяризації 

правових знань. 

 Формування соціально активної правової позиції молоді – 

завдання, яке ставлять перед собою книгозбірні області. У бага-

тьох із них працюють клуби за інтересами. На базі бібліотеки-

філіалу с. Бонівки (Кременецької ЦБС) працює клуб «Любителі 

права». 

 

При Тернопільській ЦБ (смт Великі Бірки) працює клуб 

«Правознавець», на засіданнях якого проводились зустрічі 

з працівниками районного відділу юстиції, диспути, круглі столи. 

 Популяризація юридичної літератури здійснювалась за 

допомогою комплексу заходів «Закон. Право. Милосердя», у 

рамках якого в бібліотеках Бережанської централізованої 

бібліотечної системи організовувались: постійно діюча книжкова 

виставка «Бібліотека і влада: цікавимось, співпрацюємо, 

інформуємо», виставка-роздум «Чи бувають права без обов’язків», 

день інформації «Конституція України – основа державності», 

перегляд літератури «Є право – значить є надія», правова година 

«Правам людини – європейський рівень поваги і захисту», день 

правового інформування «Поговоримо про закон». 

Упродовж останніх років бібліотеки Тернопільської міської 

ЦБС плідно працюють у програмі «Правова освіта». Проводяться 

дні правових знань, години правового виховання, вікторини, 

диспути на теми: «Вивчаємо Конституцію України», «Через 

правову освіту – до правової держави», «Правова культура 

молоді», «Право. Закон. Особистість». На заходи запрошуються 

працівники служби у справах неповнолітніх, у справах сім’ї та 

молоді, адвокати, юристи, фахівці-практики в галузі права. 

Клуб правових знань «Довіра», який діє в бібліотеці-філіалі 

№ 4 для дітей, провів вечір запитань і відповідей «Юридична 

відповідальність за правопорушення», на який було запрошено 

працівників кримінальної міліції у справах неповнолітніх та 

міського карного розшуку.  

При Чортківській ЦБ функціонує центр правового 

просвітництва, головні завдання якого – підвищення рівня 

правової культури, створення належних умов для набуття 

молоддю знань про свої права, свободи та обов’язки, забезпечення 

вільного доступу до інформації, сприяння діяльності правознавчих 
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клубів за інтересами «Феміда» (ЦБ), «Правознавець» (с. 

Пробіжна). Основними напрямками роботи центру було 

передбачено комплекс заходів виховного, навчального, 

інформаційного характеру. 

У Монастириській ЦБ сформувався центр правового 

просвітництва. Другу середу кожного місяця з 10.00 до 12.00 год 

працівники управління юстиції проводять для користувачів 

бібліотеки юридичні консультації. 

Окрім того, управління юстиції надсилає методичні 

рекомендації «Право громадян на інформацію», «Злочинність 

неповнолітніх і молоді та її попередження», «Наркоманія та 

боротьба з нею», «Відшкодування моральної шкоди». 

Працівники бібліотек Козівської ЦБС у постійному пошуку 

нових форм і методів роботи на допомогу правовій освіті 

населення. До них приєднуються фахівці різного напрямку: 

педагоги, працівники інспекції у справах неповнолітніх, юристи, 

представники влади та громадських організацій. У проведенні 

семінару бібліотечних працівників району «Бібліотека і правова 

освіта: час нових підходів», який відбувся на базі бібліотеки-філії 

села Потік, взяли участь провідний спеціаліст Козівського 

районного управління відділу юстиції І. В. Гоцко та капітан 

Козівського районного відділу міліції М. Р. Банак. 

 

Допомога молодій людині в обранні професії, ще одна із 

ділянок роботи публічних бібліотек. Надійними партнерами 

книгозбірень у профорієнтаційній роботі є районні служби 

зайнятості. Крім того, що вони регулярно надають бібліотекам 

різноманітні інформаційні матеріали, які розповідають про ту чи 

іншу професію та її переваги, фахівці служб зайнятості – активні 

учасники бібліотечних заходів. Постійно проводиться робота з 

популяризації літератури на допомогу соціально-професійному 

визначенню молоді. У книгозбірнях працювали: виставка-пошук 

«Путівник в країну вузів», викладки-досьє за матеріалами 

періодичних видань «На допомогу абітурієнту», «Навчальні 

заклади запрошують». Проводилися інформаційні години 

«Тестування: інформація для випускників», «Від мрії до 

професії», бесіда «Ринок диктує професію», інформаційний 

дайджест «У країні сучасних професій», прес-огляд «Знайди себе». 
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Традиційним у бібліотеках Тернопільської ЦБС є проведення 

профорієнтаційних тренінгів, свята професій, днів фахівців, днів 

інформації на теми: «Людина. Праця. Професія», «Трудова 

династія», «На порозі дорослого життя». 

 Профорієнтація молоді є важливим напрямком роботи й у 

книгозбірнях Козівської ЦБС. Для цього оформлювалася 

книжкова виставка «1000 і одна професія»; працівниками ЦБ 

підготовлено прес-дайджест «Навчальні заклади запрошують». 

Проведено бесіду-роздум «Професії ХХІ століття», гру-подорож 

«Стежками цікавих професій», день спеціаліста «Освіта третього 

тисячоліття». 

Значну увагу бібліотека приділяє й проблемі безробіття. Серед 

розмаїття заходів – дні відкритих дверей за участю працівників 

фонду зайнятості, презентації молодими фахівцями своїх 

професій. У практику повсякденної роботи увійшли комплексні 

інформаційні заходи: дні інформації, дні нової книги, декади та 

місячники старшокласника, абітурієнта, уроки економічних 

знань. 

«Щасливий той, хто знайшов свою справу, нехай не шукає 

іншого блага...» – говорить народна мудрість. Саме ця істина 

стала основною темою розмови під час зустрічі-тренінгу «Професія 

та кар’єра в житті жінки», яку провела центральна бібліотека. 

Якщо в недалекому минулому великі компанії очолювали 

переважно чоловіки, то в останні роки на Лановеччині все частіше 

керівник – жінка. Присутні на заході – успішні жінки: 

начальник служби з питань захисту дітей райдержадміністрації 

Майя Калітон, дізнавач районного відділу внутрішніх справ УМВС 

України в Тернопільській області Людмила Хом’як, голова 

Вишгородоцької сільської ради Галина Стасюк, начальник 

районного центру зайнятості Людмила Фруміна, голова районної 

організації товариства Червоного Хреста України, депутат обласної 

ради Лариса Мисюк, начальник управління праці та соціального 

захисту населення райдержадміністрації Руслана Корнійчук, 

директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Світлана Юзюк, приватний підприємець, власниця магазину квітів 

«Юрина» Людмила Бородавчук. 

«В основному кар’єра починається з вибору професії, від того, 

наскільки вірно обрано професійний шлях, залежить, яке місце в 

суспільстві буде займати та чи інша людина», – сказала ведуча 
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заходу. Утім, не останню роль відіграє щасливий випадок, уміння 

вчасно зреагувати й самостійно прийняти правильне рішення, 

нерідко покладаючись на жіночу інтуїцію, а також підтримка 

найдорожчих людей, родини. 

Того дня всі присутні могли дізнатись як про шляхи 

становлення, як особистостей, ланівчанок-керівників, так і 

секрети їх успіху, та й просто поспілкуватись на важливі для 

кожної жінки життєві теми в невимушеній, дружній атмосфері, 

що сприяла відвертій розмові.  

 

Останнім часом все більше зосереджується уваги на темі 

милосердя. 

«Бібліотека – територія милосердя» – під таким девізом 

працюють майже всі книгозбірні області. Обслуговування 

друкованими та електронними виданнями людей з обмеженими 

фізичними можливостями, пенсіонерів, ветеранів війни та праці 

здійснюється в співробітництві з органами соціального 

забезпечення населення, центрами медико-соціальної реабілітації, 

місцевими організаціями інвалідів, радами ветеранів. 

Традиційною формою обслуговування людей похилого віку та 

людей з обмеженими фізичними можливостями в ЦБС стали 

візити ввічливості. 

Виконуючи програмну акцію «Милосердя», Збаразька 

центральна бібліотека уклала договір про співпрацю з районним 

центром соціальних служб для дітей та молоді й з Територіальним 

центром соціального обслуговування населення. Бібліотекарі 

активно працюють із людьми похилого віку, соціально 

незахищеними верствами населення, ветеранами та інвалідами 

Другої світової війни, воїнами-афганцями, ліквідаторами аварії на 

ЧАЕС, одинокими, престарілими громадянами, людьми з 

обмеженими можливостями. Проводились години добра, години 

мужності, години милосердя. 

У практиці роботи бібліотекарів Бережанщини для даної 

категорії користувачів: замовлення книг телефоном, надання 

довідок, домашнє обслуговування книгами та іншими видами 

друкованої продукції. До Дня людей похилого віку було проведено 

годину спілкування «Серця відкриваємо для добра», огляд 

літератури «Прояви турботу та обачність», організовано книжкову 

виставку «Вам на скроні лягла сивина». 
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Бібліотеки Заліщицького району активно проводили заходи, 

реалізуючи програмні завдання проекту з обслуговування людей 

похилого віку«Місце зустрічі – діалог», організатори якого – 

Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Укра-

їні» та німецький фонд «Пам’ять, відповідальність та майбутнє». 

У багатьох книгозбірнях Теребовлянської ЦБС працюють 

волонтерські групи. 

У Дарахівській бібліотеці створено банк даних, куди внесено 

списки дітей-інвалідів, ветеранів ВВВ, одиноких пенсіонерів. 

Книгозбірня обслуговує 7 дітей-інвалідів та 4 інваліди юнацького 

віку. Для цієї категорії читачів окремий план заходів. 

Цікаву форму роботи з дітьми-інвалідами застосувала 

бібліотекар філії с. Варваринців О. Л. Трусь. За участю членів 

гуртка «Книга – мій друг» проводить захід, який назвала 

«Казкотерапія». Для дітей, які хворі на ДЦП, члени гуртка вголос 

читають казки, доступні хворим дітям. 

Золотниківська книгозбірня співпрацює з будинком 

«Турбота», який опікується 28 одинокими пенсіонерами. 

Бібліотекарі відвідують одиноких мешканців удома та в будинку 

престарілих. Складають рекомендаційні списки літератури на 

теми «Жити, не старіючи», «Достойно прожити», «Мальовничий 

світ». До Дня людей похилого віку в будинку «Турбота» проводять 

годину доброти «Від серця і до серця нести любов і добро». Також 

залучають волонтерів до обслуговування людей старшого віку. 

Бібліотеки Шумського району також не лишаються осторонь, 

а з належною повагою та милосердям відносяться до людей, яким 

потрібна допомога та увага. Понад 3200 чоловік похилого віку, 

632 інваліди, 94 дитини з обмеженими фізичними можливостями 

обслужили в 2009 році працівники книгозбірень Шумщини, 

спільно з представниками територіального центру соціального 

обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян 

і волонтерами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Напередодні Дня людей похилого віку, Міжнародного дня 

інвалідів бібліотеки проводять ряд творчих заходів спільно із 

соціальним центром служби сім’ї та молоді, управлінням праці та 

соціального захисту населення: години милосердя «Людським 

добром і милосердям нехай зігріються серця» (ЦБ, с. Тилявка, 

с. Людвище), уроки доброти «Милосердя не буває надмірним» (с. 

Великі Дедеркали, с. Темногайці, с. Биківці), уроки моральної 
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гідності «Відкриваємо серце для добра» (с. Биківці, с. Загайці, 

с. Потуторів).  

Козівська ЦБ співпрацює з клубом інвалідів «Силоам». 

Денисівська бібліотека спільно з клубом та школою провела 

годину милосердя «Творимо милосердя разом» у Денисівькому 

геріатрично-реабілітаційному відділенні. Бібліотекарі сіл 

Вікторівка, Плотича, Теофіпілка, Городище, Великий Ходачків 

відвідували Петриківський  дитячий будинок для сиріт 

благодійного фонду «Карітас». 

Поряд із масовими заходами у книгозбірнях області 

функціонували книжкові виставки, тематичні полички на теми 

«Вони знайшли себе в житті», «Світ твоїх фантазій», виставки 

творчих робіт інвалідів; проводились уроки милосердя «Повір 

у себе, зроби свій перший крок», «Немає вищої святині, ніж чисте 

сяйво доброти», години духовності «Відчини своє серце добру», 

«Повір в любов, повір в добро, повір у себе», «Людським теплом 

і добротою хай зігріваються серця». 

 

Відродженню духовності сприяє соціальне партнерство 

бібліотек і церкви. Священнослужителі є гостями книгозбірень, 

допомагають у поповненні фондів церковною літературою, 

проводять заняття в недільних школах. 

Багато років поспіль існує тісна співпраця учасників гуртка 

художнього читання, який діє при бібліотеці с. Горинки 

Кременецької ЦБА, із місцевим храмом Св. Іова. Священик 

є частим гостем на бібліотечних заходах, зокрема брав участь 

у годині духовності «Руїна починається в душах». 

У книгозбірнях – центрах духовності Заліщицької ЦБА – 

активно діють клуби за інтересами: «Духовність» (бібліотека-філія 

с. Глушки), «Дзвін» (бібліотека-філія с. Кулаківців), «Спадщина» 

(бібліотека-філія с. Городка), «Вічне слово» (бібліотека-філія 

с. Берестка). 

Популяризуючи літературу духовної тематики, книгозбірні 

системи провели години духовності «З Різдвом Христовим, 

Україно». Під керівництвом працівників бібліотек-філій створено 

Вертеп, підготовлено вертепні дійства «З Різдвом Христовим 

віншуємо щиро» за участю молоді, дітей, якими вітали 

односельчан зі святами. Лисівська, Шипівська, Дунівська 
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книгозбірні організували літературно-духовні композиції «Хресна 

дорога Ісуса Христа». 

Берестецька бібліотека-філія підготувала духовну годину 

«Поговори зі мною, Божа Мати» для різновікової категорії 

користувачів, а засідання клубу за інтересом «Вічне слово» – 

«Про походження духовного свята «Трійці». Духовне свято 

«Марія, Діва Пресвята» проведено за участю священика о. Петра 

Заліпи, який розповів про велич і щедрість ласк Матері Божої, 

релігійні свята, під час яких ми прославляємо Марію – Матір 

Божу, нашу заступницю та покровительку. Члени клубу 

«Духовність» Глушківської бібліотеки-філії провели годину 

духовності «Будні та свята Бог послав людині». Члени клубу 

«Спадщина» у бібліотеці-філії с. Городка організували Великодню 

гостину на тему «Христос воскрес – воскресне Україна – ось 

заповіт, що йде від роду в рід», яку проведено в бібліотеці за 

участю церковної громади. 

У Мишківській бібліотеці-філії Заліщицької ЦБС відбулася 

година пам’яті «Присвятив життя служінню Богу» до річниці 

смерті земляка, церковного діяча, єпископа Івано-Франківської 

єпархії УГКЦ Софрона Дмитерка. Спогадами про краянина 

поділилися жителі села, які вдячні священику, – за його 

фінансової підтримки вийшов із друку «Історичний довідник с. 

Мишків» (1495–1995 рр.) І. Андрійціва. 

Бібліотеки системи організували та провели години духовності 

«Молодь. Віра. Мораль». 

 

Краєзнавча тематика є провідною в роботі бібліотек 

м. Тернополя, Борщівського, Збаразького, Чортківського, 

Лановецького, Монастириського, Зборівського районів. 

Книгозбірні завжди були та є осередками спілкування творчих 

людей: письменників, художників, музикантів. Популяризація 

їхніх творчих здобутків, допомога у виданні поетичних збірок 

підвищує статус бібліотек як надійних соціальних партнерів, 

сприяє поповненню бібліотечних фондів краєзнавчими 

документами. 

 

При Чортківській центральній бібліотеці вже дев’ятий рік діє 

літературна студія «Сонячне гроно», її членами є молодь, яка 

пробує себе в поезії. Видається однойменний альманах. Твори 
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гронівців публікуються в місцевих часописах, обласних газетах та 

збірочках «Перші ластівки».  

Велику увагу приділяють роботі клубів за інтересами 

книгозбірні Гусятинської ЦБС, їх у районі – дев’ять. У бібліотеці-

філіалі с. Красного – клуб «Пілігрим», який пропагує книгу 

через постановку вистав. У рамках літературної студії клубу 

«Жайвір», що діє при Хоростківській міській бібліотеці, 

зустрічаються та спілкуються поети-початківці, читають свої 

вірші, проводять дискусії. Результат роботи – підготовка до 

друку альманаху «Жайвір». 

Залучаючи молодь до активної участі в проведенні районних 

просвітницьких та культурно-мистецьких заходів, бібліотеки 

Борщівського району працювали над виконанням комплексу 

заходів «Молодь Борщівщини». В основу роботи покладено 

районні молодіжні програми: «Обдарованість» (підтримка та 

розвиток творчих, талановитих дітей та молоді), «Сільська 

молодь» (на період до 2010 року), «Турбота про дитину». Кожна 

сільська книгозбірня має інформацію про обдаровану молодь, 

дітей з особливими потребами, дітей-сиріт, незайняту сільську 

молодь. У бібліотеках працюють клуби творчої молоді «Талант» 

(смт Мельниця-Подільська), «Стежечка» (ЦДБ). 

 

Соціальне партнерство бібліотек із центрами здоров’я, 

медичними закладами допомагає в популяризації здорового 

способу життя, профілактиці шкідливих звичок та захворювання 

на СНІД. Книгозбірні є постійними учасниками інформаційно-

пропагандистських акцій «Анти-СНІД», круглих столів та інших 

заходів, які проводять у межах загальнодержавних, обласних та 

місцевих цільових комплексних програм. 

 

Сучасна бібліотека виступає також як центр популяризації 

екологічної культури, інформаційного забезпечення екологічних 

проблем, екологічної просвіти населення. Ця робота здійснюється 

при підтримці та допомозі місцевих екологічних служб, еколого-

культурних центрів. Співпраця з екологічними службами дає 

можливість залучати до бібліотечних заходів фахівців-екологів. 

У контексті організації комплексу заходів «Екологія – 

проблема сьогодення» особлива увага зверталася на дати 
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календаря екологічного спрямування, зокрема: День Землі, День 

довкілля, Всесвітній день навколишнього середовища. 

Бережанською центральною бібліотекою спільно із ЗОШ № 2 

проведено екологічну мозаїку «У дзеркалі преси – екологія». Для 

студентів агротехнічного інституту – лекторій «Почуте в 

природі – стане в пригоді». 

Бібліотека-філіал для дорослих № 3 Тернопільської міської 

ЦБС об’єднала численних любителів природи, напрямком її 

діяльності є популяризація еколого-краєзнавчих знань. При 

книгозбірні діє гурток «Друзі природи». Бібліотека тісно 

співпрацює з педагогами, членами екологічно-гуманітарного 

об’єднання «Зелений світ». 

Працівниками Заліщицької ЦБС налагоджено співпрацю з 

представниками Української екологічної асоціації «Зелений світ», 

природоохоронними організаціями «Екохвиля», «Ковчег». 

При Чортківській ЦБ працює екологічний клуб-лекторій 

«Ковчег». У 2009 році проведено засідання на теми «Екологічна 

культура молоді», «Екологічні права та обов’язки громадян», 

екологічну стежку «Шануймо, друзі лісу, дивосвіт», годину 

скорботи «Печаль і пустка навіки» (до 23-ї річниці 

Чорнобильської трагедії). 

 

Взаємовідносини із засобами масової інформації – необхідна 

умова створення нового образу бібліотеки та привабливості її 

послуг. Найбільш ефективна співпраця – з місцевими газетами, 

які регулярно друкують матеріали про бібліотечну діяльність. Так 

«Бережанське віче» торік надрукувало 17 статей та інформацій 

про бібліотечні заходи, нові надходження до книгозбірень 

районної ЦБС, бучацька газета «Нова доба», гусятинська «Вісник 

Надзбруччя» – 11 публікацій. Протягом минулого року 

працівники Заліщицької ЦБС підготували 75 інформаційних 

матеріалів, статей, які було надруковано в районній («Колос») та 

обласній пресі, 20 виступів бібліотечних працівників про 

діяльність книгозбірень прозвучало по районному та обласному 

радіо, збаразький часопис «Народне слово» друкував виступи 

бібліотекарів «Подаруй бібліотеці книгу», «Книги мають 

повернутися в бібліотеку», «Допоможи бібліотеці – допоможи 

собі». Упродовж року на сторінках підволочиської районної газети 

«Гомін волі» висвітлювались актуальні питання бібліотечної 
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роботи. Книгозбірні Борщівської ЦБС тісно співпрацювали з 

«Галицьким вісником» та місцевим радіомовленням. Матеріали 

друкувалися в рубриках: «Книга вчить як на світі жить», 

«Поетичне свято», «Кращі читачі», «Моє село – мій оберіг», 

«Година народознавства» тощо. В ефір Збаразького районного 

радіо регулярно виходить літературно-мистецька радіосвітлиця 

«Перлини духовності», яка знайомить слухачів з визначними 

подіями, ювілеями письменників, цікавими людьми та сторінками 

історії. Загалом, працівники всіх централізованих бібліотечних 

систем області співпрацюють із засобами масової інформації, 

розповідаючи про досвід роботи своїх книгозбірень, успіхи та 

проблеми в діяльності бібліотек. 

 

Одним із головних завдань центральної бібліотеки є надання 

методичної допомоги як бібліотекам-філіям, так і бібліотекам 

інших видів, над чим працює науково-методичний відділ ОУНБ. 

Упродовж 2009 року організаційно-методична діяльність 

здійснювалася шляхом проведення нарад, семінарів, практикумів, 

майстер-класів, підготовки інструктивно-методичних матеріалів, 

письмових та усних консультацій. 

Як і в попередні роки, найбільш поширеною формою роботи 

залишаються районні семінари, тематика яких була 

найрізноманітнішою: «Формування бібліотечного фонду: 

маркетинговий підхід», «Бібліотека в сучасному світі: нові 

підходи та тенденції» (Бережанська ЦБС), «Сільська бібліотека в 

сучасному світі: проблеми, пошук, інновації» (Борщівська ЦБС), 

«Розвиток бібліотек: проблемні аспекти та пошуки резервів», 

«Сучасна бібліотека та бібліотекар: формування іміджу» (Бучацька 

ЦБС), «Обслуговування користувачів в бібліотеках: сучасні 

підходи та напрями», «Організація сімейного читання – основа 

успішної роботи бібліотеки» (Гусятинська ЦБС), «Формування 

духовних цінностей у читачів – нагальна проблема сьогодення» 

(Заліщицька ЦБС), «Сільські бібліотеки: функції та їх виконання» 

(Зборівська ЦБС), «Бібліотека і правова освіта: час нових 

підходів» (Козівська ЦБС), «Публічна бібліотека в системі 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів та дітей-сиріт» 

(Кременецька ЦБС), «Сучасний читач і бібліотека» (Лановецька 

ЦБС), «Формування, використання та збереження книжкового 

фонду сільської бібліотеки в сучасних умовах» (Підволочиська 
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ЦБС), «Нові форми організації бібліотечного краєзнавства в 

сучасних умовах» (Підгаєцька ЦБС), «Україна – шлях до 

Європи», «Краєзнавча робота бібліотек-філій» (Теребовлянська 

ЦБС), «Робота бібліотек на допомогу формуванню та пропаганді 

правових знань з різними категоріями користувачів» 

(Тернопільська ЦБС), «Взаємозв’язок бібліотеки та громадськості 

в популяризації матеріалів про рідний край» (Чортківська ЦБС), 

«Бібліотека – осередок культури, територія спілкування» 

(Шумська ЦБС), «Краєзнавча робота бібліотек ЦБС: збереження 

традицій та пошук нового» (ЦБС м. Тернополя) та інші. 

Уперше майже за останні двадцять років було проведено 

семінар для завідувачів міських бібліотек «Ресурси та послуги 

міської бібліотеки: аспекти оновлення та активізації діяльності». 

Основними темами обговорення були: питання інноваційних 

послуг бібліотек, краєзнавча діяльність, підтримка позитивного 

іміджу бібліотеки в місцевої громади, визначення основних 

тенденцій роботи книгозбірень. 

Традиційними формами підвищення кваліфікації бібліотечних 

фахівців залишаються обласні школи передового досвіду, наради, 

школи, дні спеціаліста. 

Для підвищення ділової кваліфікації керівного складу 

централізованих бібліотечних систем започатковано проведення 

Дня директора ЦБС, тема зустрічі – «Формула успіху в 

діяльності бібліотек». Перед учасниками виступили директори 

обласних книгозбірень, головні спеціалісти управління культури 

облдержадміністрації, державний інспектор територіального 

управління держгірпромнагляду по Тернопільській області, 

старший інспектор відділу державного пожежного нагляду 

м. Тернополя, фахівці Тернопільської ОУНБ та директори 

Заліщицької, Зборівської, Підволочиської, Чортківської ЦБС. 

Отримала схвалення бібліотечної громади міста й така форма, 

як День спеціаліста для працівників бібліотек різних видів. 

Базами їх проведення в 2009 році було обрано дві книгозбірні. 

«Електронні ресурси та послуги бібліотеки: формування, 

управління, використання», – робоча зустріч на цю тему 

відбулася в науковій бібліотеці Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Фахівці бібліотеки 

ТНПУ та ОУНБ розповіли про напрацювання, які є в обох 

книгозбірнях, присвятивши свої виступи питанням: 
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«Інформаційно-електронні ресурси наукової бібліотеки ТНПУ 

ім. В. Гнатюка: досвід створення та використання», «Електронні 

ресурси ОУНБ: формування, управління, використання», 

«Використання інформаційних ресурсів у бібліотечному 

обслуговуванні». Учасники заходу ознайомилися з роботою 

наукової бібліотеки університету. 

День спеціаліста на тему «Реклама та імідж бібліотеки» було 

проведено на базі Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. 

Учасники мали можливість почути про формування іміджу 

книгозбірні у віртуальному просторі, створення його через 

дозвіллєві форми роботи, інформаційну роботу бібліотеки, як один 

із засобів створення іміджу, зарубіжний досвід з його формування 

та зміни, які сталися за останнє десятиліття в процесах створення 

реклами та формування іміджу книгозбірень. 

«Методична діяльність: сучасний аспект та перспективи 

розвитку» – тема роботи цьогорічної Школи методиста для 

завідувачів методичних відділів центральних бібліотек. Заняття 

школи проходило на базі Настасівської сільської бібліотеки-

філіалу Тернопільської ЦБС. Про аспекти та напрямки методичної 

роботи книгозбірень у своїх виступах говорили спеціалісти трьох 

обласних бібліотек, досвідом роботи з колегами поділилася 

завідувачка методичного відділу Тернопільської ЦБС 

Н. Н. Миколаєнко, про роботу Настасівської бібліотеки-філіалу 

розповіла її завідувачка О. Б. Кураш. 

2009 рік став винятковим для головної книгозбірні області, 

яка святкувала своє 70-річчя, з цієї нагоди відбулася науково-

практична конференція «Бібліотеки області: віхи історії та тен-

денції розвитку», у роботі якої взяв участь начальник управління 

культури облдержадміністрації Г. П. Шергей. Із доповіддю 

«Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: віхи 

історії та сьогодення» виступив директор Тернопільської ОУНБ 

В. І. Вітенко, сторінки історії бібліотеки у своєму виступі 

перегорнула ветеран, колишній директор бібліотеки Н. М. Черпи-

тяк. «Діяльність науково-довідкової бібліотеки Державного архіву 

Тернопільської області» – тема виступу головного спеціаліста 

Державного архіву Тернопільської області О. Я. Сулими, питання 

історії бібліотек області та їх ролі в житті місцевої громади, 

сучасного іміджу публічних книгозбірень, розвитку бібліотечного 

краєзнавства, створення нових бібліотечних ресурсів, взаємодії 
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книгозбірень висвітлювалися у виступах керівників структурних 

підрозділів ОУНБ, директорів ЦБС. 

Одна з основних функцій методичної роботи – аналітична. 

Методисти ретельно аналізують умови, у яких функціонують 

бібліотеки, визначають проблемні зони, пропонують шляхи їх 

вирішення, використовуючи як традиційні, так і нові форми 

оцінки рівня роботи, виявлення елементів інноваційної творчості. 

Результатом такої роботи став щорічний аналітично-

статистичний огляд «Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 

2008», до якого увійшли аналітичні та фактичні матеріали щодо 

розвитку мережі бібліотек області, стану бібліотечних фондів, 

динаміки основних показників книгозбірень, комп’ютеризації та 

інформаційного сервісу, бібліотечного маркетингу та формування 

позитивного іміджу в громади через творчі акції й пошук 

сучасних, ефективних форм обслуговування користувачів. 

Важливою ділянкою в роботі науково-методичного відділу 

залишається соціологічна діяльність. 

Минулого року Тернопільська обласна універсальна наукова 

бібліотека, Підгаєцька й Теребовлянська централізовані 

бібліотечні системи брали участь у соціологічному дослідженні 

«Розподіл книг, отриманих за «Державною програмою розвитку та 

функціонування української мови на 2004–2010 роки», яке було 

оголошено Національною парламентською бібліотекою. Окрім 

того, ОУНБ щорічно проводить локальне соціологічне дослідження 

«Краща книга року». Матеріали розміщуються в інформаційно-

аналітичному бюлетені «Крізь призму соціології», головне 

завдання якого – всебічне ознайомлення з результатами 

проведених досліджень, підвищення фахового рівня бібліотекарів-

практиків. 

Важливу роль у забезпеченні методичної допомоги 

централізованим бібліотечним системам відіграє видавнича 

продукція науково-методичного відділу. Щоквартально 

продовжував виходити інформаційно-методичний бюлетень 

«Професійне досьє бібліотекаря». Уже традиційними стали 

рубрики: «Офіційні документи», «З досвіду роботи», «Поради 

фахівця», «Бібліотечний калейдоскоп», також з’явилися нові: 

«Майстер-клас», «Новинки сучасної художньої літератури», 

«Гортаємо журнали». 
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До ювілеїв та пам’ятних дат працівниками відділу було 

підготовлено методично-бібліографічні поради «Летюча зірка 

української літератури» (до 70-річчя від дня народження 

В. Стуса), «Єдність нації» (до 90-річчя з дня утворення 

Західноукраїнської Народної Республіки). 

Триває робота над наповненням контенту сторінки 

«Бібліотекарю», зокрема розділів «Офіційні документи», 

«Консультації». 

 

Бібліотеки області протягом року здійснювали різнопланову 

роботу, були послідовні у своїх стратегічних напрямках: шукали 

власне місце в розгорнутій структурі інформаційного суспільства, 

упроваджували новітні автоматизовані технології, створювали свої 

електронні ресурси, удосконалювали та модернізували 

інформаційну, організаційно-методичну роботу, забезпечували 

комфортність обслуговування, намагалися всіляко підтримувати 

свій авторитет, як соціально значущого закладу культури місцевої 

громади. 
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Цифрові показники: 2009 рік 

Таблиця № 1 
Мережа та персонал бібліотек сфери управління 

 Міністерства культури і туризму України 
 

Кількість бібліотек Штат 
бібліотечних

працівни 
ків 

% 
читаючого 
населення 

  
Назва районів 

Населен 
ня по 
району 

(тис. 
чол.) 

по 
області 

в т.ч. в 
с/м. 

  

1 Бережанський 43,0 43 41 59 60,8 

2 Борщівський 69,7 64 58 86 59,3 

3 Бучацький 63,9 53 49 70 48,2 

4 Гусятинський 63,4 47 39 76 56,4 

5 Заліщицький 49,3 54 51 68 64,6 

6 Збаразький 57,6 62 58 81 59,5 

7 Зборівський 44,3 68 65 87 58,0 

8 Козівський 39,3 43 39 57 71,6 

9 Кременецький 69,7 57 51 79 65,0 

10 Лановецький 31,9 43 40 46 74,2 

11 Монастириський 30,9 41 37 54 72,0 

12 Підволочиський 44,0 46 42 63 57,6 

13 Підгаєцький 20,2 30 28 41 72,4 

14 Теребовлянський 68,0 67 62 98 64,9 

15 Тернопільський 64,1 56 52 71 43,8 

16 Чортківський  76,7 59 54 85 49,5 

17 Шумський 34,3 44 42 49 72,0 

 Разом  877 808 1170  

18 м. Тернопіль 217,6 12  53  

 Всього  889  1223  

19 ОУНБ  1  68  

20 ОБМ  1  44  

21 ОБД  1  28  

 Всього  892  1363  
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Таблиця № 2 
Надходження та використання коштів 

 у  бібліотечній галузі області 
 

Фандрейзинг На комплектування  

 

 

Назва районів 

Надход-

ження 

коштів 

Платні 

послуги 

З інших 

джерел 

Викори-

стано 

коштів 

Всього У т.ч. за 

рахунок 

коштів 

загального 

фонду 

1 Бережанський 1317,2 7,9 14,4 1317,2 19,7 18 

2 Борщівський 1872,3 13 0 1872,3 98,2 33,5 

3 Бучацький 1685,7 12,7 61,9 1685,7 25,7 20,5 

4 Гусятинський 1517,8 1,7 0 1516,1 35 35 

5 Заліщицький 1271,7 5,5 0 1269 7,4 7,4 

6 Збаразький 1609,8 8,1 0 1609 20,5 20,5 

7 Зборівський 1428,8 4,2 51,9 1428,4 74,2 13,9 

8 Козівський 1737 9,3 88 1736 80,9 9,7 

9 Кременецький 1823,6 14,5 70,1 1821,6 115,5 35,7 

10 Лановецький 857,9 2,9 0,4 857,9 17,9 17,9 

11 Монастириський 975,1 3,6 1,4 975 9 9 

12 Підволочиський 1169,8 2,9 0 1169,8 10,3 10,3 

13 Підгаєцький 790,7 3 54,2 790 69,2 12,3 

14 Теребовлянський 2179,6 19,7 8,9 2179,6 51,5 22,9 

15 Тернопільський 1754,6 5,3 2,5 1754,3 31,1 25 

16 Чортківський 2028,9 15,8 0 2028,9 5 5 

17 Шумський 1013,2 5,8 10,1 1011,4 35 25,3 

 Разом 25033,7 135,9 363,8 25022,2 706,1 321,9 

18 м. Тернопіль 2229,2 42,6 50,3 2209,8 37,9 21,9 

 Всього 27262,9 178,5 414,1 27232 744 343,8 

19 ОУНБ 2736,3 70,6 0 2732,6 0 0 

20 ОБМ 1419,2 21,9 0 1418,6 55,3 49,2 

21 ОБД 1096,6 23,1 0 1094,5 46 0 

 Всього 32515 294,1 414,1 32477,7 845,3 393 
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Таблиця № 3 
Користувачі. Формування та використання 

 бібліотечного фонду 

Читачі 

 
 

Назва районів 
за ЄРК 
по 

області 

обслуже

но 
читачів 

Надійшло 
примірни 
ків 

Бібліотеч 
ний фонд 

Видано 
примір-
ників 

1 Бережанський 26158 27283 4317 322341 547995 

2 Борщівський 39004 41392 5384 454416 819108 

3 Бучацький 30023 30823 4149 322184 546026 

4 Гусятинський 35772 41698 3619 453525 770353 

5 Заліщицький 29110 31886 5575 479076 528267 

6 Збаразький 31941 35054 4999 447854 630910 

7 Зборівський 25725 28166 3427 400433 511029 

8 Козівський 27861 29412 3385 354261 605492 

9 Кременецький 40168 45417 5481 457058 875964 

10 Лановецький 20805 23091 2714 334023 398819 

11 Монастириський 20974 22308 2812 356394 472961 

12 Підволочиський 25382 28057 3454 419524 409446 

13 Підгаєцький 13027 14670 6600 182282 285877 

14 Теребовлянський 44141 44595 6277 536877 843069 

15 Тернопільський 27114 28072 3577 291238 535954 

16 Чортківський 35881 38038 9982 509929 740839 

17 Шумський 24773 25945 4635 373077 522432 

 Разом 497859 535907 80387 6694492 10044541 

18 м. Тернопіль 24199 31666 7493 395454 617266 

 Всього 522058 567573 87880 7089946 10661807 

19 ДОУНБ 7360 21354 6772 580572 432647 

20 ОБМ 8675 14762 3580 130388 318017 

21 ОБД  9136 13205 1990 138913 212848 

 Всього 547229 616894 100222 7939819 11625319 
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Таблиця № 4 

Показники читаності, обертаності  бібліотечного фонду, 
книгозабезпечення користувачів бібліотек 

 

Читаність Обертаність 
Книгозабезпече 
ність на одного 
користувача  

 
Назва районів 

по 
району 

по селу по 
району 

по селу по 
району 

по селу 

1 Бережанський 20,9 2,3 1,7 1,7 12,3 12,2 

2 Борщівський 19,7 19,5 1,8 1,6 10,9 11,6 

3 Бучацький 17,7 17,6 1,7 1,6 10,4 10,2 

4 Гусятинський 18,5 19,4 1,7 1,5 10,9 12,9 

5 Заліщицький 16,6 16,6 1,1 1,1 15,0 15,0 

6 Збаразький 14,4 14,5 1,4 1,5 12,8 13,0 

7 Зборівський 18,1 17,9 1,3 1,2 15,6 15,0 

8 Козівський 21,7 20,9 1,7 1,8 12,7 11,2 

9 Кременецький 19,2 17,6 2,0 1,7 10,0 10,6 

10 Лановецький 17,2 17,0 1,2 1,2 14,4 14,2 

11 Монастириський 21,2 21,3 1,3 1,3 16,0 16,6 

12 Підволочиський 16,5 14,1 0,9 0,9 16,5 15,8 

13 Підгаєцький 21,9 19,6 1,5 1,4 14,3 13,7 

14 Теребовлянський 19,0 18,9 1,5 1,4 12,1 12,9 

15 Тернопільський 19,1 19,0 1,8 1,8 10,7 10,3 

16 Чортківський 19,4 19,8 1,5 1,4 13,4 14,2 

17 Шумський 20,0 20,0 1,4 1,4 14,0 14,0 

 Разом       

18 м. Тернопіль 19,5  1,6  12,6  

 Всього       

19 ОУНБ       

20 ОБМ       

21 ОБД       

 Всього       
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Таблиця № 5 

Користувачі. Формування та використання бібліотечного 
фонду у сільській місцевості 

 

  
Назва районів 

Читачі 
за ЄРК 
по 
селу 

Обслуже 
но 

читачів 

Бібліоте

чний 
фонд 
в с/м 

Надійш

ло 
в т. ч. 
на 1-у б-
ку-
філіал 

Видано 
прим. в 
с/м 

1 Бережанський 19774 19774 242761 2562 62,4 403382 

2 Борщівський 30140 30140 351218 3622 62,4 587821 

3 Бучацький 23311 23311 238165 2205 45,0 409535 

4 Гусятинський 23396 23396 302383 1899 48,6 453374 

5 Заліщицький 23261 23509 353479 3777 74,0 389478 

6 Збаразький 25331 25491 330392 3300 56,8 481304 

7 Зборівський 21493 21493 322460 1895 29,1 384930 

8 Козівський 22719 22735 255803 1794 46,0 474918 

9 Кременецький 27455 27455 290474 1975 38,7 482463 

10 Лановецький 17683 17683 252489 1690 42,2 302165 

11 Монастириський 15733 15733 261760 1568 42,3 334778 

12 Підволочиський 19962 19962 317403 1561 37,1 281512 

13 Підгаєцький 10396 10396 138589 5888 210,2 204184 

14 Теребовлянський 33867 33867 434018 4470 72,0 634523 

15 Тернопільський 24355 24355 251038 2965 57,0 463464 

16 Чортківський 27244 27244 389224 7134 132,1 540287 

17 Шумський 21942 21942 316412 2978 70,9 438879 

 Разом 388062 388486 5047361 51283 63,4 7266997 
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