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Бібліотеки Тернопільської області – демократичні заклади, які 

займають вагоме місце в сучасному інформаційному суспільстві та 

відіграють важливу роль у забезпеченні прав громадян на вільний 

доступ до кращих зразків світової культурної спадщини, всіх 

надбань світової цивілізації. 

Діяльність публічних бібліотек характеризується розширенням 

діапазону інноваційних форм і методів бібліотечного обслуговування 

користувачів, упровадженням сучасних інформаційних технологій, 

створенням якісно нових інформаційних ресурсів. 
 

Протягом 2010 року в області функціонувало 1550 публічних, 

спеціальних та спеціалізованих бібліотек. Фонд нараховував 

13 996,6 тис. пр. документів. Кількість користувачів, згідно 

з єдиною реєстраційною картотекою, складала 693,4 тис. чоловік, 

книговидача – 13 937,7 тис. пр. Загальна кількість бібліотечних 

працівників становила 2020 чоловік. 

 

Табл. 1. Мережа бібліотек 
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Мережа публічних бібліотек системи Міністерства культури 

і туризму України на 1 січня 2010 року нараховувала 892 заклади, 
у т. ч. 808 сільських бібліотек-філіалів, 32 бібліотеки для дітей, 

32 міських та 3 обласних книгозбірні. Також послуги населенню 

надавав 41 пункт бібліотечного обслуговування. Книгозбірні 
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об’єднано в 18 централізованих бібліотечних систем, з них – одна 

міська. 

Незважаючи на оптимізацію бібліотечної галузі, що проводиться 

щороку в області, найбільша мережа залишається в Зборівському 

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

Чортківському (59) районах. 

Упродовж останніх років болючим залишається питання 

фінансування книгозбірень. У 2010 році загальна сума фінансування 

публічних бібліотек області склала 44 026,5 тис. грн. Порівняно з 
попереднім роком, це більше на 11 511,5 тис. грн. 

 

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

виділено 37 048 тис. грн, що більше від попереднього року на 

10 479,3 тис. грн. Із загальної суми, виділеної для ЦБС, сільські 

бібліотеки-філіали отримали 18 877,7 тис. грн, що більше від 

попереднього року на 5 889,6 тис. грн. 

Щодо використання коштів, то загальна сума становила 

43 939,5 тис. грн, у т. ч. на оплату праці виділено 28 915,8 тис. грн, 

для комплектування фондів – 742,7 тис. грн, у т. ч. за рахунок 
коштів загального фонду – 324,5 тис. грн, для проведення поточних 

та капітальних ремонтів – 560,8 тис. грн, у т. ч. за рахунок коштів 

загального фонду – 543,9 тис. грн; на придбання основних 
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засобів – 216,2 тис. грн, у т. ч. за рахунок коштів загального 

фонду – 120,6 тис. грн. На кінець року не використано 87 тис. грн 

із спеціального фонду, зокрема обласною бібліотекою для молоді – 

30,4 тис. грн, централізованою бібліотечною системою 

м. Тернополя – 15,4 тис. грн, Шумською ЦБС – 15,3 тис. грн, 

Тернопільською ЦБС – 7,6 тис. грн, Бережанською ЦБС – 

6,8 тис. грн. 
 

Табл. 3. Використання коштів 
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Звичайно, фінансування в кожному районі різне.З розрахунку на 

одну бібліотеку-філіал маємо: 

Козівська ЦБС – 2198,1 тис. грн, у середньому на одну біблі-
отеку – 51,1 тис. грн; 

Бучацька ЦБС – 2693,9 тис. грн, у середньому на одну 

бібліотеку – 50,8 тис. грн; 

Чортківська ЦБС – 2803,1 тис. грн, у середньому на одну 

бібліотеку – 47,5 тис. грн; 

Кременецька ЦБС – 2499,1 тис. грн, у середньому на одну 

бібліотеку – 43,8 тис. грн; 

Тернопільська ЦБС – 2407,5 тис. грн, у середньому на одну 
бібліотеку – 42,9 тис. грн.; 

Гусятинська ЦБС – 2017,5 тис. грн, у середньому на одну 

бібліотеку – 42,9 тис. грн; 
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Теребовлянська ЦБС – 2863,8 тис. грн, у середньому на одну 

бібліотеку – 42,7 тис. грн; 

Бережанська ЦБС – 1799,7 тис. грн, у середньому на одну 

бібліотеку – 41,8 тис. грн. 

 

Традиційно, і це, мабуть, закономірно, лідером залишається 

централізована бібліотечна система м. Тернополя, на утримання якої 

в 2010 році використано 3004 тис. грн. Це говорить про розуміння 

місцевою владою проблем книгозбірень і надання постійної 
підтримки та допомоги у їх розв’язанні. 

 

Табл. 4. Надходження коштів із платних послуг 
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Уже котрий рік підряд найменше профінансовано бібліотеки 
Лановецької ЦБС – 1202,7 тис. грн, у середньому на одну 

бібліотеку – 27,9 тис. грн; Зборівської ЦБС – 1845,3 тис. грн, 

у середньому на одну бібліотеку – 27,1 тис. грн, хоча ця бібліотечна 

система найбільша в області. Таке фінансування не дає можливостей 

для розвитку книгозбірень, покращення їх матеріально-технічного 

стану, поповнення фондів, а це відображається на якості 

бібліотечного обслуговування. 
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Ще одним важливим напрямком діяльності бібліотек у сучасних 

умовах є фандрейзингова діяльність, зокрема надання спектра 

платних послуг. У 2010 році їх було надано на суму 303,1 тис. грн, 

що більше від попереднього року на 9 тис. грн. Централізовані 

бібліотечні системи надали їх на суму 198,1 тис. грн, що більше від 

2009 року на 19,6 тис. грн. Кошти, отримані з платних послуг 

трьома обласними бібліотеками, склали 105 тис. грн, зокрема 

обласною універсальною науковою бібліотекою одержано 63,1 тис. 
грн, обласною бібліотекою для молоді – 20,6 тис. грн, обласною 

бібліотекою для дітей – 21,3 тис. грн. 

Найбільш поширеними послугами, що надаються книгозбірнями 

на платній основі є: оформлення реєстраційних документів, платний, 

нічний абонементи, ксерокопіювання, сканування, користування 

міжбібліотечним абонементом. 

Щодо коштів, отриманих централізованими бібліотечними 

системами, ситуація така: 
ЦБС м. Тернополя – 44,2 тис. грн; 

Теребовлянська ЦБС – 18,8 тис. грн; 

Козівська ЦБС – 17,3 тис. грн; 

Борщівська ЦБС – 16,5 тис. грн; 

Кременецька ЦБС – 14,9 тис. грн; 

Чортківська ЦБС – 14,1 тис. грн; 

Бучацька ЦБС – 13,1 тис. грн. 

І надалі повільними темпами запроваджують платні послуги 
в Гусятинській ЦБС – 1,9 тис. грн, Підгаєцькій ЦБС – 2,6 тис. грн, 

Монастириській ЦБС – 2,9 тис. грн, хоча питання неодноразово 

обговорювалося на нарадах, семінарах, під час робочих зустрічей. 

Усе активніше впроваджуються платні послуги в сільських 

бібліотеках-філіалах, за минулий рік їх надано на суму 65,6 тис. грн, 

зокрема: Козівській ЦБС – 13,5 тис. грн, Теребовлянській ЦБС – 

9 тис. грн,Борщівській ЦБС – 6,9 тис. грн, Бережанській ЦБС – 

6 тис. грн. 
Поза увагою адміністрації дане питання в Заліщицькій, 

Кременецькій централізованих бібліотечних системах. 

Головним елементом роботи публічних книгозбірень залишається 

бібліотечний фонд. Значна увага протягом року приділялася 

формуванню сучасних документальних ресурсів. Працівники 

бібліотек намагалися комплектувати фонди, чітко орієнтуючись на 
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потреби реальних та потенційних користувачів, здійснювати 

диференційовану передплату періодичних видань. 

Фінансування, зроблене за рахунок коштів загального фонду на 

комплектування публічних бібліотек області, становило 324,5 тис. 

грн, або 0,7% від загальної суми використаних бюджетних 

асигнувань. Централізовані бібліотечні системи області 

профінансовано за цією статтею на суму 279,1 тис. грн, або 0,8%. 

Серед обласних бібліотек кошти на поповнення книжкових фондів 

отримала лише обласна бібліотека для молоді, у розмірі 45 тис. грн, 
або 0,6%. 

 

Табл. 5. Фінансування на комплектування 
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Найбільше коштів було виділено для Кременецької (31,6 тис. грн), 

Тернопільської (29,9 тис. грн), Шумської (29,2 тис. грн), 

Теребовлянської (25,8 тис. грн) ЦБС. 

 

Станом на 1 січня 2011 року бібліотечний фонд становив 

7910,42 тис. пр. документів, у т. ч. у сільській місцевості – 5032,6 

тис. пр. документів, що на 29,41 тис. пр. менше від попереднього року, 
у т. ч. по селу фонд документів зменшився на 15,46 тис. пр. 

За видами видань книги становили 7633,59 тис. пр., або 96,5% 

від загальної кількості видань; періодичні видання – 264,27 тис. 

пр., або 3,34%; аудіовізуальні видання – 11,20 тис. пр., або 0,14%. 

Також розпочато створення фонду електронних видань, частка його 



 9 

ще зовсім незначна, теж близько 0,02%, або 1,36 тис. пр. 

документів, і зосереджено його в обласних бібліотеках та 

Заліщицькій центральній бібліотеці. 

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 68,28 тис. пр. документів, у т. ч. книг – 44,9 тис. 

пр., періодичних видань – 23,2 тис. пр. 

Надходження до сільських бібліотек становило 31,1 тис. пр. 
У середньому, кожна сільська книгозбірня отримала близько 39 пр. 

видань, хоча цей показник різний для кожної централізованої 

бібліотечної системи. Це – від 80 книг на одну бібліотеку 

в Тернопільській, 56 – Теребовлянській, 55 – Лановецькій, 53 – 

Борщівській і по 12 книг у Зборівській, 17 – Підволочиській, 19 – 

Гусятинській централізованих бібліотечних системах. 

Від загальної кількості отриманих видань надходження за 

мовною ознакою розподілилися таким чином: державною мовою – 
54,67 тис. пр. (80,07%), російською – 12,93 тис. пр. (18,94%), 

мовами національних меншин – 0,02 тис. пр. (0,02%), іноземними 

мовами – 0,66 тис. пр. (0,97%). 
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У звітному році завершила діяти «Програма поповнення 

бібліотечних фондів на період до 2010 року», за рахунок якої 

переважно й відбувалося комплектування фондів книгозбірень 

області. 

Упродовж 2010 року обласним бібліотекам відповідно до 

програми було виділено на передплату періодичних видань 185,4 тис. 

грн (при плані 275 тис. грн.), і хоча виконання становило лише 68%, 

було активно задіяно позабюджетні кошти, а це 17,3 тис. грн (при 
плані 3,5 тис. грн.) 

У звітному році на забезпечення мінімумом періодичних видань 

централізованим бібліотечним системам виділено 419,3 тис. грн, що 

становить 50% від мінімальних нормативів, рекомендованих 

обласною універсальною науковою бібліотекою; з інших джерел на 

передплату періодичних видань було отримано 17,3 тис. грн., або 

28,3% від передбаченого програмою. Для централізованих 

бібліотечних систем області було передплачено 3677 прим. 
періодичних видань, що в середньому на одну бібліотеку становить 

4,1 пр. 

На придбання мінімуму вітчизняної та зарубіжної книжкової 

продукції для ЦБС області було виділено 71,2 тис. грн бюджетних 

асигнувань, що становить 5,4% від рекомендованих нормативів. 

З інших джерел на придбання книжкової продукції отримано 

129,2 тис. грн, або 15,6% від передбачених. 

Відповідно до програми, профінансовано Тернопільську міську 

(115,5 тис. грн), Чортківську (33,1 тис. грн.), Тернопільську (31 тис. 

грн.), Кременецьку (28,1 тис. грн.), Теребовлянську(27 тис. грн.), 

Збаразьку (21,9 тис. грн.), Бережанську (18,6 тис. грн) 

централізовані бібліотечні системи. 

У 2010 році книгозбірні області загалом отримано 822,8 тис. грн 

на передплату періодичних видань та придбання літератури, що 

становить 31,3 відсотка 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.). Працівниками 
відділу комплектування фонду було підготовлено та надіслано листи-
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звернення до видавців стосовно отримання обов’язкового 

примірника, пропонувалися варіанти партнерства щодо реклами 

книг. Як результат, видавництво «Мандрівець» провело презентації 

своєї продукції для бібліотекарів і користувачів, окреслило 

пріоритетність власних видавничих проектів. 

Уже багато років обласна книгозбірня має робочі стосунки з 

видавничими підприємствами: «Укрмедкнига», «Економічна 

думка», ТОВ «Редакція газети «Підручники і посібники», ТОВ 

«Навчальна книга – Богдан», ТОВ «Лілея, ВАТ «ТВПК «Збруч». 
Таким чином, надходження обласного обов’язкового примірника в 

2010 році склало 539 пр. документів. 

Обласна універсальна наукова бібліотека широко рекламувала 

роботу з благодійниками та дарувальниками книг. Завдяки 

дарункам у бібліотечний фонд надійшло 1664 пр. видань. Прізвища 

добродійників розміщено на окремій сторінці сайту книгозбірні 

«Наші дарувальники». 

Одним із благодійників є добре відомий у державі Всеукраїнський 
благодійний фонд «Україна – свята родина». Бібліотекам 

Тернопільщини подаровано 100 пр. книги про Конституцію Пилипа 

Орлика. 

Варто також відзначити УАДФ «Сейбр-Світло», Галузевий 

державний архів СБ України, Наукове товариство ім. Т. Шевченка 

у Львові й Тернопільський осередок НТШ, Державне управління 

охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській 

області, багатьох приватних осіб, які безкоштовно передавали свої 
книги, а це 527 пр. 

Продовжувалася співпраця з відомими тернополянами Василем 

Татариним, Валерієм Кобернюком, Олексієм Попадюком, 

Олександром Шваровим. У дарунок надійшло 1137 пр. книг із їхніх 

бібліотек. Пожертвували нову літературу у фонд книгозбірні й 

учасники книжкової виставки-ярмарку «Джура-Фест», а це 72 пр. 

Важливу роль у поповненні фонду Обласної бібліотеки  відіграє 

участь її спеціалістів у щорічному Форумі видавців у Львові. 
Працівники мають можливість не тільки побачити взірці видавничої 

справи, придбати найкращі з них, а й ознайомити читацьку громаду 

міста з книжковими новинками України та світовими бестселерами. 

У 2010 році ними стали: «Українське шістдесятництво: профілі на 

тлі покоління» Л. Тарнашинської, «Історія греків» І. Монтанеллі, 

«Возвращение» Б. Шлинка, «Європейський словник філософій», 
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«Соломія Крушельницька: міста і слава», «Сновиди: сни 

українських письменників» та інші. Усього – майже півсотні 

видань. 

Щороку Тернопільська ОУНБ здійснює розподіл видань, 

отриманих від обласної видавничої ради. Відповідно до зобов’язань у 

публічні бібліотеки надійшло 45 назв книг авторів краю. 

Упродовж року розподілено 13461 пр. документів, із них за 

програмою «Українська книга» – 3686 пр., з обмінного фонду – 560 

пр. 
Доброю традицією для публічних бібліотек області стало 

проведення добродійної акції «Подаруй бібліотеці книгу». Лише 

в 2010 році користувачами та просто друзями книгозбірень 

подаровано понад 10 тис. пр. книг, у т. ч. централізованим 

бібліотечним системам – 7674 пр. Найбільше видань у дарунок 

отримали бібліотеки Бучацької – 1455 пр., Теребовлянської – 1134 

пр., Збаразької ЦБС – 838 пр. 

Упродовж кількох років корисним досвідом та можливістю 
поповнення фонду є «Платний абонемент». Минулого року він 

працював в одинадцяти центральних бібліотеках: Збаразькою 

ЦБ викуплено 300 книг на суму 2100 грн, Теребовлянською ЦБ – 

59 книги на суму 1550 грн, Гусятинською ЦБ – 90 книги на суму 

1130 грн. 

Не зацікавила дана форма обслуговування та поповнення 

бібліотечного фонду книгозбірні Бережанського, Заліщицького, 

Зборівського, Кременецького, Підволочиського, Підгаєцького 
районів. 

 

Важливим аспектом роботи з фондом у централізованих 

бібліотечних системах залишається проведення щорічних планових 

переобліків та вилучення із зібрання літератури за різними 

причинами, головною з яких є списання за зношеністю, її відсоток 

минулого року становив 52,1. 

Загалом, у 2010 році вибуття склало 97,69 тис. пр., з них 
книги – 81,48 тис. пр. (83,4%), періодичні видання – 16,21 тис. 

пр. (16,6%), у т.ч. у централізованих бібліотечних системах – 

80,20 тис. пр., з яких книги – 66,07 тис. пр. (82,4%), періодичні 

видання – 14,13 тис. пр. (17,6%). 
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Постійною проблемою залишається робота з боржниками. 

Бібліотечні працівники телефонують користувачам додому, 

надсилають листи-повідомлення. 

Аналізуючи фонди публічних бібліотек області, необхідно 

наголосити, що тут домінують книги соціально-політичного змісту: 

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

Недостатньо книг із 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 кращому випадку вони одержували 4–5 назв періодичних видань, 

а деякі – 1–2 назви. Не кращий стан справ й в обласних 

бібліотеках, де кожного року зменшується на кілька назв кількість 

передплачуваних видань у зв’язку з обмеженим фінансуванням. Так 

у 2010 році універсальна наукова бібліотека отримувала 86 назв 
газет та 260 назв журналів, бібліотека для молоді – 54 назви газет 

та 137 назв журналів, бібліотека для дітей – 48 назв газет та 121 

назву журналів. 

Багато років сталими залишаються показники читаності та 

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

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

по селу

по району

 
 

За статистичними даними, книгозабезпеченість на одного 

жителя становить 7,2 пр., на одного користувача по області – 12,9 
пр. та по селу – 13,1 пр. Загальнодержавний показник 

забезпеченості користувачів документами становить 19,6 пр., у т.ч. у 

сільській місцевості – 19,3 пр. 

Найвищий показник книгозабезпеченості на одного користувача 

в Підволочиській (16,7, по селу – 16,1), Монастириській (16,0, по 

селу – 16,9), Зборівській (15,5, по селу – 14,9), Заліщицькій (15,1, 

по селу – 15,1), Лановецькій (14,6, по селу – 14,3) 

централізованих бібліотечних системах. 
 

Головним завданням у роботі публічних бібліотек області 

залишається задоволення потреб користувачів, яких за минулий рік 

обслужено майже 616,8 тис. чоловік. Фондами сільських 

книгозбірень скористалися 381,4 тис. чоловік, що менше від 

попереднього року на 7 тис. чоловік. Така ситуація пояснюється 

зменшенням кількості сільського населення, скороченням мережі 

бібліотек, незадоволеним читацьким попитом. 
Нижчими стали показники в Борщівському, Кременецькому, 

Підволочиському районах. 



 15 

Кількість користувачів віком до 15 років становила 120,4 тис. 

чоловік, від 15 до 21 року – 98,1 тис. чоловік, від 22 років – 

321,9 тис. чоловік. Відвідування бібліотек у 2010 році склало 

5204,1 тис. чоловік, що менше від попереднього на 91,3 тис. чоловік. 

 

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

користувачам із особливими потребами, зокрема відвідуванню та 

обслуговуванню книгою людей з обмеженими можливостями, 

ветеранів, людей похилого віку, замовленню книг та наданню 

довідок телефоном.  

Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою 

організовано благодійну акцію «Ти можеш їм допомогти». Завдяки 

їй волонтерами налагоджено доставлення літератури, часописів 

самотнім громадянам та інвалідам. Сорок вісім осіб виявили 
бажання користуватися послугами відділу міського абонементу. 

Усього таких читачів близько 170 осіб. А на сайті бібліотеки 

(http://www.library.te.ua) розміщено інформацію про доставлення 

літератури волонтерами згідно з уподобаннями бажаючих. 

Крім того, на веб-сторінці книгозбірні постійно розміщуються 

повідомлення про поповнення фонду новинками книжкового ринку 

та проведення масових заходів. 
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Важливим показником роботи бібліотек залишається 

книговидача. У 2010 році вона становила 11 537,65 тис. пр., що на 

87,64 тис. пр. менше від попереднього року, у т. ч. по селу – 

7196,85 тис. пр., що менше на 70,14 тис. пр. 

Видача книг становила 9998,13 тис. пр., періодичних видань – 

1525,25 тис. пр., аудіовізуальних видань – 0,7 тис. пр. та 

електронних документів – 13,57 тис. пр. 

За мовами книговидача розподілилася таким чином: 
державною – 8242,01 тис. пр. (71,44%), російською – 3250,4  тис. 

пр. (28,17%), національних меншин – 2,45 тис. пр. (0,02%), 

іноземними – 42,77 тис. пр. (0,37%). 

Варто зауважити, що показник книговидачі значно зменшився 

в Кременецькій (—95 108), Теребовлянській (—21 026), Козівській  

(—15 730), Бережанській (—14 927) ЦБС. Звичайно, на це є причини: 

склад фонду, який не задовольняє читацькі потреби повністю, 

зменшення кількості населення й, відповідно, користувачів. 

 

Табл. 10. Книговидача 
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В інших бібліотечних системах області відбувся незначний ріст 
цього показника: Бучацька – +19 823, Зборівська ЦБС – +17 489, 

Лановецька – +12 549. 
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Майбутнє бібліотеки в суспільстві визначає персонал. Тому не 

випадково в наш час разом зі зміною загальної парадигми 

управління, коли стали впроваджуватися такі нові методи, як 

менеджмент, маркетинг, стратегічне планування, що вимагають 

участі в їх реалізації всіх структурних підрозділів ЦБС та кожного її 

співробітника, формуються й принципово нові вимоги до основного 

складу працівників, що розглядається як основний ресурс, який 

в першу чергу забезпечує успіх всієї організації. 

Кадровий потенціал публічних бібліотек області становив 
1362 бібліотечних спеціалісти, у сільській місцевості – 807 бібліоте-

карів. Серед них повну вищу освіту мають 333 чоловіка (24,4%), 

у т. ч. бібліотечну – 216 (15,8%), базову вищу – 962 (70,6%), 

у т. ч. бібліотечну – 837 (61,4%). 

У сільській місцевості фахівців із вищою освітою – 71 (8,7%), 

у т. ч. бібліотечною – 29 (3,5%), базовою – 671 (83,1%), у т. ч. 

спеціальною – 573 чоловіка (71%). Майже чверть працівників 

сільських книгозбірень – не спеціалісти. 
За стажем роботи бібліотекарів можна розподілити таким чином: до 

3 років – 98 (7,2%), по селу – 74 (9,2%); від 3 до 9 років – 272 

(19,9%), по селу – 185 (22,9%); понад 10 років – 307 (22,6%), по 

селу – 193 (23,9%); понад 20 років – 685 (50,3%), по селу – 355 (44%). 

Табл. 11. Забезпечення кадрами 
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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 (66 із 88 працівників), Збаразькій (58 із 

84), Чортківській (48 із 83), Кременецькій (48 із 81), Заліщицькій 

(44 із 68), Гусятинській (44 із 82) ЦБС. 

Загалом, по області повний робочий день працювали 

763 працівники, неповний – 599. 
Минулого року за рахунок районного бюджету утримувалося 

919 чоловік, міського – 35 чоловік, бюджету сільських рад – 

202 працівники. 

Аналіз стану матеріально-технічної бази бібліотек свідчить, що 

технічні засоби мають: 57 бібліотек – комп’ютери, 51 – 

копіювально-множильну техніку, 103 – мультимедійне обладнання, 

65 – телефони, 5 – факси, 43 – електронну пошту, 48 – доступ до 

мережі Інтернет. 
 

Слід відзначити, що упродовж останніх років відбулися відчутні 

зміни в ставленні керівників районних, сільських рад до питання 

покращення матеріально-технічної бази публічних бібліотек. 

У 52 книгозбірнях зроблено капітальний ремонт, 10 переведено 

в кращі приміщення. Загалом, скористалися допомогою сільських 

рад бібліотеки Збаразького, Гусятинського, Кременецького, 

Теребовлянського, Тернопільського, Зборівського районів. Сума, 
виділена сільськими радами, становила 88 тис. грн. 

За рахунок бюджетних коштів покращили свій матеріально-

технічний стан бібліотеки: 

Бучацької ЦБС – 296,9 тис. грн; 

Кременецької ЦБС – 105 тис. грн; 

Тернопільської міської ЦБС – 53,1 тис. грн; 

Шумської ЦБС – 35,2 тис. грн; 

Тернопільської ЦБС – 22 тис.грн; 
Чортківської ЦБС – 14,2 тис. грн; 

Теребовлянської ЦБС – 6,2 тис. грн; 

Гусятинської ЦБС – 4,3 тис. грн; 

Зборівської ЦБС – 4,2 тис.грн; 

Загальна сума виділених бюджетних коштів склала 543,9 тис. 

грн, у т.ч. для ЦБС – 541,1 тис. грн.  
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Долучилися до питання покращення матеріально-технічної бази 

бібліотек і спонсори в Збаразькому, Зборівському, Борщівському, 

Монастириському, Шумському, Теребовлянському районах; загальна 

сума отриманих коштів становить 56,1 тис. грн. 

Опалювалося в осінньо-зимовий період 508 (57%) бібліотек, із них 

437 опалювалося постійно, 50 – частково, 21 – за допомогою 

пічного опалення. 

 

У бібліотеках області продовжують функціонувати інтернет-
центри. Так на базі інтернет-центру Бережанської ЦБ проводилися 

огляди веб-сайтів «Молодіжне законодавство України», «Вищі 

навчальні заклади України», готувалися інформаційні листки, 

закладки з актуальних тем. 

Візитною карткою Бережанської центральної бібліотеки 

залишається інтернет-сторінка, розташована за адресою: 

http://www.lib.ber.te.ua, що представляє її в світовому 

інформаційному просторі. 
За роки роботи інтернет-центру в Бучацькій центральній 

бібліотеці значно підвищився її авторитет та виведено інформаційне 

обслуговування користувачів на якісно новий рівень. 

Було здійснено анкетування «Інтернет – очима користувачів», 

результати якого показали, що 65% відвідувачів вільно знаходять 

інформацію в мережі, 35% – поверхнево знайомі з Інтернетом; 

55% – самостійно використовують пошукові системи, 10% – 

блукають в мережі, використовуючи посилання, для 22% осіб пошук 
інформації здійснює працівник інтернет-центру, 13% – шукають 

відомості за конкретною адресою. 

Для відвідувачів центру проведено інтернет-мандрівку «Молодь 

обирає професію», віртуальну екскурсію «Прогулянка сайтами 

органів державної влади України», інтернет-діалог «Право на 

радість» для користувачів з обмеженими фізичними можливостями, 

віртуальний круїз «Бучач і Бучаччина». 

Завдяки функціонуванню інтернет-центру в Гусятинській 
центральній бібліотеці користувачі мають можливість оперативно та 

якісно задовольняти свої інформаційні потреби. 

Заслуговує уваги й робота інтернет-центру Копичинецької 

бібліотеки для дорослих. Працівники центру надають допомогу в 

підготовці та проведенні засідань Клубу творчої молоді «Поклик 

серця», який працює при центральній бібліотеці. Його учасники 
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проводять свої засідання, здійснюючи мандрівки та віртуальні 

подорожі, огляди сайтів, віртуальні конкурси власних поезій, 

спілкуються із однодумцями. 

У 2010 році в бібліотеках Заліщицької ЦБС діяли інтернет-

центри в центральній районній бібліотеці, Товстенській селищній та 

Синьківській сільській бібліотеках-філіалах, які забезпечували 

безкоштовний доступ до ресурсів мережі. 

У трьох інтернет-центрах постійно організовувалися групові та 

індивідуальні навчання для користувачів, зокрема: «Твій друг 
комп’ютер», «Комп’ютер як інформаційна система», «Інтернет – 

джерело інформації», «Органи влади в мережі Інтернет», «Соціальні 

мережі в інтернет-просторі». 

Підготовлено вебліографічні списки «Електронні інформаційні 

ресурси органів влади», «Законодавство України», «Нові професії на 

ринку праці», «Історичний калейдоскоп». 

На основі інтернет-ресурсів складено інформаційні довідки для 

інформування абонентів системи ВРІ за темами: «Пацифікація – 
сумна сторінка українсько-польських стосунків», «Забуттю не 

підлягає» (до Дня пам’яті жертв політичних репресій) та інші. 

В інтернет-центрі Товстенської селищної бібліотеки проведено 

презентацію власного веб-сайту http://library-tovste.at.ua/. 

У Заліщицькій ЦБС постійно підтримуються дві інтернет-

сторінки та сайти двох бібліотек-філіалів, а також блог, 

відвідувачами яких є користувачі з багатьох держав світу, про що 

свідчать статистичні дані. На базі інтернет-центру працює «Пункт 
доступу громадян до інформації», що діє за підтримки Програми 

сприяння парламенту України. 

На сьогоднішній день інтернет-центр Чортківської центральної 

бібліотеки – сучасна інформаційна зона, що забезпечує професійний 

та особистісний розвиток громадян. Особлива увага приділяється 

інформаційно-бібліографічному обслуговуванню, наданню довідок 

з використанням інтернет-ресурсів, підготовці та випуску 

методично-бібліографічних матеріалів, поповненню веб-сайту 
(http://library-chortkiv.narod.ru), регіонального порталу та блогу 

Чортківської ЦБС «Мистецька палітра Чортківщини» 

(http://chortkiv.blogspot.com). 

Для визначення нових підходів до організації обслуговування 

користувачів у бібліотеках системи, у тому числі й за допомогою 

Інтернету у вересні–жовтні проведено школу професійної майстерності 
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молодого бібліотекаря «Інтернет – як нова послуга у сільській 

бібліотеці». 

Уже другий рік користувачі бібліотеки-філіалу с. Колиндян 

мають доступ до ресурсів мережі Інтернет, що також значно розши-

рює можливості книгозбірні щодо надання інформаційних послуг. 

Більше п’яти років працює інтернет-центр при Борщівській 

центральній бібліотеці. при ній діє Клуб творчої молоді «Пошук», 

члени якого на щомісячних заняттях вивчають та обговорюють 

сучасні тенденції розвитку інформаційних комп’ютерних технологій. 
В останні роки бібліотекарі Тернопільської міської ЦБС 

зосереджують увагу над упровадженням інновацій у практику 

роботи, у першу чергу з використанням новітніх інформаційних 

технологій. Для успішної діяльності з автоматизації бібліотечних 

процесів, створення власних інформаційних продуктів міською ЦБС 

придбано систему автоматизації бібліотек «Ірбіс». У центральній 

міській бібліотеці діє «Wі-Fі територія» безпровідного доступу до 

Інтернету. Продовжується робота зі створення електронного 
каталогу, база даних якого нараховує 5000 примірників книг. 

Можливості Інтернету дали новий поштовх для створення власних 

віртуальних продуктів. На веб-сайті ЦБС для користувачів 

розміщено: віртуальну виставку-експозицію незалежного 

культурологічного часопису «Ї», віртуальну виставку «Голодомор: 

душа горить і тане, мов свіча», віртуальні краєзнавчі експедиції 

«Медобори – чарівний край подільської землі», «Сонячне 

Тернопілля», матеріали до ювілеїв видатних людей краю, 
інформаційний бюлетень «Мистецький вінок України» тощо. 

Централізовані бібліотечні системи області продовжують роботу 

з написання проектів. Переможцем другого туру конкурсу проектів 

«Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного 

доступу до Інтернету» за програмою «Бібліоміст» стала Бучацька 

ЦБС, зокрема ЦБ, ЦДБ, міська бібліотека та бібліотеки-філіали сіл: 

Трибухівці, Сновидів, Бариш. Загальна сума гранту склала 76,4 тис. 

грн. Центральна бібліотека отримала 2 комп’ютери, центральна 
бібліотека для дітей, міська бібліотека-філіал – 3, бібліотеки-

філіали сіл Сновидів – 3, Трибухівці – 3, Бариш – 2. 

Аналогічний проект реалізовано в Збаразькій ЦБС, яка також 

отримала 15 комп’ютерів та програмне забезпечення. Зокрема, 

центральна бібліотека – 5, бібліотека-філіал с. Чернихівців – 4, 
Тарасівки та Залужжя – 3. 
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У наступному турі даного конкурсу взяли участь одинадцять 

централізованих бібліотечних систем, і шестеро з них здобули 

перемогу, а саме: Бережанська, Монастириська, Підгаєцька, 

Чортківська, Теребовлянська, Борщівська ЦБС. 

 

Розвиток суспільства на сучасному етапі тісно пов’язаний 

з інноваційними перетвореннями в усіх сферах життєдіяльності 

людини та галузях знання. Ці перетворення потребують оператив-

ного та повного інформаційного забезпечення. Найбільші можли-
вості для цього мають бібліотечні установи, які завжди виконують 

роль посередника між людиною та інформацією. Тут є потужні 

інформаційні ресурси, певні напрацювання у сфері інформаційного 

обслуговування користувачів, висококваліфіковані кадри. 

 

Протягом року бібліотеки були посередниками між владою та 

громадськістю, намагалися працювати в тісному контакті з місце-

вими органами самоврядування та бути корисними в задоволенні 
інформаційних потреб користувачів. 

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 відвідувачам.  

 

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, зокрема: «Влада інформує», «Бібліотека, влада, 

населення: загальнодоступність та інформативність», «Бібліотека, 

місцева влада і населення», «Бібліотека і влада: цікавимось, 

співпрацюємо, інформуємо», «Місцеве самоврядування: офіційні 

документи», тощо. Використовуються також папки-досьє. Зібрано 

багато друкованого матеріалу (постанов, рішень, розпоряджень 
райдержадміністрації, районної та сільських рад, інформації 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. 
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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 підприємствами 

та установами, які знаходяться на підпорядкованій території»; 

– «Місцеві фінанси, бюджет, податки та збори»; 

– «Соціальний захист населення»; 
– «Використання земель на території, підпорядкованій місцевому 

органу влади». 

 

У бібліотеках області також працюють пункти доступу громадян 

до офіційної інформації – інформаційні центри, де громадяни 

мають можливість отримати інформацію органів державної влади та 

дізнатися, яким чином можна долучитися та впливати на 

законодавчий процес. 
Проект Програми сприяння парламенту II «Створення Мережі 

Пунктів Доступу Громадян до офіційної інформації» упроваджується 

в тісній співпраці з українським партнером – Українською 

бібліотечною асоціацією. 

 

Побудова правової держави – це й підвищення правової 

обізнаності її громадян. 

Бібліотеки області протягом року намагалися забезпечувати 
вільний та рівний доступ людей до правової інформації незалежно 

від їх місця проживання, роду діяльності та фінансового стану. 

Книгозбірні поширювали просвітницьку роботу з правознавства 

серед широких верств населення, забезпечували користувачів 

інформацією про нормативні акти та закони, що діють у сфері 

трудового, цивільного, сімейного та інших галузях права.  
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Працівники бібліотек області постійно шукають нові форми та 

методи роботи на допомогу правовій освіті населення. До цієї 

діяльності залучаються фахівці різних напрямків: працівники 

інспекції у справах неповнолітніх, відділу у справах сім’ї та молоді 

районної державної адміністрації, юристи, представники влади та 

громадських організацій. 

 

Інформування та просвітницька робота серед населення 

здійснювалися шляхом складання інформаційних списків, 
тематичних папок, інформаційних досьє, зокрема: «Юридичні 

консультації», «Пенсійна реформа» тощо. Дієвою формою 

поширення відомостей стали інформаційні списки та перегляди за 

темами: «Обговорюємо проекти законів України», «Галузі права», 

«Юридичні поради фахівців», «Право у нашому житті» та ін. 

Актуальними залишилися наочні форми роботи: книжкові 

виставки, тематичні полички, інформаційні стенди, правові 

куточки. 
Вони були й складовою частиною традиційних форм масової 

роботи: тижнів правових знань, уроків права, диспутів, дискусій. Ці 

форми роботи активно використовували бібліотеки Борщівської, 

Теребовлянської, Заліщицької, Бережанської, Підволочиської, 

Козівської, Тернопільської міської централізованих бібліотечних 

систем. 

Формування соціально активної правової позиції молоді – 

завдання, яке ставлять перед собою книгозбірні області. У багатьох 
із них працюють клуби за інтересами.  

При Чортківській центральній бібліотеці діє центр правового 

просвітництва, основними напрямками роботи якого є проведення 

заходів навчального, виховного, інформаційного характеру, 

спрямованих на створення належних умов для здобуття молоддю 

обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні. У більшості 

бібліотек системи оформлено інформаційні кутки правового 

просвітництва, у яких представлено документознавчі матеріали за 
темами: «Земля: право власності», «Закон захищає інваліда», 

«Юридичні поради селянину», «Нове в пенсійному забезпеченні», 

«Сімейне право України», «Молодь. Держава. Право». 

При Кременецькій центральній бібліотеці функціонує 

молодіжний клуб правових знань «Закон і ти», засідання якого 

присвячуються обговоренню важливих правових питань. Форми 
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роботи клубу різноманітні: юридичні мандрівки, години міркувань, 

брейн-ринги. Як правило, у таких заходах беруть участь слідчі, 

психологи, котрі надають консультації з питань права. Зокрема, 

у рамках Всеукраїнського тижня права проведено зустріч за 

круглим столом «Правопорушення – шлях до злочину». Працівник 

відділу кримінальної міліції у справах дітей Кременецького РВ 

УМВС України в Тернопільській області С. Коптюк ознайомив учнів 

із видами відповідальності, яку несуть неповнолітні за вчинення 

злочинів та правопорушень. Члени клубу – учні ліцею В. Горевой 
та Ю. Олексюк розповіли учасникам зустрічі про десять основних 

правил поводження в разі затримання. 

У Гусятинській центральній бібліотеці діє клуб за інтересами 

«Цікаві зустрічі». В одному із засідань «Правова культура молоді» 

брав участь адвокат С. І. Підокіпний. 

 

Світ професій такий різноманітний… Як осягнути його? Як 

уникнути помилок при вирішенні питання «ким бути»? І саме 
бібліотеки надають допомогу молоді в розв’язанні цих проблем. 

Надійними партнерами книгозбірень у профорієнтаційній роботі є 

районні служби зайнятості, центри соціальних служб для молоді. 

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 області діяли: виставка-пошук «Путівник 

в країну вищих навчальних закладів», виставки-інформації «Не 

помились у виборі життєвого шляху», викладки-досьє за 

матеріалами періодичних видань «На допомогу абітурієнту», 

«Професій тисячі – одна твоя», «Навчальні заклади запрошують», 

прес-підбірки «Людина. Праця. Професія», «Знайомтесь: професія», 

«Виш розповідає про себе…»; 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». 

Профорієнтація молоді є важливим напрямком роботи 

й у книгозбірнях Заліщицької ЦБС. Огляди літератури «Нові 

професії на ринку праці» підготовлено та проведено в бібліотеках 

централізованої бібліотечної системи. У Товстенькій бібліотеці-філії 
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діє клуб «Всезнайко». На одному із його засідань було проведено 

огляд літератури «Світ професій». Працювали над даною темою 

й інші бібліотеки-філії. 

Значну профорієнтаційну роботу проводять й бібліотеки 

Козівської централізованої бібліотечної системи. У приміщенні 

центральної бібліотеки було оформлялено виставки-знайомства 

«Ярмарок робочих професій», «1000 і одна професія», підготовлено 

прес-дайджест «Навчальні заклади запрошують», який містить 

інформацію про місцеві філіали вишів України. 
Разом із центром зайнятості проведено інформаційно-

просвітницький захід «Народне ремесло та сучасна професія», під 

час якого відбувалися презентація народних ремесел, виставка книг 

про народні ремесла та народних умільців, експрес-діагностика 

професійних нахилів, конкурси та ігри, зустрічі з представниками 

влади. Здійснено майстер-клас із різьби по дереву, вишивання,  

плетіння з бісеру, виготовлення ляльки-мотанки, створення зачісок. 

 У заході взяли участь: заступник селищного голови 
І. Р. Скобляк, учитель літератури загальноосвітньої школи № 1 

Н. П. Круць, вчителі трудового навчання гімназії та вищеназваної 

школи О. М. Карпова, М. С. Пудлик, І. В. Куцай, перукарі Оксана 

Горшкова, Ірина Козак, Катерина Коник. 

 

Усе частіше бібліотеки приділяють увагу проблемі безробіття. 

Серед розмаїття заходів – дні відкритих дверей за участю праців-

ників фонду зайнятості, презентації фахівцями своїх професій, 
уроки економічних знань «Попит, пропозиція, ринкова ціна», «Види 

ринків», економічна гра «Проблеми малого бізнесу в Україні». 

 

«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 співпраці з органами соціального забезпечення 
населення, організаціями Червоного Хреста, осередками 

Всеукраїнської організації «Союз інвалідів України», центрами 

медико-соціальної реабілітації, місцевими організаціями інвалідів, 

радами ветеранів, благодійними фондами та волонтерськими 

організаціями. 
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Інформування та просвітницька робота серед населення 

виконується шляхом складання інформаційних списків, тематичних 

папок, інформдосьє, картотек, зокрема: «Соціальна реформа», 

«Пенсійна реформа», «Нове в пенсійному законодавстві», «Соціальна 

допомога поруч», «Пільги. Допомоги. Компенсації», «Служба 

працевлаштування», «Вас захищає закон», «Люди для людей», 

«Служба взаємодопомоги», «Милосердя та доброта – найбільші 

людські цінності», «Люди для людей», «Ваше здоров’я» тощо. 

У практиці роботи бібліотекарів для даної категорії користувачів 
замовлення літератури телефоном, надання довідок, домашнє 

обслуговування книгами та іншими видами друкованої продукції. 

Виконуючи програмну акцію «Милосердя», Збаразька централь-

на бібліотека уклала договір про співпрацю з районним центром 

соціальних служб для дітей та молоді й територіальним центром 

соціального обслуговування населення. Бібліотекарі активно працю-

ють 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.  

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». 

У Бережанській центральній бібліотеці відбулася година 

спілкування «Прояви турботу та обачність» за участю голови 
районної організації Червоного Хреста Н. М. Стефанович. 

У книгозбірнях 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 Україні» та німецький фонд «Пам’ять, відповідальність та 

майбутнє». 

У багатьох бібліотеках Теребовлянської ЦБС працюють 
волонтерські групи. 

У Дарахівській книгозбірні створено банк даних, куди внесено 

списки дітей-інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної війни, 

одиноких пенсіонерів. Вона обслуговує 7 дітей-інвалідів та 

4 інваліди юнацького віку. Для цієї категорії читачів складено 

окремий план заходів. 
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Цікаву форму роботи з дітьми-інвалідами застосувала бібліоте-

кар філії с. Варваринців О. Л. Трусь. За участю членів гуртка 

«Книга – мій друг» відбувається «Казкотерапія». Для дітей, які 

хворі на ДЦП, члени гуртка вголос читають казки, доступні цим 

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 й 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 осіб, яким 

потрібна допомога та увага. Понад 3170 чоловік похилого віку, 

980 інвалідів, 894 людини з обмеженими можливостями (з них 
85 дітей) обслуговують працівники книгозбірень Шумщини, спільно 

з представниками територіального центру соціального обслуговуван-

ня пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян і волонтерами 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Вони здійснюють 

індивідуальне обслуговування осіб з обмеженими можливостями за 

місцем проживання. Цій категорії користувачів надаються пільги 

при записі до бібліотеки та на користування літературою 

підвищеного попиту. У зоні постійної уваги працівників діти-сироти, 
діти, позбавлені батьківського піклування. Таким людям нелегко, 

але вони наповнюють своє життя цікавими книгами, зустрічами та 

спілкуванням. 

Напередодні Дня людей похилого віку, Міжнародного дня 

інвалідів у бібліотеках проводять ряд творчих заходів спільно із 

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

соціального захисту населення: уроки милосердя «Серце сповнене 

любові, чинить людям лиш добро» (ЦБ, Матвіївці, Темногайці), 
години доброти «Достукатись до молодості, щоб обігріти старість» 

(Биківці, Цеценівка, Тетильківці), бесіди-роздуми «Лиш з добра та 

любові проростає колосся життя» (Великі Дедеркали, Мізюринці, 

Пищатинці), години спілкування «Немає вищої святині, як чисте 

сяйво доброти» (ЦДБ, Сураж, Оришківці). 
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Козівська ЦБ співпрацює з клубом інвалідів «Силоам». 

Денисівська бібліотека спільно з клубом та школою провела годину 

милосердя «Творимо милосердя разом» у місцевому геріатрично-

реабілітаційному відділенні. Бібліотекарі сіл Вікторівка, Плотича, 

Теофіпілка, Городище, Великий Ходачків відвідували Петриківсь-

кий дитячий будинок для сиріт благодійного фонду «Карітас». 

«Запали добротою серця» – під таким девізом працюють 

бібліотеки Лановецької централізованої бібліотечної системи. 

Проведено години моральної гідності, милосердя «Поклонімося 
старості, поважаймо її», «Про доброту, повагу та милосердя». 

Бібліотеки сіл Снігурівка та Синівці провели читацькі діалоги 

«Старість справді не радість. Що ж тоді?», «Старість. Молодість. 

Вічні поняття». 

Цікава зустріч-спілкування «Моє минуле, теперішнє, майбутнє» 

пройшла з головою правління Лановецького осередку Всеукраїнської 

організації «Союз інвалідів України» Г.Х. Мельником, у рамках 

якої презентовано його книгу «В епіцентрі – людина». Ці події 
відбулися в рамках районного семінару «Публічна бібліотека 

і користувач з обмеженими можливостями: задоволення потреб».  

Поряд із масовими заходами в 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» тощо. 

Зміни в бібліотечному обслуговуванні людей з особливими 

потребами відбуваються й завдяки впровадженню нових 

інформаційних технологій. Так у центральних бібліотеках 

Бучацького, Теребовлянського районів даній категорії користувачів 

надано можливість користуватися безкоштовно послугами інтернет-

центру та обладнано пандуси при вході в будівлі. 
 

Відродженню духовності сприяє соціальне партнерство бібліотек 

і церкви. Священнослужителі є гостями книгозбірень, допомагають 

у поповненні фондів церковною літературою, проводять заняття 

в недільних школах. 
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Значну роботу в цьому напрямку проводять бібліотеки 

Заліщицької ЦБС, де активно діють клуби за інтересами, серед 

яких: «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 «В гарну днину, в добрий час із 

Різдвом вітаєм вас». Під керівництвом працівників бібліотек-філій 

організовувалися вертепні дійства. 
Члени клубу «Духовність» у бібліотеці-філії с. Глушки 

організували святковий вернісаж «Великодні писанки – справжнє 

диво». У бібліотеках системи влаштовувалися виставки писанок 

«Ой, ти писанко красна…». 

У Товстенській та Кулаківській бібліотеках-філіях пройшли 

години духовності «Покрова Пресвятої Богородиці». 

У центральній бібліотеці відбулося свято Просфори, яке здавна 

вважається святом єдності, добра та надії, і відроджене в Заліщиках 
спільно з церковною громадою, духовенством, Союзом українок. 

Налагодилася цікава співпраця Сороцької бібліотеки 

Теребовлянської ЦБС із студентом Тернопільської вищої духовної 

семінарії Іваном Шварчовським. Він, як волонтер, долучається до 

масової роботи книгозбірні в напрямі духовного виховання. 

Приїжджаючи в село, збирає дітей, проводить із ними бесіди про 

моральність у нашому житті, заохочує їх до читання. Малюки 

залюбки знайомляться з  відповідною літературою, щоб 
підготуватися до наступного спілкування з братом Іваном.  

Під час зимових канікул І. Шварчовський організував новорічне 

дійство «Святкуємо старий Новий рік разом», залучивши до нього 

дітей різних вікових категорій. Студент семінарії розповів про 

релігійне значення цього свята, а завідувачка бібліотеки провела 

огляд книжкової виставки. Далі учасники заходу молилися, 

колядували, розповідали вірші, ставили театралізовані сценки. Усі 

присутні (а це батьки, рідні учасників та просто глядачі) своєю 
участю доповнювали ауру цього вечора. У Святому Письмі дуже 

багато сказано про віру, надію, молитву. Усе це можна було 

зрозуміти й збагнути на дійстві. Артистична здатність дітей 

проявилася дуже яскраво в гумористичній частині вечора. Новизна 

полягала в двох аспектах, а саме: поєднання концертної програми 
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з молитовною, що було дуже органічним. Цей захід залишив 

помітний слід у серцях і душах як учасників, так і глядачів. 

 

Одним з основних напрямків діяльності бібліотек області 

залишається краєзнавство – скарбниця історичного досвіду багатьох 

поколінь. Ц діяльність базується на роботі з комплектування фондів 

краєзнавчих документів, інформаційно-бібліографічній роботі, 

власних дослідженнях історії району, співпраці з іншими 

організаціями, установами, окремими особами, які ведуть 
краєзнавчу роботу. 

Розповсюдження краєзнавчих знань, пробудження інтересу 

читачів до інформації про рідний край, популяризація краєзнавчих 

документів у книгозбірнях області відбувалися за допомогою різних 

засобів бібліотечної роботи. Зокрема, проходили дні краєзнавства, 

краєзнавчі тематичні вечори, краєзнавчі інформаційно-пізнавальні 

години, конкурс знавців рідного краю, краєзнавчі вікторини, 

літературно-краєзнавчі подорожі та мандрівки, краєзнавчі 
літературні калейдоскопи за темами: «Краю мій рідний, криниця 

для душі», «З криниці пам’яті черпаємо любов до краю», «Моя мала 

Батьківщина», «Про минуле заради майбутнього: історія та 

сучасність рідного краю» та ін. 

У рамках реалізації програми розвитку краєзнавства 

проводяться різноманітні заходи з популяризації літератури, 

зустрічі з відомими талановитими людьми, готуються та видаються 

інформаційні краєзнавчі видання, пам’ятки, дайджести, покажчики, 
рекомендаційні списки літератури до знаменних і пам’ятних дат 

краю. У бібліотеках області оформлено краєзнавчі кутки «Село 

моє – частинка України», «України рідної окраса – чарівна 

Тернопільська земля», «Моє село – моя маленька Батьківщина». 

Особливу змістову роботу в цьому напрямку здійснюють 

у Борщівській, Заліщицькій, Збаразькій, Кременецькій, Лановець-

кій, Підволочиській, Чортківській, Шумській ЦБС. 

 
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 фондів краєзнавчими документами. 
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Велику увагу приділяють книгозбірні системи роботі клубів за 

інтересами, яких у Гусятинському районі налічується дев’ять. 

У бібліотеці-філіалі с. Красного працює клуб за інтересами 

«Пілігрим», який творчо пропагує книгу. У його репертуарі – 

вистави «Д’Артаньян і три мушкетери», «Язиката Хвеська». 

У період новорічних та різдвяних свят члени товариства вітали 

односельчан святковою колядою, різдвяними віншуваннями та 

вертепним дійством «Ми прославляємо Христа». 

Відзначаючи шевченківські дні, молодші учасники клубу брали 
участь у літературній годині «Є в Шевченка народження дата – 

дати смерті в Шевченка нема». У програмі заходу – змагання на 

кращого читця поезії Кобзаря, конкурс малюнків «Мені 

тринадцятий минало» та літературна вікторина «Чи знаєш ти 

творчість Шевченка?». На свято Миколая члени «Пілігриму» 

відвідали дитячий садочок із святковою програмою «Іде Святий 

Миколай». 

У Копичинецькій бібліотеці для дітей діє клуб «Ми і наші діти», 
учасники якого щороку відвідують у Монастириськах 

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони 

Лемківщини». Однак не всі можуть побувати на цьому дійстві, тому 

товариство продовжило свято в приміщенні книгозбірні та відкрило 

«Лемківську світлицю», у якій зібралися лемки зі всієї округи. Тут 

відкрито постійно діючу виставку «Моя кохана Лемківщина», 

ведеться фотоальбом «Зупинися, мить». Протягом року «Лемківська 

бібліотечка» поповнюється новими книгами. 
При Гусятинській районній бібліотеці для дітей створено клуб за 

інтересами для школярів «Зернятко». Мета організації – сприяти 

духовному розвитку дитини, популяризувати літературу релігійної 

тематики. Найактивніше пройшли засідання за темами «Мандрівка 

до Великодня», «Моє покликання у житті», «Благословенна будь, 

матусю», «Зернинки-цікавинки про молитву». 

У бібліотеці-філіалі с. Яблунева діє клуб за інтересами 

«У сімейному колі». На його засіданнях проведено годину 
народознавства «Родина, рід – такі слова святі, вони потрібні 

кожному в житті», вечір сімейного портрета «Століть з’єднуюча 

нитка», у якому взяли участь родини Я. І. Івачевського, 

О. М. Нападія, Н. В. Колти, О. М. Матіяша, І. М. Дереворіза. Кожна 

сім’я розповіла про свій родовід. Також було оформлено виставку 
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«Бабусина світлиця», на якій експонувалися вишивки та література 

про сімейні звичаї, обряди й традиції. 

У Копичинецькій бібліотеці для дорослих успішно діє клуб 

творчої молоді «Поклик серця», який об’єднав юнаків та дівчат 

міста. Його мета – не залишити талант поза увагою. Уся робота 

будується за принципом: від активності кожного залежить змістовне 

дозвілля всіх. Традиційними стали зустрічі з цікавими людьми, 

частим гостем яких є Михайло Тарабій – поет, активний читач 

і друг книгозбірні. «В душі моїй поезія любов’ю цвіте» – така назва 
чергової зустрічі поета з учнівською молоддю, яка відбулася 

в читальному залі бібліотеки. 

Любов до української мови, рідного краю починається з любові 

до народної творчості. Чи знайдеться на світі людина, яка хоч раз не 

мандрувала чарівною країною казки? У таку подорож вирушили 

читачі Личківської бібліотеки разом із учасниками гуртка «Лялька 

і книга» та заглянули в «Пригоди в лісовій школі». 

У літературній студії клубу «Жайвір», що діє при 
Хоростківській міській бібліотеці, поети-початківці із задоволенням 

читають свої вірші, проводять дискусії та, як результат роботи, до 

друку вже підготували альманах «Жайвір». Кожен захід 

висвітлюють засоби масової інформації творчими силами 

журналістів М. Кучмія, І. Бандурки, Л. Гладун. 

Від початку створення «Жайвір» ставив собі за мету згуртувати 

обдаровану молодь міста й сприяти її творчому зростанню. За три 

з половиною роки діяльності з літературним клубом пов’язали свої 
долі близько тридцяти молодих поетів. Ганна Лис видала збірки 

віршів «Діалог з собою» і «Я намалюю світ». Це справді досконалі 

твори не по роках зрілої майстрині слова, сповнені експресії та 

метафоричності письма. Не менш виражені художньо твори Тетяни 

Процвів у добірках віршів «Історія любові» і «Тріумф життя». 

З ними перекликається трохи молодша за роками Наталя Білоус 

у циклі віршів «День без тебе» і «Про себе». Та й усі інші юні 

таланти, що проходять зараз процес змужніння й дозрівання як 
поети, націлені на високохудожню поезію. Літературний клуб 

допомагає їм осягнути ази майстерності й техніку віршування. 

 

Перед Україною сьогодні постало завдання формування 

світоглядної цінності здоров’я як на рівні окремої особливості, так 

і на громадському рівні, усвідомлення цінностей здоров’я окремого 



 34 

громадянина і здоров’я населення в цілому. Публічні бібліотеки 

області у своїй діяльності орієнтуються на формування принципів 

здорового способу життя, розповсюдження знань про підтримку та 

відновлення фізичного, психічного й духовного здоров’я та 

створення в стінах бібліотеки виховної, психологічно сприятливої, 

доброзичливої атмосфери. 

У зазначених напрямках роботи бібліотеки активно 

співпрацювали з медичними закладами, представниками народної та  

нетрадиційної медицини, волонтерами, членами Української асоці-
ації «За здоровий спосіб життя». Ця робота проводилася постійно, 

але найбільш була активізованою напередодні таких пам’ятних дат, 

як Всесвітній день боротьби з туберкульозом, Всесвітній день без 

тютюну, Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиками 

та їх незаконним розповсюдженням, Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом, Міжнародний день інвалідів та ін. 

 

До найбільш актуальних проблем сьогодення, що торкаються 
кожного жителя планети, і від яких залежить майбутнє людства, 

слід віднести проблеми екології, гармонізації взаємин людства та 

природи, охорони навколишнього середовища. Екологічна культура 

є невід’ємною частиною загальнолюдської культури й формується в 

процесі життя та діяльності поколінь безперервною екологічною 

освітою й розповсюдженням знань з екологічних питань. Шукаючи 

найбільш ефективні інноваційні методи роботи з усіма верствами 

населення, взаємодіючи з природноресурсними та правоохоронними, 
громадськими екологічними організаціями, освітніми установами, 

бібліотеки області минулого року намагалися сприяти посиленню 

інтересу населення до проблем екології й популяризації знань з еко-

логічної культури. Плідна робота в цьому напрямку проводилася 

в книгозбірнях. 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 календаря 
екологічного спрямування, зокрема: День Землі, День довкілля, 

Всесвітній день навколишнього середовища. 

Підвищенню рівня екологічних знань та екологічної культури 

в користувачів сприяли також екологічні репортажі, бумеранги, 

уроки, ігри, інформаційні екологічні години, бесіди, огляди 
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літератури, різноманітні перегляди та книжкові виставки, які 

проведено та організовано в більшості бібліотек. 

 

Соціокультурна й просвітницька робота, популяризація знань за 

різними напрямками серед користувачів залишалися чи 

найважливішими компонентами діяльності бібліотек області. 

Запровадження інноваційних форм популяризації літератури 

надавало можливість всебічно й нетрадиційно розкривати книжкові 

зібрання, дозволяти користувачам поповнювати свої пізнання 
в різних галузях знань, розкривати творчий потенціал учасників 

масових заходів, а також позитивно впливати на популярність 

наших книгозбірень як соціальних інституцій, розширюючи їх 

інформаційні та виховні можливості. 

Тематика масових заходів визначалася політичними, 

культурними подіями в житті України, серед яких: ушанування 

жертв голодомору та політичних репресій, 65-річчя Свята Перемоги, 

ушанування пам’яті героїв Крутів, воїнів УПА, ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, річниці утворення ЗУНР. 

Упродовж року бібліотеки області проводили значну роботу 

з відзначення державних свят: Дня Конституції України, Дня 

Державного Прапора України, Дня Незалежності України, Дня 

Соборності України, а також із популяризації творчої спадщини 

письменників, відомих діячів науки, культури, мистецтва, 

визначних людей тернопільського краю. 

Минулий рік був ознаменований багатьма ювілейними датами 
письменників та видатних діячів України, серед них: 80-річчя від 

дня народження Ліни Костенко, 75-річчя від дня народження 

Василя Симоненка, 90-річчя від дня народження Григорія 

Тютюнника, 100-річчя від дня народження Бориса Грінченка, 

105 років від дня народження Уласа Самчука, 110-річчя від дня 

народження Катерини Білокур, 165-річчя з дня народження Івана 

Карпенка-Карого, 170-річчя від дня народження Михайла 

Старицького, 170-річчя від дня народження Марка Кропивницького, 
130-річчя від дня народження Володимира Винниченка. 

 

Відродження України, її духовності неможливе без звернення 

до творчої спадщини Т. Г. Шевченка, якому належить любов і шана 

світу. Творчості геніального письменника були присвячені 

літературно-мистецькі заходи: «З вогню Тарасового слова» 
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(Бучацька ЦБС), «Живий у правді віковій» (Бережанська ЦБС), 

«І слово виростає у любові, а особливо слово Кобзаря» (Заліщицька 

ЦБС), «Свого поета – Кобзаря – сім’я шанує вольна, нова», «Думи 

Кобзаря живуть поміж нами» (Чортківська ЦБС), «Шевченко – це 

народ, і як народ він буде вічно жити» (Шумська ЦБС). 

У бібліотеках області відбулися літературні вечори «Пророк, 

народжений Україною» (Бучацька ЦБС), «Сердечні пристрасті 

й розчарування Кобзаря» (Козівська ЦБС), «Ми чуємо тебе, 

Кобзарю, крізь віки» (Шумська ЦБС), «Шевченко і Тернопільщина», 
«Вінок Кобзареві», «Твоя дума, твоя слава не вмре, не загине» 

(Гусятинська ЦБС), «Думи Кобзаря живуть поміж нами» 

(Підгаєцька ЦБС); шевченківські читання «Безсмертної слави поет», 

«Шляхами великої долі Шевченка» (Лановецька ЦБС) .  

 

Намагалися бібліотеки представляти себе й за допомогою засобів 

масової інформації. На сторінках місцевої преси було надруковано 

619 статей із різних аспектів діяльності бібліотек, 384 з них – 
з досвіду роботи центральних та сільських бібліотек. Публакації 

подавалися під різноманітними рубриками: «Примножуємо 

традиції», «Цікава зустріч», «Про все», «Бібліотека і час», 

«Пам’ять, відтворена у слові…». Про роботу бібліотечних закладів 

області писали бібліотечні працівники, представники громадськості, 

друзі бібліотек. 

 

Методична діяльність у бібліотеках області продовжувала 
модернізуватися й була спрямована на удосконалення управління 

бібліотечною справою в районах. Обласна універсальна наукова 

бібліотека, як регіональний науково-методичний та інформаційно-

консультаційний центр для бібліотек області, забезпечувала 

управління інноваційними процесами в ЦБС області, пошук 

і розробку нових різних моделей розвитку бібліотек регіону, 

надавала методичну допомогу у визначенні пріоритетних напрямків 

у питаннях обслуговування користувачів різного віку та задоволення 
їх інформаційних запитів. 

Упродовж 2010 року організаційно-методична діяльність 

здійснювалася шляхом проведення нарад, семінарів, практикумів, 

майстер-класів, підготовки інструктивно-методичних матеріалів, 

письмових та усних консультацій. 
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Як і в попередні роки, найбільш поширеною формою роботи 

залишаються районні семінари, тематика яких була 

найрізноманітнішою: «Імідж сучасного бібліотекаря-професіонала», 

«Юний користувач в інформаційному просторі» (Бережанська ЦБС), 

«Сільська бібліотека в умовах соціально-економічних перетворень», 

«Бібліотека – центр інформаційного та культурного розвитку 

дитини» (Борщівська ЦБС), «Бібліотека – інформаційний центр 

місцевої громади», «бібліотека як центр формування громадянської 

позиції дітей», «Бібліотека – осередок сімейного читання» 
(Бучацька ЦБС), «Організація профорієнтаційної роботи серед 

молодіжної читацької аудиторії», «Краєзнавча робота як складова 

національного виховання дітей» (Гусятинська ЦБС), «Стратегія 

розвитку сільських бібліотек», «Основні завдання сільської 

бібліотеки з організації обслуговування різних груп читачів» 

(Заліщицька ЦБС), «Сільська бібліотека в умовах соціальних та 

економічних перетворень» (Зборівська ЦБС), «Публічна бібліотека 

як інформаційний центр громади» (Козівська ЦБС), «Модель 
сільської бібліотеки: професійне бачення», «Бібліотека – центр 

спілкування та розвитку творчих нахилів читачів-дітей» 

(Кременецька ЦБС), «Краєзнавча робота бібліотеки як складова 

національного виховання дітей», «Публічна бібліотека та користувач 

з обмеженими фізичними можливостями: задоволення потреб» 

(Лановецька ЦБС), «Сучасні краєзнавчі аспекти та духовна культура 

в публічній бібліотеці», «Сільська бібліотека в умовах соціальних та 

економічних перетворень» (Підволочиська ЦБС), «Мій рідний край 
– перлина Божа на землі» (Підгаєцька ЦБС), «Періодичні видання: 

комплектування, зберігання, використання», «Взаємодія сільської 

та шкільної бібліотек в обслуговуванні читачів-дітей» 

(Теребовлянська ЦБС), «Краєзнавча робота – провідний напрямок 

діяльності сільської бібліотеки», «Бібліотека – осередок 

патріотичного та національного виховання різних категорій 

користувачів» (Тернопільська ЦБС), «Публічна бібліотека – центр 

громадських зв’язків, культурних та соціальних ініціатив», 
«Сільська бібліотека: сучасний погляд на нові можливості розвитку» 

(Чортківська ЦБС), «Удосконалення культури бібліотекаря, 

обслуговування користувачів і культури читання в бібліотеці», 

«Бібліотека і молодь: зберігати традиції, шукати нове» (Шумська 

ЦБС), «Актуальні питання інформаційного забезпечення 

користувачів в бібліотеках ЦБС» (ЦБС м. Тернополя) та інші. 
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Протягом року продовжувала вдосконалюватися система 

підвищення кваліфікації персоналу, враховуючи зміни сучасного 

суспільства та сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи 

країни, близького зарубіжжя, області. Основним завданням 

обласного методичного центру було професійне навчання керівного 

складу ЦБС, тобто директорів і методистів, надання їм теоретичних 

знань та практичної допомоги у впровадженні управлінських 

інновацій і реалізації стратегічних напрямків розвитку бібліотек, 

а саме: програмно-цільове планування роботи, інноваційна 
діяльність, правове забезпечення діяльності публічних бібліотек, 

соціально-партнерські відносини книгозбірень, питання 

позиціонування бібліотек серед місцевої громади та ін. 

Одним із таких заходів стала щорічна обласна травнева школа 

методиста. У 2010 році темою обговорення була «Соціокультурна 

діяльність як основний напрямок просвітницької місії публічної 

бібліотеки», проводилася вона на базі Бережанської ЦБС. 

На заняттях школи розглядалися питання, які постають перед 
книгозбірнями в сучасному динамічному середовищі, проблеми, що 

пов’язані з поновленням змісту бібліотечного обслуговування. 

Присутнім було запропоновано виступи та консультації провідних 

фахівців обласних книгозбірень за темами: «Соціальне партнерство 

бібліотек: концепція, сучасний стан, перспективи», «Бібліотека 

в сучасному суспільстві: проблеми маркетингу», «Бібліотечні заходи 

з реалізації основних функцій соціокультурної роботи з молоддю», 

«Діяльність бібліотек, що обслуговують дітей, в регіональному 
соціокультурному аспекті».  

Фахівці Бережанської ЦБ презентували діяльність функціо-

нальних відділів центральної бібліотеки для дорослих. Завідувачі 

методичних відділів центральних бібліотек області ознайомилися 

з роботою методичної служби ЦБС та виставкою-переглядом 

інформаційних матеріалів, підготовленою працівниками відділу. 

День директора ЦБС, який відбувся в 2010 році, було 

присвячено темі «Правове забезпечення діяльності публічних 
бібліотек». Проблемні питання щодо діяльності книгозбірень було 

поставлено начальнику відділу фінансів, бухгалтерського обліку та 

кадрової роботи управління культури облдержадміністрації 

Н. М. Леськів, головному спеціалісту відділу фінансів, 

бухгалтерського обліку та кадрової роботи управління культури 

облдержадміністрації В. М. Навольському та юристу ОУНБ 
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О. М. Біляєвій. Також обговорено питання: «Обслуговування людей 

з обмеженими можливостями» (М. В. Хмурич – директор ОБМ); 

«Особливості та принципи обслуговування дітей» (Н. С. Новіцька – 

директор ОБД); «Професійні громадські організації» (О. Г. Ліс-

кова – заступник директора з наукової роботи та автоматизації 

ОУНБ); «Формування та облік справ у централізованих бібліотечних 

системах» (С. Т. Єрошенкова – завідувачка науково-методичного 

відділу ОУНБ). 

Уже протягом кількох років приділяється увага підвищенню 
кваліфікації завідувачів міських бібліотек області. Минулого року 

було запропоновано обговорити тему «Інноваційна діяльність – 

стратегічний напрям розвитку міських бібліотек». Під час роботи 

семінару розглядалися питання проектної діяльності книгозбірень, 

інноваційних форм роботи, використання веб-технологій другого 

покоління (Веб 2.0). Привернули увагу слухачів презентації 

з використанням мультимедійних технологій, зокрема «Інноваційна 

діяльність публічних бібліотек США», «Популяризація книги 
в бібліотеці: нові форми». 

Уже традиційним стало проведення днів спеціаліста для 

працівників бібліотек різних видів. У звітному році така форма 

роботи пройшла на базі головної книгозбірні області. Було 

розглянуто тему «Система вивчення, використання та популяризації 

бібліотечного фонду». Учасники заходу мали можливість обговорити 

питання вивчення та комплектування бібліотечного фонду, взаємодії 

спеціальних та публічних книгозбірень у забезпеченні доступу до 
ресурсів бібліотек читачам з обмеженими можливостями, викори-

стання технологій Веб 2.0 для популяризації бібліотечного фонду. 

Одна з основних функцій методичної роботи – аналітична. Ця 

робота проводилася постійно, протягом року. Щорічно фахівці 

науково-методичного відділу приймають статистичні та інформаційні 

звіти за  підсумками роботи ЦБС області та інших спеціальних 

і спеціалізованих бібліотек. Аналізуючи їх, готують зведений банк 

даних статистичної інформації за підсумками року та зведений 
інформаційно-аналітичний огляд діяльності про стан бібліотечно-

інформаційного обслуговування населення області. 

Результатом вивчення став аналітично-статистичний огляд 

«Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2009», до якого увійшли 

аналітичні та фактичні матеріали щодо розвитку мережі бібліотек 

області, стану бібліотечних фондів, динаміки основних показників 
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бібліотек, комп’ютеризації та інформаційного сервісу, бібліотечного 

маркетингу, формування позитивного іміджу в громади через творчі 

акції та пошук сучасних, ефективних форм обслуговування 

користувачів. 

Важливою ділянкою в роботі відділу залишається соціологічна 

діяльність. ОУНБ щорічно проводить локальне соціологічне 

дослідження «Краща книга року». Воно 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 за підсумками досліджень, розміщено в інформаційно-

аналітичному бюлетені «Крізь призму соціології», головне завдання 

якого – всебічне ознайомлення з результатами проведених 

досліджень, підвищення фахового рівня бібліотекарів-практиків. 

Важливу роль у методичній допомозі централізованим 
бібліотечним системам відіграє видавнича продукція науково-

методичного відділу. Продовжували виходити інформаційно-

методичний бюлетень «Професійне досьє бібліотекаря» та 

інформаційно-аналітичний бюлетень «Крізь призму соціології».  

До ювілеїв та пам’ятних дат працівниками відділу підготовлено 

методично-бібліографічні поради «У твоєму імені живу» (до 75-річчя 

від дня народження Василя Симоненка), «Славні уродженці 

Тернопілля» (з нагоди ювілейних дат учених-природодослідників та 
винахідників Івана Пулюя, Степана Балея, Володимира Кучера, 

Миколи Мельника), «Об’єднуємо зусилля: інформаційне 

забезпечення соціальної реабілітації та інтеграції в суспільство 

людей з особливими потребами» (до Міжнародного дня інвалідів). 

 

Бібліотеки області протягом року перебували в постійному пошуку 

сучасних, ефективних форм обслуговування користувачів, активно 

впроваджували нові інформаційні технології, прагнучи відповідати 
вимогам часу; намагалися також всіляко підтримувати свій авторитет 

як соціально значущого закладу культури місцевої громади. 
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Цифрові показники: 2010 рік 

 
 

Таблиця № 1 

Мережа та персонал бібліотек 

сфери управління Міністерства культури і туризму України 

Кількість 
бібліотек 

Штат 
бібліотеч

них 
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 60,0 

2. Борщівський 69,9 64 58 83 54,5 

3. Бучацький 63,9 53 49 70 46,9 

4. Гусятинський 63,3 47 39 76 56,5 

5. Заліщицький 48,9 54 51 68 60,1 

6. Збаразький 57,6 62 58 84 54,5 

7. Зборівський 43,9 68 65 88 58,5 

8. Козівський 38,9 43 39 57 70,9 

9. Кременецький 69,6 57 51 81 52,8 

10. Лановецький 30,8 43 40 46 69,8 

11. Монастириський 30,7 41 37 54 67,1 

12. Підволочиський 43,7 46 42 64 56,0 

13. Підгаєцький 20,1 30 28 41 63,6 

14. Теребовлянський 67,8 67 62 98 64,6 

15. Тернопільський 64,4 56 52 71 42,5 

16. Чортківський  76,7 59 54 83 46,8 

17. Шумський 34,4 44 42 49 70,3 

 Разом 867,6 877 808 1172  

18. м. Тернопіль 217,6 12  55  

 Усього 1085,2 889  1227 10,5 

19. ОУНБ  1  68  

20. ОБМ  1  39  

21. ОБД  1  28  

 Усього  892  1362  
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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 Усього 

У т. ч. за 
рахунок 
коштів із 

загального 
фонду 

1. Бережанський 1806,5 10,20 22,00 1 799,70 28,8 24,1 

2. Борщівський 2456,5 16,5 0,8 2456,5 22 15,9 

3. Бучацький 2693,9 13,1 119 2693,9 26,2 23,5 

4. Гусятинський 2017,7 1,9  2017,5   

5. Заліщицький 1816,4 6,5 19,6 1816,4 8 8 

6. Збаразький 2240,1 7,4 75,6 2238,5 4,1  

7. Зборівський 1845,3 5 7,4 1845,3 23,3 13,8 

8. Козівський 2198,9 17,3 30,5 2198,1 87,4 10,3 

9. Кременецький 2499,7 14,9 53,6 2499,1 70,6 31,6 

10. Лановецький 1202,7 3,1 0,4 1202,7 14,4 14,4 

11. Монастириськи

й 

1314,1 2,9 0,9 1314,1   

12. Підволочиський 1469,8 4,4  1469,8 12 12 

13. Підгаєцький 967,2 2,6 20,9 966,4 50,8 2,2 

14. Теребовлянський 2863,8 18,8 6,1 2863,8 34,9 25,8 

15. Тернопільський 2415,1 7,6  2407,5 29,9 29,9 

16. Чортківський 2803,1 14,1  2803,1 10 10 

17. Шумський 1417,8 7,6 12,5 1402,5 80,8 29,2 

 
Разом 34028,6 153,9 369,3 33994,9 503,2 250,7 

18. м. Тернопіль 3019,4 44,2  3004 33,9 28,4 

 
Усього 37048 198,1 369,3 36998,9 537,1 279,1 

19. ОУНБ 3587,7 63,1  3580,2 87,5 0,4 

20. ОБМ 1954,9 20,6  1924,5 84,8 45 

21. ОБД 1436 21,3 5,3 1436 33,3  

 Усього 44026,5 303,1 374,6 43939,6 742,7 324,5 
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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 25815 26914 3483 322414 533068 

2. Борщівський 38111 40530 4710 455720 807903 

3. Бучацький 30094 30898 3010 321622 565849 

4. Гусятинський 35887 42102 1463 452417 772244 

5. Заліщицький 29405 31807 3112 480035 532885 

6. Збаразький 31450 34675 2961 447056 627550 

7. Зборівський 25759 28191 1635 399218 528518 

8. Козівський 27690 29237 1683 353594 589762 

9. Кременецький 36864 42325 3489 457038 780856 

10. Лановецький 21553 23048 3049 335590 411368 

11. Монастириський 20696 22032 1702 353989 468010 

12. Підволочиський 24524 27203 2015 409144 405064 

13. Підгаєцький 12861 14686 1236 181732 276586 

14. Теребовлянський 43753 44220 4870 538696 822067 

15. Тернопільський 27487 28432 4693 284306 538142 

16. Чортківський 35938 38071 4460 510405 737478 

17. Шумський 24247 25903 3424 368546 529352 

 Разом 492134 530274 50995 6671522 9926702 

18. м. Тернопіль 22950 31683 5746 394960 617269 

 Усього 515084 561957 56741 7066482 10543971 

19. ДОУНБ 7576 21215 6611 578387 436453 

20. ОБМ 9141 15236 2949 131241 337964 

21. ОБД  8898 13400 2002 134311 219273 

 Усього 540699 611808 68303 7910421 11537661 
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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 19,8 20,1 1,7 1,6 12,5 12,5 

2. Борщівський 19,7 19,8 1,8 1,6 11,2 12,0 

3. Бучацький 18,4 18,4 1,7 1,7 10,4 10,3 

4. Гусятинський 18,3 19,2 1,7 1,4 10,7 12,9 

5. Заліщицький 16,8 16,8 1,1 1,1 15,1 15,1 

6. Збаразький 18,1 18,9 1,4 1,4 12,9 13,2 

7. Зборівський 18,7 18,7 1,3 1,3 15,5 14,9 

8. Козівський 21,2 20,6 1,7 1,8 12,8 11,3 

9. Кременецький 18,4 18,0 1,7 1,5 10,8 11,8 

10. Лановецький 17,8 17,8 1,2 1,2 14,6 14,3 

11. Монастириський 21,2 21,3 1,3 1,3 16,0 16,9 

12. Підволочиський 16,5 14,5 1,0 0,9 16,7 16,1 

13. Підгаєцький 21,5 19,3 1,5 1,4 14,1 13,3 

14. Теребовлянський 18,5 18,3 1,5 1,4 12,0 12,9 

15. Тернопільський 18,9 18,8 1,9 1,9 10,3 10,0 

16. Чортківський 19,4 19,4 1,4 1,3 13,4 19,4 

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

 Разом       

18. м. Тернопіль 19,4  1,6  12,5  

 Усього       

19. ОУНБ       

20. ОБМ       

21. ОБД       

 Усього       
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Таблиця № 5 

Технічні засоби в бібліотеках 

 
 

Кількість технічних засобів у бібліотеках 
 

 
Назва районів 

Кількість 
бібліотек, 
що мають 
комп’ю-

тери 

Комп’ю-
терів 

Копію-
вально-

розмножу-
вальної 
техніки 

Мульти-
медійного 
обладнан-

ня 

Кількість 
комп’юте-
рів, що 
мають 

доступ до 
мережі 
інтернет 

1. Бережанський 1 5 3  5 

2. Борщівський 2 4 6 12 4 

3. Бучацький 6 24 13 22 24 

4. Гусятинський 4 13 5  12 

5. Заліщицький 4 15 7 48 8 

6. Збаразький 5 20 12 8 20 

7. Зборівський 1 1 2 14 1 

8. Козівський 2 2 3 10 2 

9. Кременецький 3 7 6  4 

10. Лановецький 2 2 2 6 1 

11. Монастириський 1 1 1 1 1 

12. Підволочиський 3 5 3  3 

13. Підгаєцький 1 1 1  1 

14. Теребовлянський 2 7 4 1 6 

15. Тернопільський 1 1 1 3 1 

16. Чортківський 3 10 9 4 10 

17. Шумський 2 3 2  3 

 
Разом 43 121 80 129 106 

18. м. Тернопіль 11 35 38 24 26 

 
Усього 

54 156 118 153 132 

19. ДОУНБ 1 42 10 7 42 

20. ОБМ 1 32 10 2 31 

21. ОБД  1 17 7 1 17 

 
Усього 57 247 145 163 222 
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Таблиця № 6 

Користувачі. Формування та використання 

бібліотечного фонду в сільській місцевості 

 

 

 
Назва районів 

Читачі 
за ЄРК 

по 
селу 

Обслуже 
но 

читачів 

Бібліоте
чний 
фонд 
в с/м 

Надійш-
ло 

У т. ч. 
на одну 

б-ку-
філіал 

Видано 
прим. 
у с/м 

1. Бережанський 19346 19346 242013 2105 51,3 390170 

2. Борщівський 29225 29225 352245 3100 53,4 579143 

3. Бучацький 23218 23218 238949 1258 25,6 425730 

4. Гусятинський 23301 23301 302254 758 19,4 449227 

5. Заліщицький 23281 23443 354380 1971 38,6 393688 

6. Збаразький 24821 25115 330514 2253 38,8 474914 

7. Зборівський 21528 21528 321236 767 11,7 402898 

8. Козівський 22550 22559 255594 749 19,2 466394 

9. Кременецький 24585 24585 290720 1258 24,6 450672 

10. Лановецький 17690 17690 253820 2235 55,8 314401 

11. Монастириський 15457 15457 260888 890 24,0 329203 

12. Підволочиський 19156 19156 308265 755 17,9 276978 

13. Підгаєцький 10325 10325 137767 637 22,7 199304 

14. Теребовлянський 33449 33449 434827 3471 55,9 612642 

15. Тернопільський 24703 24703 247499 4200 80,7 464814 

16. Чортківський 27191 27191 389705 2589 47,9 527393 

17. Шумський 21130 21130 311926 2109 50,2 439280 

 
Разом 380956 381421 5032602 31105 38,4 7196851 
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