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Процес модернізації українських бібліотек і нова соціально-

культурна парадигма їх розвитку є головними стимулами до 

здійснення інноваційних перетворень у бібліотечній галузі, що 

охоплюють усі напрями діяльності книгозбірень. Виконуючи свою 

головну місію щодо збирання, зберігання, створення, 

розповсюдження й використання загальнодоступної інформації, 

бібліотеки сприяють її перетворенню в цінний національний ресурс, 

від якого залежить сталий розвиток нашої держави. 

Пріоритетними напрямками роботи публічних бібліотек 
Тернопільщини в 2014 році були: 

– забезпечення доступу користувачів до інтегрованої інформації 

для задоволення культурних, освітніх, соціально-побутових 

потреб користувачів, удосконалення бібліотечно-інформаційних 

ресурсів, упровадження нових інформаційних технологій, 

збереження й організації власних інформаційних ресурсів; 

– співпраця з органами місцевого самоврядування, розширення 

партнерських стосунків із неурядовими, комерційними, 
благодійними організаціями; 

– посилення соціальної функції бібліотек, забезпечення громад 

інформацією щодо діяльності місцевих органів влади та 

самоврядування, економічного стану району, із соціальних 

і правових питань; 

– покращення матеріально-технічної бази бібліотек, виконання 

«Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 

2015 року»; 
– реалізація проектів, зокрема «Організація нових бібліотечних 

послуг з використанням вільного доступу до інтернету» 

(у рамках програми «Бібліоміст»); 

– науково-методичне забезпечення функціонування бібліотечної 

мережі та обслуговування користувачів, упровадження найбільш 

ефективних форм і методів роботи, пошук нових форм 

обслуговування користувачів шляхом поглибленого вивчення 

їхніх інформаційних потреб. 
Саме на реалізацію цих завдань намагаються спрямовувати свою 

роботу книгозбірні області. Вони діють як загальнодоступні 

інформаційно-культурні центри, місця духовного спілкування та 

проведення змістовного дозвілля. 

Протягом 2014 року в області функціонувало 1539 публічних, 

спеціальних та спеціалізованих бібліотек. Фонд нараховував 
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15 862,0 тис. пр. документів. Кількість користувачів, згідно 

з єдиною реєстраційною картотекою, складала 609,5 тис. чоловік, 

книговидача – 13 579,1 тис. пр. Загальна кількість бібліотечних 

працівників становила 2094 чоловік. 

 

Табл. 1. Мережа бібліотек 

 
Мережа публічних бібліотек системи Міністерства культури 

України на 1 січня 2015 року нараховувала 889 закладів, у т. ч. 

805 сільських бібліотек-філіалів, 32 бібліотеки для дітей, 32 міські 

й 3 обласні книгозбірні. Також послуги населенню надавало 

43 пункти бібліотечного обслуговування. Книгозбірні об’єднано 

у 18 централізованих бібліотечних систем, з них – одна міська. 

За даними статистичних звітів, для фінансування публічних 
бібліотек області у 2014 році було виділено 53 323,1 тис. грн. 

Порівняно з попереднім роком, сума зменшилася на 2,164 тис. грн, 

що при зростанні вартості товарів та послуг негативно відобразилося 

на якості надання бібліотечних послуг. 

 

З них на оплату праці виділено 36 706,5 тис. грн, на 

комплектування фондів – 272,8 тис. грн, на проведення поточних 

та капітальних ремонтів – 218,3 тис. грн, на придбання основних 

засобів – 2,2 тис. грн. 
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Табл. 2. Надходження коштів 

 
На фінансування централізованих бібліотечних систем було 

виділено 43 178,7 тис. грн, що менше від минулого року на 

2 493,3 тис. грн. За статтями витрат кошти розподілено наступним 

чином: оплата праці – 30 545,0 тис. грн, комплектування фондів – 

167,9 тис. грн, проведення поточних та капітальних ремонтів – 

218,3 тис. грн, придбання основних засобів – 2,2 тис. грн. 

Сільські бібліотеки-філіали отримали 19 766,0 тис. грн, що 
менше від попереднього року на 2 347,6 грн. Для забезпечення 

потреб книгозбірень було надано 15 483,1 тис. грн на оплату праці, 

82,7 тис. грн – на комплектування фондів, 111,8 тис. грн – на 

проведення поточних та капітальних ремонтів. 

 

Щодо використання коштів, то загальна сума становила 

53 323,1 тис. грн, у т. ч. на оплату праці виділено 36 708,1 тис. грн; 

на комплектування фондів – 959,6 тис. грн, у т. ч. за рахунок 
коштів загального фонду – 264,6 тис. грн; на проведення поточних 

та капітальних ремонтів – 697,6 тис. грн, у т. ч. за рахунок коштів 

загального фонду – 192,9 тис. грн; на придбання основних 

засобів – 88,0 тис. грн. На кінець року не використано 92,4 тис. 

грн із спеціального фонду. 
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Табл. 3. Використання коштів 

 
За обсягом фінансування на одну сільську бібліотеку-філіал 

найкращі показники в Бучацькій (70,3 тис. грн), Гусятинській 

(61,2 тис. грн), Тернопільській (60,6 тис. грн) ЦБС. Найменш 

профінансованими були бібліотеки-філіали Заліщицької та 

Зборівської (35,8 тис. грн) ЦБС. 

Виділені кошти загалом покривають виплату заробітної плати. 

Відсотковий показник цих видатків становить 68,8% від загальної 

суми. Відсоток коштів на комплектування фондів склав 0,5%, на 

поточні ремонти – 0,4%. На придбання основних засобів кошти 
з бюджету не виділялися. Постійне недофінансування не сприяє 

розвитку книгозбірень, покращенню їх матеріально-технічного стану, 

поповненню фондів. 

Кілька років поспіль найкраще фінансується централізована 

бібліотечна система м. Тернополя, на утримання якої у 2014 році 

використано 4 160,9 тис. грн.  

Недостатнє бюджетне фінансування сприяє активізації роботи 

бібліотек із залучення до бюджету додаткових коштів за рахунок 
благодійництва, спонсорства, меценатства, надання додаткових 

платних послуг. 

У 2014 році публічні бібліотеки області надали платних послуг 

на 179,1 тис. грн, що менше від показника попереднього року на 

2,6 тис. грн. Централізовані бібліотечні системи одержали 91,3 тис. 

грн, що менше від показника 2013 року на 8,0 тис. грн, а три 

обласні бібліотеки – 87,8 тис. грн (більше від попереднього року на 
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5,4 тис. грн), зокрема обласна універсальна наукова бібліотека – 

50,5 тис. грн (+2,1 тис. грн), обласна бібліотека для молоді – 

18,4  тис. грн (+0,4 тис. грн), обласна бібліотека для дітей – 

18,9 тис. грн (+2,9 тис. грн). 

 

Табл. 4. Надходження коштів із платних послуг 

 
Найбільш запитуваними послугами, що надавалися книго-

збірнями на платній основі, є: оформлення реєстраційних 

документів, ксерокопіювання, сканування, формування 

бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, 

підготовка довідок.  
Централізовані бібліотечні системи, надаючи послуги 

користувачам бібліотек на платній основі, отримали: 

ЦБС м. Тернополя – 45,7 тис. грн; 

Бережанська ЦБС – 13,0 тис. грн; 

Бучацька ЦБС – 8,3 тис. грн. 

Зовсім не надавалися платні послуги бібліотеками 

Підволочиської та Підгаєцької ЦБС. Складна ситуація щодо цього 

в Кременецькій (0,4 тис. грн), Борщівській (0,6 тис. грн), Збаразькій 
(0,7 тис. грн), Монастириській (0,7 тис. грн) централізованих 

бібліотечних системах. 

Головне завдання публічних бібліотек області – задоволення 

інформаційних потреб користувачів. В інформаційному обслугову-

ванні потреб громади бібліотечний фонд використовується як 
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інформаційний ресурс і продукт. В ідеалі фонд бібліотеки повинен 

гнучко реагувати на зміни інформаційних потреб користувачів та їх 

пріоритетні інтереси. Працівники книгозбірень намагалися 

комплектувати фонди, чітко орієнтуючись на потреби реальних та 

потенційних користувачів, здійснювати диференційовану передплату 

періодичних видань. У той же час обмеженість бюджетного 

фінансування, збільшення вартості видань, у т. ч. і преси, не 

дозволяють поповнювати їх повноцінно. 

Із загального фонду на комплектування публічних бібліотек 
області було виділено 264,6 тис. грн, або 0,5% від загальної суми 

використаних бюджетних асигнувань. Централізовані бібліотечні 

системи профінансовано за цією статтею на суму 159,7 тис. грн, 

або 0,4% від загальної суми коштів, виділених на потреби бібліотек. 

 

Важливим джерелом поповнення фондів книгозбірень є «Про-

грама поповнення бібліотечних фондів на період до 2015 року». 

В умовах подорожчання друкованої продукції та недостатнього 
фінансування вона головним чином реалізовувалася в частині 

придбання періодичних видань. Відповідно до програми обласним 

бібліотекам у 2014 році з місцевого бюджету на передплату 

періодичних видань було виділено 109,9 тис. грн, що становить 

29,7% до потреб, передбачених на ці витрати з бюджету. 

Для поповнення фондів вітчизняною та зарубіжною книжковою 

продукцією трьом обласним бібліотекам було виділено 100 тис. грн, 

за які придбано 2333 пр. видань (ОУНБ – 60,0 тис. грн, 1133 пр.; 
ОБМ – 25,0 тис. грн, 631 пр.; ОБД – 15,0 тис. грн, 569 пр.), що 

становить 41,1% від передбаченого програмою. 

З інших джерел обласні бібліотеки отримали 3526 пр. видань, на 

суму 151,1 тис. грн. 

На забезпечення мінімумом періодичних видань 

централізованим бібліотечним системам із місцевих бюджетів було 

виділено 337,6 тис. грн, що становить 33,7% від мінімальних 

нормативів, рекомендованих обласною універсальною науковою 
бібліотекою. 

На придбання книжкової продукції кошти були виділені лише 

Тернопільській районній (6,4 тис. грн, 125 пр. видань) і Терно-

пільській міській  ЦБС (48,0 тис. грн, 1449 пр. видань). 
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З інших джерел централізованими бібліотечними системами 

області було отримано книжкової продукції на суму 632,8 тис. грн 

(22 269 пр. видань). 

Серед централізованих бібліотечних систем у поточному році 

профінансовано: 

Тернопільська міська – 109,7 тис. грн; 

Тернопільська – 40,2 тис. грн; 

Теребовлянська – 25,9 тис. грн; 

Збаразька – 25,0 тис. грн; 
Кременецька – 24,5 тис. грн. 

Загалом у 2014 році на поповнення фондів бібліотек області 

з бюджету було виділено 601,9 тис. грн, що становить 18,2% до 

передбаченого програмою. 

 

Табл. 5. Фінансування на комплектування 

 
Упродовж минулого року до фондів книгозбірень області 

надійшло 154,79 тис. пр. документів, у т. ч. книг – 129,82 тис. пр., 

періодичних видань – 24,86 тис. пр. 

Значно зменшилося надходження книг до сільських бібліотек 

і становило 21,89 тис. пр. У середньому кожна книгозбірня отримала 

близько 32 пр. видань, хоча цей показник різний для кожної 
централізованої бібліотечної системи:  від 120 книг на одну бібліотеку 

в Чортківській, 46 – Кременецькій, 32 – Борщівській та по 11 книг 

у Монастириській, Підволочиській централізованих бібліотечних 

системах. 
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Підтримку в поповненні бібліотечних фондів надає місцева влада. 

ОУНБ здійснює облік і розподіл цих видань. За сприяння обласної 

видавничої ради до публічних бібліотек Тернопільщини надійшло 

19 назв книг авторів краю. 

Усього розподілено 8747 пр. видань, з них за програмою «Укра-

їнська книга» – 5248 пр., від обласної видавничої ради – 1098 пр. 

 

Табл. 6. Бібліотечний фонд 

 
Від загальної кількості отриманих видань надходження за 

мовною ознакою розподілилися таким чином: державною мовою – 

103,57 тис. пр. (66,91%), російською – 50,09 тис. пр. (32,36%), 

мовами національних меншин – 0,12 тис. пр. (0,08%), іноземними 

мовами – 1,01 тис. пр. (0,65%). 
Упродовж останніх років поточне комплектування головної 

книгозбірні краю здійснюється завдяки різноманітним джерелам.  

Загальна кількість надходжень 2014 року склала 

5291 пр. видань, із них: книги – 4154 пр., 3371 назва; журнали – 

1056 пр., 162 назви; газети – 71 річний комплект, 68 назв; 

електронні видання – 10 пр. 

На відміну від попередніх років, більш активно реалізовувалася 

«Обласна програма поповнення бібліотечних фондів області на 

2011–2015 роки», зокрема виділялися кошти як на придбання 
періодичних, так і книжкових видань. Уперше було передплачено 

районні газети для гарантованого реєстру регіональної інформації. 
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Показники скорочення надходжень газетно-журнальних видань 

пов’язані із забезпеченням інформацією з інтернет-джерел, а також 

їх подорожчанням.  

Усього куплено 1133 пр. книг, що становить 27% від загальної 

кількості надходження книжкових та електронних видань 

у звітному році. 

Закупівля здійснювалась на взаємовигідних договірних засадах 

у видавництвах України: ТзОВ «Олді-плюс», ТзОВ «Темпора», ТзОВ 

«Апріорі», ТзОВ «Літопис», ТзОВ «Смолоскип», ТзОВ «Видавничий 
дім «Києво-Могилянська академія», ТзОВ «Видавництво «Знання»; 

у книготорговельних та видавничих організаціях і приватних під-

приємців м. Тернополя, зокрема: ТОВ «Книжкова хата», ПП Кос-

тюк, ТОВ «Навчальна книга – Богдан», ТОВ «Редакція газети 

«Підручники і посібники», книгарні «Є». 

Безкоштовне поповнення фонду склало 73%. 

Фонд відділу краєзнавчої літератури та бібліографії 

поповнювався обласним обов’язковим примірником видань, що 
становить 474 пр. 

Також здійснювався моніторинг комерційних пропозицій, 

реклами книг, бібліографічної інформації та облік доставки 

видавничої продукції, пошук шляхів щодо взаємовигідної співпраці.  

Регулярному надходженню сприяв існуючий механізм системи 

надання книжкових новинок поліграфічними та видавничими 

підприємствами: «Укрмедкнига», «Економічна думка», ТОВ «Редак-

ція газети «Підручники і посібники», ТОВ «Навчальна книга – 
Богдан», ТОВ «Лілея». 

Добрі партнерські відносини склалися в бібліотеки з ТзОВ 

«Мандрівець». Заповнено лакуни щодо наявності всеукраїнського 

наукового журналу «Мандрівець». 

Вагомий внесок у формування фонду газетно-журнальних видань 

робить місцеве видавництво «Діана плюс» (64 назви). 

Бібліотека широко рекламує роботу з благодійниками та 

дарувальниками книг. Їх перелік подано на сайті ОУНБ. Відділ 
комплектування фонду узяв участь у загальнобібліотечній акції 

«Книги у пошуках читача», підготувавши стенд-рейтинг «Вдячні 

тернопільським бібліофілам!». Як дарунок, до бібліотечного фонду 

надійшло 689 пр. видань. 
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Серед благодійників варто відзначити УАДФ «Сейбр-Світло», 

Галузевий державний архів СБ України, Наукове товариство 

ім. Шевченка у Львові й Тернопільський осередок НТШ.  

Незважаючи на труднощі, фахівці бібліотеки взяли участь 

у черговому Форумі видавців у Львові. Для бібліотечного фонду 

придбано кращі взірці книжкових новинок, бібліотека перша 

ознайомила читацьку громаду міста з рейтинговими й резонансними 

виданнями України та світовими бестселерами. До цього переліку 

належать книги: «Історія українського театру в Галичині» 
Л. Чарнецького, «Україна: Західні землі» К. Кондратюка, 

М. Леськів, «Країна Галичина» Д. Мандзюка, «Йосиф Сліпий. 

Спомини», «Слишком много счастья» Е. Манро, «Сад бажань» 

В. Германа та інші. 

Здійснювався книгообмін із бібліотеками Міністерства культури 

України, а також книгнозбірнями іншого галузевого підпорядку-

вання. Виданнями Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського поповнюється серія 
бібліографічних покажчиків «Видатні педагоги світу». Львівська 

національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника надає щорічники 

«Записки ЛНБ ім. В. Стефаника» та «Збірники праць Науково-

дослідного центру періодики». 

Формування збалансованої моделі бібліотечного фонду ОУНБ 

проводилось з урахуванням спеціалізації комплектування 

книгозбірень інших відомств. Сайт бібліотеки вміщує перелік 

періодичних видань, які передплачуються книгозбірнями 
м. Тернополя, та 2 рази на рік оновлюється. Статус бібліотеки як 

інформаційного та суспільного інституту сьогодні корегується згідно 

з тенденціями наростання потоків електронної інформації. Усе 

частіше користувач приходить до бібліотеки не за книгою, 

журналом, а за інформацією, цікавиться електронними 

повнотекстовими копіями документів. 

Інформацію про обмінний фонд розміщено на веб-сторінці ОУНБ. 

З новими надходженнями до ОФ користувачів ознайомлювали 
щоквартальні списки літератури.  

Упродовж звітного періоду до обмінного фонду бібліотеки 

надійшло 10 155 пр. видань: 9289 пр. дублетної та малозапитуваної 

літератури з відділу зберігання основного фонду ОУНБ, 866 книг – 

дарунки приватних та юридичних осіб. 
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Постійними в роботі бібліотек є заходи щодо збереження 

бібліотечних фондів. Контрольна функція в цьому покладається на 

проведення щорічних планових переобліків та вилучення літератури 

за різними причинами, головною з яких є списання за зношеністю. 

У звітний період проводилось рекомплектування бібліотечного 

фонду. Загалом у 2014 році вибуття склало 237,13 тис. пр., з них 

книги – 212,07 тис. пр. (89,43%), періодичні видання – 25,04 тис. 

пр. (10,56%), аудіовізуальні видання – 0,02 тис. пр. (0,01%), у т. ч. 

у централізованих бібліотечних системах – 202,33 тис. пр., з яких 
книги – 182,63 тис. пр. (90,26%), періодичні видання – 

19,68 тис. пр. (9,73%), аудіовізуальні видання  – 0,02 тис. пр. 

(0,01%). 

На 1 січня 2015 року бібліотечний фонд книгозбірень області 

становив 7670,70 тис. пр. документів, у т. ч. у сільській місцевості – 

4919,91 тис. пр. документів, що на 82,34 тис. пр. менше від попе-

реднього року; у селах фонд документів зменшився на 43,43 тис. пр. 

За видами видань книги становили 7402,26 тис. пр., або 96,50% 
від загальної кількості видань; періодичні видання – 255,09 тис. 

пр., або 3,33%; аудіовізуальні видання – 11,62 тис. пр., або 0,15%; 

електронні видання – 1,73 тис. пр., або 0,02%. 

 

Аналізуючи фонди публічних бібліотек області, необхідно 

наголосити, що в них домінують документи соціально-політичного 

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

Недостатньо навчальної та наукової літератури з питань економіки, 
культурології, мистецтва, природничих наук, сучасних українських 

художніх та довідкових видань. Потребують оновлення багатотомні 

енциклопедії, тлумачні словники, довідники. Фонди сільських 

бібліотек-філіалів майже не поповнюються галузевою літературою. 

Через відсутність коштів украй скорочено як асортимент, так 

і кількість періодичних видань, особливо в сільських бібліотеках-

філіалах. У кращому випадку вони одержували 4–5 назв 

періодичних видань, а деякі – 1–2 назви, найчастіше – районну 
та одну з обласних газет. Для якісного задоволення потреб 

користувачів необхідно поповнювати фонд не лише місцевою, але 

й державною пресою, дитячими виданнями. 

Порівняно з попереднім роком, зменшився показник читаності 

фонду на 0,2 і становить 18,3. Багато років сталим залишається 

показник обертаності фонду в межах 1,2. 
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Табл. 7. Читаність фонду 

 
Табл. 8. Обертаність фонду 
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Згідно зі статистичними даними, книгозабезпеченість на одного 

мешканця становила 7,1 пр., на одного користувача по області – 

15,0 пр. та по селу – 17,0 пр. Загальнодержавний показник 

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

у сільській місцевості – 19,5 пр.  

Найвищий показник книгозабезпеченості на одного користу-

вача в Лановецькій (23,8; по селу – 24,0), Шумській (21,0; по 

селу – 23,0), Монастириській (19,2; по селу – 22,1) централізо-

ваних бібліотечних системах. 
 

У 2014 році кількість обслужених користувачів по області, 

порівняно з 2013 роком, зменшилася на 8717 чоловік й становила 

509 595 чоловік. Їх кількість по 18 ЦБС також скоротилася на 

9109 чоловік і складала 458 654 користувачі. Істотне зменшення 

кількості користувачів у звітному році мають Чортківська (на 

2462 чол.), Збаразька (на 2170 чол.) ЦБС. 

Аналізуючи показники роботи бібліотек, з року в рік 
спостерігаємо зменшення читацької активності. Ця стійка тенденція 

падіння інтересу до читання зумовлена розвитком інформаційних 

технологій на фоні низького оновлення книжкового фонду. 

Унаслідок цього кількість відвідувань бібліотечних закладів по 

області зменшилася майже на 168,7 тис. осіб, з них по ЦБС – 

177,1 тис. осіб і становила 4708,5 тис. осіб, по ЦБС – 3783,6 тис. 

осіб. 

Кількість користувачів віком до 15 років становила 105,3 тис. 
чоловік; від 15 до 21 року – 82,5 тис. чоловік; від 22 років – 

247,4 тис. чоловік. 

 

Належне місце в діяльності публічних бібліотек області займає 

обслуговування громадян з особливими потребами, користувачів 

похилого віку.  
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Табл. 9. Обслуговування користувачів 

 
Важливим плановим показником роботи бібліотек залишається 

книговидача. У 2014 році вона становила 9354,82 тис. пр., що на 

260,61 тис. пр. менше від попереднього року, у т. ч. по селу – 

5247,32 тис. пр., що менше на 234,7 тис. пр. На зменшення цього 

показника впливає якість бібліотечного фонду, мала кількість 

надходжень нової літератури, обмежений асортимент періодичних 

видань. 
 

Табл. 10. Книговидача 
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Разом із зміною позиції бібліотеки в інформаційному суспільстві 

повинен змінюватися статус бібліотекаря. З цим пов’язано усвідом-

лення нового змісту роботи бібліотеки, її значення у становленні 

демократичного суспільства, розповсюдженні нових знань, підви-

щенні культури населення України. Для реалізації цих завдань 

необхідно вміти виходити за межі професійних стереотипів, творчо 

запроваджувати інноваційні методи роботи, знати перспективи 

й тенденції розвитку бібліотечної справи. 

Компетентність бібліотекаря повинна виражатися у двох 
аспектах: по-перше, у професіоналізмі щодо пошуку, аналізу, 

систематизації та наданні інформаційних джерел і ресурсів, умінні 

користуватися інформаційно-пошуковими системами, електронними 

носіями інформації; по-друге, у компетентності щодо вміння навчи-

ти користувачів інформаційній культурі, орієнтуванні в ресурсних 

масивах. 

Основним принципом діяльності фахівців галузі є навчання 

протягом усього життя. 
Кадровий потенціал публічних бібліотек краю становив 

1306 бібліотечних спеціалістів, у сільській місцевості – 776. З них 

повну вищу освіту мають 352 особи (26,9%), у т. ч. бібліотечну – 

219 (62,2%); базову вищу – 897 (68,6%), у т. ч. бібліотечну – 

779 (86,8%). 

 

Табл. 11. Забезпечення кадрами 
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Кількість фахівців із вищою освітою в сільській місцевості 

становила 84 (10,8%), у т. ч. бібліотечною – 34 (40,4%); базовою – 

637 (82,0%), у т. ч. спеціальною – 543 (85,2%).  

За стажем роботи бібліотекарів можна розподілити таким чином: 

до 3 років – 105 (8,3%), по селу – 69 (8,9%); від 3 до 9 років – 

220 (16,8%), по селу – 145 (18,6%); понад 10 років – 334 (25,5%), 

по селу – 199 (25,6); понад 20 років – 647 (49,5%), по селу – 363 

(46,7%). 
  

Упродовж багатьох років продовжується негативна тенденція 

недостатнього бюджетного фінансування на оплату праці. Залиша-

ється невирішеною проблема неповної зайнятості бібліотечних праців-

ників, особливо в сільській місцевості. Так 736 (58,3%) 

з 1306 бібліотечних працівників працювали неповний робочий день. 

На неповну ставку працювало в Заліщицькій 84,3% (54 із 64), 

Гусятинській 83,1% (64 із 77), Теребовлянській 79,5% (74 із 93), 

Монастириській 74,5% (38 із 51), Зборівській 74,4% (64 із 86). 
 

Аналіз стану й потреб бібліотек області засвідчив, що питання 

покращення матеріально-технічної бази залишається одним із 

важливих. Минулого року до його вирішення долучилися керівники 

райдержадміністрацій, голови районних, сільських та селищних рад, 

благодійники.  

Упродовж року в кращі приміщення переведено 5 бібліотек-

філіалів, зокрема: Вишнівецьку міську бібліотеку для дорослих, 

Вишнівецьку міську бібліотеку для дітей, бібліотеку-філіал 
с. Колодно – селище Збаразької ЦБС, бібліотеку-філіал с. Залісся 

Монастириської ЦБС, бібліотеку-філіал № 2 для дорослих 

Тернопільської міської ЦБС. 

Капітального ремонту потребують 42 бібліотеки, у т. ч. 11 біб-

ліотек-філіалів Підволочиської ЦБС, 10 бібліотек-філіалів Борщів-

ської ЦБС, 5 бібліотек-філіалів Кременецької ЦБС, 4 бібліотеки-

філіали Монастириської ЦБС, Тернопільська обласна універсальна 

наукова бібліотека, Тернопільська обласна бібліотека для молоді. 
У 87 бібліотеках проводилися поточні та косметичні ремонти, на 

які було затрачено 680,6 тис. грн, з них: бюджетні кошти – 

592,9 тис. грн, кошти сільських рад – 15,0 тис. грн, спонсорські – 

43,8 тис. грн, спецкошти – 6,7 тис. грн, власні кошти працівників 

бібліотек – 22,2 тис. грн. 
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Значна увага приділялася наступним питанням: заміна дверей, 

вікон, ремонт сходів, дахів, опалювальної системи, придбання 

електрообігрівачів, проведення газового опалення, заміна 

електропроводки. 

Упродовж року в бібліотеках встановлено 107 склопакетів, 

у 36 бібліотеках на суму 174,3 тис. грн. Проведено заміну дверей 

в 11 бібліотеках-філіях на суму 31,4 тис. грн. 

Підключено газове опалення в бібліотеках-філіалах с. Ста-

ра Могильниця Теребовлянської ЦБС (1,0 тис. грн – допомога 
сільської ради), с. Постолівка Гусятинської ЦБС (7,3 тис. грн – 

допомога сільської ради), Вишнівецькій міській бібліотеці для 

дорослих, Вишнівецькій міській бібліотеці для дітей, Чортківській 

міській бібліотеці для дорослих, Чортківській міській бібліотеці для 

дітей (бюджетні кошти – 23,6 тис. грн), придбано газові конвектори 

для бібліотек-філіалів с. Матвіївці Шумської ЦБС (1,5 тис. грн – 

спецкошти), сіл Красне, Раштівці Гусятинської ЦБС (2,8 тис. грн – 

допомога сільської ради), с. Вістря Монастириської ЦБС (3,0 тис. 
грн – допомога сільської ради). 

Було зроблено заміну електромережі в бібліотеках-філіалах сіл 

Котівка Гусятинської ЦБС (1,5 тис. грн – кошти сільської ради), 

Курники, Серединки, Малий Ходачків Тернопільської районної ЦБС 

(0,7 тис. грн – кошти сільської ради, 0,5 тис. грн – власні кошти), 

Ладичин Теребовлянської ЦБС (1,2 тис. грн – бюджетні кошти), 

Дунаїв, Ридомиль Кременецької ЦБС (1,2 тис. грн – бюджетні 

кошти), Голотки Підволочиської ЦБС. 
В осінньо-зимовий період опалювалося 796 бібліотек (89,5% до 

загальної кількості), з них постійно – 497 бібліотек (55,9%), 

періодично – 299 (33,6%). 

За видами опалення бібліотек: газове (у т. ч. централізоване) – 

259 (29,1%), електричне – 296 (33,3%), пічне – 125 (14,0%), 

інше – 116 (13,1%). Не опалювалося 93 бібліотеки (10,5%). 

Для покращення сервісного обслуговування користувачів, 

розширення спектра бібліотечних послуг у бібліотеці-філіалі 
с. Антонів Чортківської ЦБС надано доступ до мережі інтернет. 

Комп’ютер передано центральною бібліотекою, кошти для 

підключення до мережі в сумі 1,3 тис. грн виділило ПП «Фортуна». 

Заліщицькій центральній бібліотеці директор ПП «Арма» 

І. М. Навольський подарував ксерокс, вартістю 7,8 тис. грн. За 

рахунок бюджетних коштів (16,2 тис. грн) Бучацькій центральній 
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бібліотеці придбано ноутбук, мультимедійний проектор та екран, 

Настасівській сільській бібліотеці-філіалу Тернопільської ЦБС 

придбано принтер (2,4 тис. грн – допомога сільської ради). 

На придбання столів, стільців, доріжок, гардин для деяких 

бібліотек було використано 34,7 тис. грн, з них 23,1 тис. грн – 

бюджетні кошти, 11,6 тис. грн – спецкошти. 

Загальна сума, витрачена на покращення матеріально-технічної 

бази публічних бібліотек, становить 993,0 тис. грн. 

 
Сьогодні книгозбірні області повинні змінити свою стратегію: від 

володіння інформаційними ресурсами – до організації оперативного 

доступу до них. У цьому напрямку протягом останніх років ЦБС 

області здійснюється напрацювання нових бібліотечно-інформацій-

них продуктів та розширення переліку послуг, а саме:  

� надається доступ до інформації на нових видах носіїв, 
облаштовуються інтернет-місця для користувачів, організо-

вуються фонди СD-ROM; 

� розпочинається обслуговування віддалених користувачів через 

web-сайти бібліотек; 

� створюються умови для вільного доступу населення до 
інформаційних ресурсів місцевого самоврядування: 

законодавчих, нормативних, статистичних, економічних, 

аналітичних, соціологічних та інших матеріалів; 

� організовується доступ до повнотекстових баз даних на 

електронних носіях, створених або придбаних бібліотекою. 

Виконання цих завдань забезпечує зовсім новий рівень 
бібліотечно-інформаційного обслуговування, створює умови якісного 

та швидкого публічного доступу до інформації та знань. Упро-

вадженню нових інформаційних послуг сприяє розширення парку 

комп’ютерної техніки в бібліотеках області (загальна кількість ПК 

по області – 558, з них у районних ЦБС – 358, у т. ч. 158 по 

сільських бібліотеках-філіалах). 

Інтернет-центри, створені для забезпечення вільного доступу до 

Всесвітньої мережі, стали одним із структурних підрозділів 

бібліотек. Обслуговування проводилося згідно з правилами 
користування інтернет-центром і безкоштовно. 

Інтернет уже став невід’ємною складовою книгозбірень. 

Змінився характер надання бібліотечних послуг, з’явилися додаткові 

умови для неперервної та відкритої самоосвіти, можливості 
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дистанційного навчання для користувачів (учнів, педагогів) і для 

самих бібліотекарів. Інтернет-центри продовжують отримувати 

відгуки та подяки користувачів. 

Значна увага приділяється створенню електронних ресурсів 

бібліотек, сторінок у соціальних мережах. Адже сайт, блог – це ще 

одна можливість для бібліотеки розширити свою діяльність, охопити 

більшу кількість користувачів, створити позитивний імідж, 

розповісти про щоденну працю великого колективу: виставки, 

робота клубів за інтересами, творчість наших користувачів і все 
багатогранне життя бібліотеки. На сторінках сайтів розкривається 

культурно-просвітницька, методична діяльність книгозбірень, 

подається видавнича продукція, анонси заходів.  

 

Публічні бібліотеки – соціальні інститути, головним завданням 

яких є доступ до інформації, забезпечення соціокультурних потреб 

громади, – роблять усе можливе для забезпечення громадськості 

якісним бібліотечно-інформаційним обслуговуванням, упровадження 
новітніх інформаційних технологій, реалізації соціально-гумані-

тарних проектів, зростання обсягів інформації та донесення її до 

користувача в найкоротший термін. 

Чільне місце в діяльності книгозбірень області займає довідково-

бібліографічна та інформаційна робота, завданням якої є опера-

тивне задоволення потреб користувачів, надання інформаційних 

послуг, удосконалення довідково-бібліографічного апарату бібліотек 

для пошуку інформації, організація бібліотечно-бібліографічного 
навчання користувачів. 

Більшість центральних книгозбірень продовжують готувати та 

видавати бюлетені нових надходжень, а також використовують 

можливості місцевих ЗМІ для інформування про літературу, якою 

нещодавно збагатилися їхні фонди. 

Велику популярність здобули дні періодики, проведенням яких 

бібліотекарі намагаються компенсувати відсутність нових книг 

галузевого та суспільно-політичного характеру. Користувачі також 
охоче відвідують інформаційні години. 

Традиційно організовуються заходи, спрямовані на вдосконален-

ня професійної діяльності: дні професії, дні спеціаліста, дні влади. 

Певні категорії користувачів книгозбірень забезпечуються 

груповою інформацією у вигляді бібліографічних списків, оглядів. 
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Допомагаючи відвідувачам орієнтуватися в масивах відомостей, 

бібліотечні працівники систематично проводять заняття з методики 

пошуку матеріалів, уміння самостійного користування каталогами, 

картотеками, наявними електронними базами даних, організовують 

екскурсії книгозбірнями. 

Готувались інформації на теми: «Ради – як основи 

самоврядування громадян», «Досвід роботи органів місцевого 

самоврядування», «Соціальний та правовий захист дітей в Україні», 

«Охорона дитинства в Україні», «Військова політика та 
реформування Збройних сил в Україні», «Соціальний захист 

військовослужбовців», «Новини в податковому законодавстві 

України», «Роль української мови у вихованні молоді», 

«Використання земель на території, підпорядкованій місцевому 

органу влади», «Взаємодія органів місцевого самоврядування з 

підприємствами і установами, які знаходяться на підпорядкованій 

території», «Законодавча основа місцевого самоврядування» та ін. 

У всіх бібліотеках-філіалах протягом року оформлялись 
календарі знаменних дат «Пам’ятай дати історії України», 

«Літературний календар», «Краєзнавчий календар». 

Систематичного характеру набуло проведення масових форм 

інформування: організація книжкових виставок, проведення днів 

інформації, минулого року вони готувалися на такі теми: «Війна 

минула, спогади болять» (до 70-річчя визволення України від 

німецько-фашистських загарбників), «Невигойний біль 

Афганістану» (до 25-річчя виведення військ з Афганістану),  
підготовка аналітичних  оглядів преси «Нове в періодиці», 

«Знайомтесь: цікаво», бібліографічних оглядів.  

Інформаційна та просвітницька робота серед населення 

здійснювалась також шляхом складання інформаційних списків, 

тематичних папок, інформ-досьє, інформаційних списків, картотек, 

які розміщені в інформаційних зонах бібліотек, зокрема: «Нове 

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

реформа: за і проти», «Пільги. Допомоги. Компенсації», «Служба 
працевлаштування інформує», «Ваше здоров’я», «З милосердям 

в душі». При цьому в практиці роботи застосовувались індивідуальні 

форми: замовлення телефоном, надання довідок, обслуговування 

книгою та іншою продукцією вдома.  
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Систематично поновлюються тематичні викладки: «Влада 

і культура», «Правовий дайджест», «На замітку практику», 

«Місцева влада інформує», «Бізнес-орієнтир». 

Зібрано друкований матеріал: постанови, рішення, 

розпорядження РДА, районної та сільських рад, інформації про 

бюджет, його формування та використання. Організовано кутки, 

папки, теки: «Центри правової інформації», «Бібліотека, місцева 

влада і населення», «Місцеве самоврядування: офіційні форми». 

Продовжували наповнюватись прес-папки: «Податкова служба 
інформує», «Центр зайнятості інформує», «Громадські організації 

району», «Сімейне життя», «На допомогу фермеру», «Нове 

в періодиці з питань місцевого самоврядування» та ін. 

На замовлення органів влади готувались інформаційно-

аналітичні довідки з питань розв’язання актуальних проблем, 

бібліографічні списки, оперативна інформація про нові публікації. 

Складались інформаційні списки «Українська сім’я» (у рамках 

Року сім’ї), «Свято, яке завжди з нами» (до 70-річчя визволення 
України), «Цвіт нації і її майбутнє» (до Дня молоді), рекомендаційні 

списки літератури «Трагедія, з якою ми живемо» (до Всесвітнього 

дня боротьби зі СНІДом), «Сильна заможна громада – сильна 

заможна країна» (до Дня самоврядування), «Закон захищає 

дитинство», «Діти війни». 

Для популяризації бібліотечно-бібліографічних знань та 

виховання інформаційної культури користувачів проводились 

опитування, бесіди, бібліотечно-бібліографічні уроки, бібліографічні 
консультації на теми «Каталоги і картотеки бібліотеки», «Роль 

книги у формуванні особистості», «Як працювати з довідковою 

літературою», «Пошук необхідної інформації в СКС та краєзнавчій 

картотеці», дні нової книги, цикли бібліографічних оглядів нових 

книг та періодичних видань «Сторінками нових книг», «Гортаючи 

журнали», «Цікаве – із газет». Також у бібліотеках діяли книжкові 

виставки нових надходжень: «Увага! Нові книги!». 

Для оперативного інформування користувачів про нові 
надходження традиційним стало створення в бібліотеках 

інформаційних куточків, тематичних полиць «Бібліотека пропонує», 

«Новинка», «Радимо прочитати». 

У практику роботи бібліотек увійшло проведення бібліо-

графічних оглядів літератури «Сторінками нових надходжень», 

годин цікавих повідомлень. 
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Задля максимально повного задоволення інформаційних потреб 

користувачів у бібліотеках удосконалювався та розширювався 

довідково-бібліографічний апарат, особливо система картотек. 

 

Використання 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, 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. 

Велика увага приділялась охопленню інформацією індивідуаль-

них абонентів, які були виявлені шляхом проведення опитування. 
Серед них – спеціалісти державних установ, господарських органів, 

місцевого самоврядування, юристи, учителі, медичні працівники. 

 

У бібліотеках області також працюють Пункти доступу громадян 

до офіційних матеріалів. Населенню надається безкоштовний доступ 

до законодавчих документів органів державної влади та місцевого 

самоврядування, проводиться консультування відвідувачів із пошуку 

інформації на сайтах. 
Проект «Програми сприяння парламенту II» «Створення мережі 

пунктів доступу громадян до офіційної інформації» упроваджується 

в тісній співпраці з партнером – Українською бібліотечною 

асоціацією. 

 

Значне місце в роботі бібліотек області займає обслуговування 

людей з обмеженими можливостями: людей похилого віку, 

важкохворих, прикутих до ліжка. Увага до осіб з особливими 
потребами – це ознака цивілізованого суспільства. Дуже часто це 

люди творчі, які прагнуть уваги, хочуть бути почутими, представити  

свої творчі здобутки. Головне для них – спілкування, і саме цю 

можливість надають книгозбірні, також намагаються зробити все 

можливе, щоб допомогти їм в отриманні належної освіти, 

спеціальності, у проведенні дозвілля, соціальній реабілітації та 
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в подальшій їхній інтеграції в суспільство. Для людей похилого віку 

бібліотека є насущною потребою, а відвідування книгозбірні, вибір 

книги, обговорення прочитаного стає своєрідним ритуалом. 

Працівники бібліотек досить тісно працюють із цією категорією 

читачів. 

 

Упродовж багатьох років відділ міського абонементу 

Тернопільської ОУНБ тісно співпрацює з управлінням соціальної 

політики Тернопільської міської ради, відділом соціальної допомоги 
на дому (на обліку якого перебуває понад 500 осіб на території 

міста), відділенням соціально-побутової адаптації з надання 

соціальних послуг самотнім пенсіонерам (послугами якого 

користуються понад 2 тисячі пенсіонерів), які діють у Тернопіль-

ському міському територіальному центрі соціального обслуговування 

населення. 

Фахівці відділу міського абонементу ТОУНБ постійно проводять 

моніторинг запитів громадян даної категорії. Для вивчення потреб 
користувачів соціальним працівникам – кур’єрам відділу соціальної 

допомоги на дому – було роздано пам’ятки про послуги бібліотеки 

та анкети. Саме через посередництво кур’єрів здійснюється 

обслуговування одиноких громадян, які доставляють їм книги 

додому. 

На сайті Тернопільської ОУНБ (www.library.te.ua) та блозі 

відділу міського абонементу «Абонемент на бульварі Шевченка, 15» 

розміщено звернення до людей з особливими потребами, у якому 
зазначено, що бібліотека спільно з управлінням соціальної політики 

Тернопільської міської ради, волонтерами доставляє додому книги, 

періодичні видання із фонду книгозбірні згідно з уподобаннями 

бажаючих. 

Бібліотекарі постійно долучаються до роботи клубу «Турбота про 

літніх людей України», який діє в Тернопільському міському 

територіальному центрі соціального обслуговування населення. 

Центр безкоштовно обслуговує пенсіонерів, інвалідів та 
малозабезпечених громадян м. Тернополя. Також організовує 

дозвіллєву програму, зокрема відвідування театру, проведення бесід, 

лекцій, зустрічей, перегляди улюблених фільмів. Працівники нашої 

книгозбірні також провели низку заходів. 

Протягом 2014 року в Бучацькій центральній бібліотеці 

продовжувалися заняття «Університету ІІІ віку» – навчання для 
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літніх людей. В університеті, девіз якого – «Вчитись ніколи не 

пізно», функціонують ІІІ факультети: хорового співу, правового 

всеобучу та основ психологічних знань, основ медицини та здорового 

способу життя. Згідно з угодою про співпрацю, укладеною між 

територіальним центром соціального обслуговування та центральною 

районною бібліотекою, щовівторка й щочетверга в читальному залі 

центральної районної бібліотеки проходять навчання у формі лекцій, 

бесід, дискусій, обміну життєвим досвідом. Також організовуються 

книжкові виставки, проводяться огляди літератури та періодики, 
оформляються виставки творчих доробків «студентів» університету. 

 

Понад дві тисячі чоловік похилого віку, 650 людей з обмеже-

ними фізичними можливостями, з них 37 дітей, обслужили 

у 2014 році бібліотеки Шумської централізованої бібліотечної 

системи. Ця категорія користувачів має право на першочергове 

обслуговування книгою, інтернет-послугами. Бібліотечні працівники 

пропонують свою допомогу в обслуговуванні вдома, замовленні книг 
і наданні довідок телефоном, складанні добірок літератури, 

запрошують відвідати масові заходи та взяти в них участь. Так 

центральна бібліотека здійснює обслуговування книгою хворих у 

Шумській центральній лікарні, а одиноких престарілих – завдяки 

працівникам управління праці та соціального захисту населення.  

Щороку напередодні Міжнародного дня інвалідів, Дня людей 

похилого віку бібліотеки проводять ряд заходів спільно з управ-

лінням праці та соціального захисту населення, центром служби 
сім’ї та молоді. Зокрема, урок милосердя «Добром забуте серце 

обігрійте» (ЦБ, с. Матвіївці, с. Кордишів), «Не говори про доброту, 

забувши про чужу біду» (с. Шумбар, с. Бриків), «Хай буде теплою 

осінь життя» (с. Великі Дедеркали, с. Піщатинці), годину доброти 

«Хай квітне в твоїм серці завжди доброта» (с. Онишківці, с. Бірки), 

бесіду-роздум «Лиш з добра і любові проростає колосся» (с. Сураж). 

 

Відродженню духовності та культури нашого народу сприяє 
соціальне партнерство бібліотек із релігійними громадами. 

Священнослужителі є частими гостями книгозбірень, допомагають 

у поповненні фондів церковною літературою, проводять заняття 

в недільних школах. 
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Для різновікових категорій користувачів організовувалися 

години та уроки духовності, заходи, присвячені святам календарного 

циклу. 

У с. Настасові Тернопільського району для школярів працював 

табір «Веселі канікули з Богом», організований церквою спільно 

з бібліотекою. У межах заходу проходили ігри, квести, катехизація, 

«майстерки». Діти під час канікул вивчали стиль танцю «банси», 

виготовляли вироби з паперу, гіпсу, ляльки-мотанки. Завершилися 

«канікули» концертом і виставкою виробів, які виготовили 
учасники цього заходу. 

У бібліотеці-філіалі с. Висипівці Зборівської ЦБС було 

організовано виставку дідухів «Різдвяне диво», на якій представлено 

40 дідухів різних розмірів. Неабияке враження одержали відвідувачі 

від виставки павуків, виготовлених із соломи. 

 

Краєзнавча діяльність є одним із пріоритетних напрямків 

роботи публічних бібліотек області. Протягом року вони працювали 
над формуванням та збереженням краєзнавчого фонду, створенням 

довідково-бібліографічного апарату, власних інформаційних 

ресурсів, популяризацією краєзнавчих видань. 

Одним з аспектів краєзнавчої роботи є формування й достатньо 

різноманітне використання фонду краєзнавчої літератури, що 

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

зокрема, інші матеріали, у яких висвітлюється економічний стан 

краю, історичні й культурні особливості району, міста, екологічні 
проблеми, а також твори місцевих прозаїків, поетів, публікації про 

видатних людей та ін. 

 

Бібліотеки області працювали над поповненням інформаційно-

етнографічних кутків, музейних кімнат, організованих за сприяння 

мешканців сіл у рамках районних акцій «Подаруй бібліотеці 

вишивку» та «Подаруй бібліотеці старовинні предмети вжитку», 

постійно діючих книжкових виставок «Бібліотечка українця» 
(матеріали народознавства, українознавства, краєзнавства та 

етнографії), виставок-оберегів «Святами дзвенить українська хата», 

«Реліквія моєї родини», фотоальбомів-викладок «Наші краяни – 

творці духовності», фотовиставок «Весільна мить, спіймана у кадрі», 

папок-досьє «Тобі розкаже сива давнина, як край наш жив, боровся 
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й розвивався», «Скарби талантів землі Борщівської», тек-накопичу-

вачів «Село на сторінках преси». 

Протягом року бібліотекарі Борщівської ЦБС спільно зі 

школами, клубними установами працювали над активізацією роботи 

краєзнавчих та народознавчих клубів за інтересами «Джерело» 

(с. Більче-Золоте), «Ріднокрай» (с. Стрілківці, с. Худиківці), «Рідне 

слово» (с. Шишківці, смт Мельниця-Подільська, с. Королівка, 

с. Бурдяківці), «Краса у творчості» (с. Гуштин), «Перлинки» 

(с. Пищатинці), «Любисток» (с. Мушкатівка, с. Урожайне), 
«Вишиваночка» (с. Білівці, с. Латківці), «Краєзнавець» (с. Лосяч), 

«Калина» (с. Ланівці), «Юні краєзнавці» (с. Дзвинячка), 

«Джерельце» (с. Бабинці), «Філігрань» (смт Мельниця-Подільська), 

«Юні краяни» (с. Гермаківка), «Фольклорний переспів» (с. 

Дністрове) та урізноманітненням форм їх роботи з метою збереження 

народних традицій і звичаїв, зміцнення духовної й національної 

культури. Для популяризації роботи цих клубів організовувались 

конкурси робіт: «Дива своїми руками», «А я роблю це так…», 
«Умілі руки» та ін. 

Центром теплих зустрічей, наполегливої інтелектуальної праці 

стала для своїх користувачів Почаївська міська бібліотека-філіал 

для дорослих Кременецької ЦБС. Чимало цікавих заходів 

проводилося тут у тісній співпраці з працівниками Будинку 

культури, колективом історико-художнього музею, педагогічним 

колективом школи, викладачами ВПУ-21. Співпраця з краєзнав-

цями району дозволила зібрати велику кількість матеріалів 
історико-краєзнавчого характеру, яка вилилася у створення сектору 

краєзнавства. Особливо цікавляться цим куточком учителі, 

вихователі, учні. Зібрані матеріали використовуються для 

написання рефератів, підготовки рекомендаційних списків 

літератури, проведення конференцій, літературних годин, усних 

журналів, вікторин, брейн-рингів, голосних читок, уроків, 

конкурсів. 

 
Іван Горбачевський – геніальний учений, доктор медичних 

наук, член  Найвищої ради здоров’я Австро-Угорщини у Відні, 

перший міністр охорони здоров’я Австро-Угорщини та Європи. 

Народився вчений у с. Зарубинцях Збаразького району. З нагоди 

160-річчя видатного земляка в бібліотеці-філіалі відбувся вечір-

портрет «Світоч української науки», під час якого бібліотекар 
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ознайомила присутніх із біографією ювіляра, літературою про нього. 

Гості заходу також відвідали музей І. Горбачевського, де мали змогу 

побачити фотографії, герб родини Горбачевських та матеріали 

життєвої й творчої діяльності Івана Яковича. 

 

Організовуючи заходи, фахівці книгозбірень особливу увагу 

звертають на розкриття сторінок минулого рідного краю, міста, 

села, популяризацію краєзнавчих документів про видатних діячів 

своєї місцевості, які зробили значний внесок у розвиток науки, 
культури, історії. Зокрема, проводилися: краєзнавчі дні, краєзнавчі 

читання, читацькі конференції, презентації книг, літературні 

вечори, зустрічі з відомими людьми, ученими, краєзнавцями, 

письменниками, конкурси на кращого знавця краю, свята сіл; 

відбувалися засідання клубів та об’єднань краєзнавців. У заходах 

брали участь працівники бібліотек, члени осередків Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, історики-краєзнавці, місцеві 

літератори, які небайдужі до висвітлення історичної спадщини 
народу, його духовної культури. Особливо змістовну роботу в цьому 

напрямку здійснюють у Бережанській, Борщівській, Гусятинській, 

Заліщицькій, Збаразькій, Кременецькій, Лановецькій, Підволо-

чиській, Теребовлянській, Чортківській, Шумській ЦБС. 

 

У формуванні національної свідомості, вихованні поваги до 

історії важливу роль відіграє національно-патріотичне виховання. 

Революція гідності, трагічні події, що відбуваються на Сході, 
неоголошена війна – усе знаходить відгук у роботі бібліотек. 

Україна йшла довгих 23 роки до свободи, незалежності, 

перетерпіла й зради, і зневіру, заплатила кров’ю своїх кращих синів 

лише за можливість будувати вільну та нову державу. 

У Хоростківській бібліотеці для дорослих Гусятинської ЦБС 

з квітня по грудень тривав національно-патріотичний проект 

«Молодь така Українська», присвячений ушануванню пам’яті 

Небесної сотні й Героїв, які відділи своє життя за незалежність 
держави. 

Буремні події сьогодення відкривають  нові сторінки історії 

України. Ніхто не може залишатися осторонь, коли агресор 

плюндрує наші землі. У бібліотеках Кременецького району пройшли 

заходи національно-патріотичного спрямування. Кременеччина 

завжди пам’ятатиме свого земляка, Героя Небесної сотні Олександра 
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Капіноса, уродженця с. Куликова. Він був великим патріотом 

України, гідним сином своєї землі. Зі щемом у серці та слізьми на 

очах у пам’ять про нього освітньо-культурним комплексом було 

проведено тематичний вечір-реквієм «Нескорені Революцією, 

непереможні сьогодні». У його рідному селі відкрито пам’ятник та 

музей Героя, на школі, у якій він навчався, встановлено 

меморіальну дошку. 

 

Монастириська ЦБ та бібліотеки-філіали долучились до 
благодійної акції «Зігрій воїна». У читальному залі створено центр 

для підтримки армії, організовуються зустрічі громадськості 

з волонтерами, збираються речі, необхідні воїнам, а також кошти. 

У центральній бібліотеці та бібліотеках-філіалах пройшли уроки 

історичної правди «Мої земляки – учасники Революції гідності», на 

які були запрошені учасники Майдану та воїни АТО. «Ніч, яка 

вивела нас на світло» – під такою назвою відбувся тематичний 

вечір у ЦБ та бібліотеках сіл Коропець, Устя-Зелене, Бертники. 
Історичну годину «Майдан – революція українського духу» 

проведено в бібліотеках сіл Велеснів, Вістря, Григорів. У читальному 

залі ЦБ щомісяця проводиться огляд журналу «Військо України». 

Невід’ємною частиною виховної та масової роботи є патріотичне 

та духовне виховання підростаючого покоління. У Плотичанській 

бібліотеці-філіалі Козівської ЦБС проведено годину-реквієм «Ми 

пронесли в серці пам’ять про війну», присвячену визволенню села 

Плотичі від фашистських загарбників. 
Спогади про цю подію, довжиною в 70 років, залишив для 

односельчан Іван Фордзюн у книзі «Село Плотича: легенди 

і дійсність». 

У Козівській ЦБ увазі користувачів було запропоновано 

книжкову виставку «В книжковій пам’яті – миттєвості війни», 

матеріали якої розкривали історичну правду про трагічні дні війни, 

змальовували образи учасників воєнних дій. 

До річниці Революції гідності в центральній районній бібліотеці 
організовано виставку-експозицію фотоматеріалів учасників Майда-

ну, проведено читання «Героїчна поезія Майдану». 

У бібліотеках системи оформлено викладки літератури, 

періодичних видань. 

Читачі районної бібліотеки для дітей та гуртківці Козівського 

БДЮТ разом зі своїми наставниками, завідувачкою дитячої 
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бібліотеки І. Б. Лазарчук та керівником гуртка юних кореспондентів 

В. В. Павленчак, побували на екскурсії в місті Києві.  

З особливим трепетом ступали по Хрещатику, де стояли намети 

й революційна сцена. Найбільше враження на всіх справила вулиця 

Інститутська. У пам’яті оживали події, які бачили з екранів 

телевізорів. На кожному клаптику цієї зрошеної кров’ю землі 

відчувався погляд тих, для кого любов до України була понад власне 

життя. 

Таку ж екскурсію організувала завідувачка бібліотеки-філіалу 
с. Теофіпілки Г. Барилко спільно з місцевим парохом отцем Євгеном 

для своїх активних користувачів. Їм пощастило, бо всі ці три дні 

мали в столиці чудового екскурсовода. Наша землячка, журналіст 

телеканалу «112» Г. Шкільна погодилася бути гідом для 

екскурсантів із Козівщини. 

 

Шумською центральною бібліотекою проводилась пошукова 

робота зі збирання фотографій земляків, учасників Революції 
гідності. Зібрані матеріали, які було відображено на фотовиставці 

«Революція гідності» у Шумському районному будинку культури, 

а інформація про них розміщена в папці «Шумчани і Революція 

гідності». 

У рамках відзначення Дня Незалежності України Теребов-

лянська центральна бібліотека взяла участь у благодійному ярмарку 

зі збору коштів для військових Теребовлянщини «Збережіть життя 

українським військовим! Збережіть незалежність своєї країни!». Тут 
реалізовували книги, які принесли з домашніх бібліотек (також 

долучилися наші користувачі), купували ярмарковий крам та 

залишали кошти в благодійних скриньках. 

До Дня Гідності і Свободи, у пам’ять про полеглих під час акції 

протесту на Майдані та неоголошеної війни на Сході для 

користувачів у бібліотеках централізованих бібліотечних систем 

було оформлено інформаційні виставки й тематичні полиці 

«Україна – це країна гідності і свободи», «Від Революції свободи до 
Революції гідності», «Рік, коли плакали ангели», «Герої Майдану 

Тернопільщини». 

 

Один із напрямків роботи бібліотек – популяризація правових 

знань, виховання в юних користувачів поваги до закону, 

формування в них необхідності жити за правовими нормами. 
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Публічними книгозбірнями області проводяться різноманітні заходи 

даної тематики: години правового виховання «Права та обов’язок 

нероздільні», уроки права «Юридичні довідки – шлях до правових 

знань», правові лабіринти «Я знаю свої права», бесіди «Закон 

захищає дитинство», години державності «Конституція України – 

новий відлік часу», круглі столи «Держава і соціальний захист 

населення». 

 

Комплекс заходів «Людина. Закон. Право. Милосердя» 
організовано для популяризації бібліотечного обслуговування 

в рамках програми «Правова освіта населення до 2014 року», 

загальнодержавної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права людини на період до 

2016 року». Минулого року проводились заходи в рамках 

благодійної акції «Творімо добро разом» спільно зі школою, 

церквою, громадськими організаціями. У бібліотечних закладах 

створено всі умови для підвищення правових знань громадян та 
формування поведінки, яка б відповідала критеріям моральності й 

законності. Бібліотеки є найбільшим конгломератом правової 

інформації, оперативним каналом правового інформування соціально 

активної частини населення. 

Налагоджувалася тісна співпраця з органами соціального 

забезпечення, організаціями Червоного Хреста, місцевими 

організаціями інвалідів «Зорі надії» і «Тепло сердець», радами 

ветеранів, благодійними фондами, волонтерами, книгоношами. 
У бібліотеках наповнювались матеріалами тематичні папки-

накопичувачі, картотеки, інформ-досьє: «Добро і милосердя – вищі 

людські цінності», «Пільги, допомоги, компенсації», «Соціальна та 

пенсійна реформа». 

У книгозбірнях для учнів середнього й старшого віку 

продовжувались заняття в «Школі права», клубах за інтересами 

«Позиція», «Закон і ти», «Правознавець», «Спілкування», «Надія», 

на яких обговорювалися закони для молоді й про молодь. 
Урок правового інформування на тему «Паспорт – твій 

основний документ» відбувся в читальному залі Підволочиської 

центральної бібліотеки. Начальник центру адміністративних послуг 

районної державної адміністрації розповів юним слухачам про 

значення паспорта в житті кожної людини та як правильно 

і грамотно звертатися за допомогою в оформленні цього документа. 



 33

Юні читачі бібліотеки подивилися короткий фільм, який висвітлив 

конфліктну ситуацію під час прийому пакета документів та 

виготовлення закордонного паспорта. Слухачі активно обговорили 

дану ситуацію та зробили висновки, як не потрапити в тенета 

неправових відносин.  

Четвертий рік поспіль у Чортківській центральній бібліотеці  

функціонує інформаційно-консультативний центр «Правовий 

компас» у рамках проекту «Шлях до успіху через інтернет», який 

є необхідною умовою реалізації проекту  програми «Бібліоміст». 
Люди старшого віку за допомогою працівників центральної 

бібліотеки постійно здійснюють пошук нормативно-правових 

документів. 

 

Сьогодні бібліотека є закладом, який реалізує право громадян на 

доступ до інформації, і центром спілкування користувачів. 

Відроджують свою роботу та успішно функціонують на базі 

книгозбірень клуби за інтересами, любительські об’єднання; назви, 
тематика, спрямованість, категорії читачів – найрізноманітніші. 

Найбільшою популярністю користуються правові, народознавчі, 

літературні, краєзнавчі клуби. На їх засіданнях користувачі 

отримують найактуальнішу інформацію, консультацію, обмінюються 

досвідом, а головне – спілкуються на улюблені теми. 

 

Значна увага приділяється профорієнтаційній діяльності. 

Надійними партнерами в даній ділянці роботи є районні служби 
зайнятості, центри соціальних служб для молоді. Ці установи 

регулярно надають книгозбірням різноманітні інформаційні 

матеріали, які розповідають про ту чи іншу професію та її переваги, 

а фахівці служб зайнятості – активні учасники заходів, які 

проводять бібліотеки. 

Постійно здійснюється популяризація літератури на допомогу 

соціально-професійному визначенню молоді. 

У кожної людини є свій життєвий шлях. Він починається не 
з перемог, досягнень, великих здобутків, а з маленького невпевне-

ного кроку. Крок за кроком, пізнаючи світ, прокладаємо свою 

дорогу. 

Чергове засідання Клубу творчої молоді відбулося у формі 

години-спілкування «Перший крок до вибору професії», яке 



 34 

організувала та провела бібліотекар юнацького абонементу 

Заліщицької центральної бібліотеки. 

Члени клубу – учнівська та студентська молодь – ділилися 

своїми творчими здобутками. Відрадно, що цього року клуб 

поповнився новими членами, представниками всіх без винятку 

навчальних закладів міста. 

Важливо, що учасники засідання усвідомили й обговорили права 

молодих людей на свободу вибору. Самостійно вибираючи, ти 

зможеш черпати у своїй професії радість і задоволення, розвивати 
особисту ініціативу, бо яку б галузь не обрав, вона вимагатиме 

поєднання розумових і практичних дій, творчого підходу, постійного 

підвищення кваліфікації. 

Христина Петрикевич, учениця 10 класу Заліщицької ЗОШ 

№ 2 – талановита, обдарована дівчина, працює з художнім 

малюнком на склі, займається виготовленням виробів із шкіри, 

бісероплетінням. Активно відвідує гуртки, зокрема в  Будинку 

дитячої та юнацької творчості. Бере участь у творчих конкурсах, 
займає призові місця. Уже визначилася з вибором професії. 

У своєму доробку Христина має  понад 50 картин. 

Хобі Аліни Війтюк – малювання. Їй 15 років, навчається 

у Заліщицькій ЗОШ № 1. Малює з дитинства. Відвідує заняття 

в дитячій художній школі та районному Будинку дитячої і юнацької 

творчості. На зустрічі в клубі Аліна знайомила присутніх із 

власними роботами, які виконала аквареллю. Дівчина пробує писати 

вірші. Мріє про професії фотографа, дизайнера, художника. 
Рано чи пізно ми всі виходимо на життєве роздоріжжя, щоб 

серед тисячі шляхів обрати свій – єдиний. Ким бути? Дуже не 

просто розібратися у великому розмаїтті професій. З великим 

зацікавленням та увагою слухали присутні юних скрипальок, 

учениць Заліщицької ЗОШ № 2 Галину Михайлюк (9 кл.) та 

Наталію Соколовську (8 кл.). Дівчата активні в житті, навчаються 

в Заліщицькій державній музичній школі (клас скрипки), співають, 

малюють, вишивають, беруть участь у творчих конкурсах. 
Захоплюються сучасною музикою, спортом. 

Духом поезії були наповнені виступи Романа Фестриги, Юлії 

Довганюк, Тамари Вейван.   

Роман Фестрига – учень-випускник Заліщицького вищого 

професійного училища, переможець XXIII Всеукраїнського 

конкурсу ім. Т. Г. Шевченка, який проходив у м. Києві 12–16 трав-
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ня цього року. У номінації «Середні навчальні заклади» нагородже-

ний дипломом ІІІ ступеня. Присутніх Роман знайомив із творами 

Кобзаря та власними. Юнак мріє стати актором – навчатись на 

факультеті акторської майстерності Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

Юля Довганик, крім читання віршів, займається хореографією, 

співає, бере активну участь у студентському житті Заліщицького 

агроколеджу. Навчається дівчина на І курсі й здобуває фах 

бухгалтера. 
Іван Мантуляк – мешканець смт Товстого. Він зізнався, що 

круто змінив своє життя після вступу до Заліщицького аграрного 

коледжу. У навчальному закладі, де юнак здобуває освіту 

бухгалтера, захопився вокалом.  Бере  участь у художній самодіяль-

ності, мріє стати співаком. Виконує зарубіжні хіти, а у вільний 

час  пробує сили  у створенні власних пісень.  Має здібності до 

вивчення іноземної мови. 

Брати Бойчуки – Петро та Андрій – навчаючись у Заліщиць-
кому обласному багатопрофільному  навчально-реабілітаційному 

центрі, у вільний час  займаються улюбленими справами: 

вишивають, працюють із бісером, активно читають, грають у шахи. 

Тамара Вейван – учениця  цього ж навчального закладу. 

Активна учасниця всіх шкільних культурно-масових заходів. 

Любить читати вірші, розвиває свою акторську майстерність, 

вишиває  бісером, нитками. Має перші спроби у написанні віршів.  

Розповідаючи про улюблені заняття, молодь ділилася думками 
та мріями про свій майбутній вибір професій. При цьому висловлю-

вали бажання удосконалювати свої в клубі творчі здібності, які 

в майбутньому допоможуть їм у професійному навчанні та житті. 

Значна увага в роботі бібліотек Підгаєцької ЦБС приділяється 

профорієнтаційній діяльності. Партнерами в цій роботі є районні 

служби зайнятості, центри соціальних служб для молоді. Вони 

беруть активну участь у заходах, що проводяться в бібліотеках 

району. Також облаштовано книжкові виставки «Ярмарок робочих 
професій», «На допомогу абітурієнтові», «Нові професії на ринку 

праці», «Від мрії до професії». Щоб допомогти учням зробити 

правильний вибір професії, проводяться віртуальні подорожі 

сайтами навчальних закладів України. Цікавими були для молоді 

години професійної орієнтації «На шляху до вибору професії», 

«Правильний вибір професії – важливий крок у житті!», які були 
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проведені в центральній бібліотеці за участю фахівця районного 

центру зайнятості Лариси Король. 

 

Бібліотеки області через систему просвітницьких заходів 

поширюють інформацію про здоровий спосіб життя, екологію, 

літературу природничого характеру. Щорічно працівники розробля-

ють цикл заходів, серед яких – декади екологічних знань, 

здорового способу життя, дні екології, ековікторини, виставки-

застереження тощо. Свою екопросвітницьку діяльність книгозбірні 
координують з органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями, рухами, лісництвами тощо. 

Популяризації літератури з екології та спорту, медицини, 

формуванню дбайливого ставлення до навколишнього середовища, 

здорового способу життя сприяли заходи, об’єднані в комплекс 

«Екологія. Людина. Медицина». 

Борщівською ЦБС розроблено інформаційно-просвітницький 

проект «До здоров’я через книгу», розрахований на 2014–2018 рр. 
Його мета: 

• сприяти підвищенню рівня поінформованості жителів району, 

особливо дітей та молоді, з питань формування здорового 

способу життя і особливої гігієни, профілактики найбільш 

поширених інфекційних захворювань, надання першої невід-

кладної допомоги при нещасних випадках та ін. Створення умов 

для реалізації різних ініціатив, проектів та програм у сферах: 

виховання та санітарної освіти, медицини, вироблення 
у населення переконання в необхідності дотримання правил 

здорового способу життя на основі знань про причини 

захворювання, методи їх попередження й підтримки організму 

в здоровому стані; 

• підтримка громадських організацій щодо популяризації 

здорового способу життя, профілактики найбільш поширених 

інфекційних хвороб, забезпечення популярної медичної 

освіченості громадян; 

• створення умов для гармонійного розвитку особистості. 

Співорганізаторами проекту є Борщівська ЦБС та відділ охорони 

здоров’я РДА, учасниками – відділ освіти РДА, районний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ сім’ї та молоді 

РДА, управління праці та соціального захисту населення РДА, 

виконкоми місцевих рад, громадські організації. 
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На сучасному етапі проблема екологічного виховання є дуже 

актуальною. Коли екологічні проблеми стали загрожувати життю 

всього людства, постало питання про необхідність масової освіти 

населення. Бібліотеки системи приділяють значну увагу 

популяризації природничо-наукової літератури. Свою екопросвіт-

ницьку роботу координують з органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями, загальноосвітніми школами, беруть 

активну участь у проведенні заходів, приурочених до Дня довкілля, 
Дня Чорнобильської катастрофи, Всесвітнього дня охорони 

навколишнього середовища та ін. 

Масова робота з екологічної освіти відрізняється різноманіттям 

форм та методів. Серед цих заходів: екокалейдоскоп «В долонях 

Всесвіту Земля», природо-хвилинки «Цілющі скарби матінки 

Землі». 

Болючою раною для України залишається Чорнобильське лихо. 

Бібліотеки у своїй роботі продовжують звертатися до цієї теми. Біль 
за трагічну долю понівеченої Землі не вщухає. Як подолати це лихо? 

Як зберегти нашу Землю для нащадків? Чому навчив нас саме цей 

трагічний урок? Чи можна відродити Землю без відродження душі? 

Усі ці питання розглядалися під час заходів, приурочених до 

річниці Чорнобильської трагедії: години-реквієму «Чорнобильський 

вітер у душах», «І біль, і пам’ять, і тривога», уроку-скорботи 

«Пам’ять знову повертає до тих днів. Чорнобиль», екологічної бесіди 

«Полинь-трава». 
 

У 2014 році соціокультурну роботу бібліотек області було 

спрямовано на формування та задоволення духовних потреб 

користувачів, усебічний, інформаційний і гармонійний розвиток 

особистості. Їхні фахівці працювали над втіленням нових, 

нестандартних форм просвітницької роботи, виконанням цільових 

комплексних програм, найширшим розкриттям й популяризацією 

книжкових фондів. 
Здійснюючи соціокультурну діяльність, спеціалісти книгозбірень 

області велику увагу приділяли формуванню та утвердженню 

національної свідомості суспільства, вихованню в користувачів 

почуття патріотизму та гідності. Системними стали заходи, 

приурочені до Дня Соборності України, Дня Перемоги, Дня 

Конституції України, Дня Незалежності України, Дня Українського 
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козацтва, Дня партизанської слави, Дня пам’яті жертв голодоморів, 

Дня заснування Західноукраїнської Народної Республіки, Дня 

пам’яті героїв Крутів та ін. 

Популяризація кращих надбань української та світової 

літератури, культури є одним із пріоритетних напрямків роботи 

бібліотек області. Літературно-мистецькі вечори, літературні читан-

ня, вечори поезії, вечори-портрети, літературні подорожі, презен-

тації книг місцевих авторів, творчі зустрічі, присвячені ювілеям 

письменників, викликають цікавість у відвідувачів книгозбірень. 
Минулий рік був ознаменований багатьма пам’ятними датами, 

ювілеями літераторів та видатних діячів України, серед яких: 

200-річчя від дня народження Т. Шевченка, 100-річчя Легіону 

Українських січових стрільців, 70-річчя визволення України й Терно-

пільщини від фашизму, відзначення Року учасників бойових дій на 

території інших держав, Міжнародного року сім’ї, 180-річчя від дня 

народження С. Руданського, 150-річчя від дня народження В. Самій-

ленка, 65-річчя від дня народження В. Івасюка, 205-річчя від дня 
народження М. Гоголя, 140-річчя від дня народження Марка 

Черемшини, 165-річчя від дня народження Олени Пчілки, 160-річчя 

від дня народження М. Заньковецької, 195-річчя від дня народження 

П. Куліша, 180-річчя від дня народження Ю. Федьковича, 90-річчя 

від дня народження П. Загребельного, 150-річчя від дня народження 

П. Грабовського, 150-річчя від дня народження М. Коцюбинського, 

75-річчя від дня народження В. Скуратівського, 125-річчя від дня 

народження Остапа Вишні. 
Відродження України, її духовності неможливе без звернення до 

творчої спадщини Тараса Шевченка. На відзначення ювілею великого 

українського поета й художника, у бібліотеках області оформлялися 

книжкові виставки «Т. Г. Шевченко: доля, муза, слава», «Твоя дума, 

твоя пісня не вмре, не загине», виставка-хроніка однієї книги «Іде 

«Кобзар» широким світом», перегляд репродукцій «Неоціненна 

мистецька спадщина Великого Кобзаря». 

Користувачам Бережанської центральної бібліотеки надовго 
запам’ятався літературно-мистецький вечір «Ніжно вплітається 

в гомін Дніпра добре і щире Шевченкове слово», який провели члени 

клубу «Кругозір». Учасники святкового дійства ознайомили 

присутніх із творчою спадщиною Тараса Шевченка, розкрили його як 

поета, прозаїка, художника, просвітителя й пророка. Ведучі 

озвучували цікаві факти біографії поета, а також цитували вислови 
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видатних людей про надзвичайність його таланту, сили волі та духу. 

Пісенні й музичні номери представили народна хорова капела «Боян» 

та учні школи мистецтв. 

 

Час від часу читальні зали публічних бібліотек стають 

виставковими. 

З березня по квітень у Лановецькій центральній бібліотеці 

тривала виставка картин художників краю під назвою «Малярство 

Лановеччини: мистецтво без музеїв», що об’єднала картини кількох 
поколінь митців. Усього представлено твори 13 художників. У травні 

в центральній бібліотеці відкрилася ще одна незвичайна виставка – 

«Наш день» члена Національної спілки журналістів України 

Мирослава Коломійчука. На відкритті фотогалереї автора було 

людно. Понад 20 років творчого пошуку за плечима. Світлини 

розповідають про щоденні життєві будні та свята наших краян.  

Уперше в центральній бібліотеці відбулася презентація виставки 

студентів Тернопільського кооперативного торговельно-економічного 
коледжу, яку презентував директор навчального закладу Василь 

Миколайович Мулярчук, уродженець с. Вишгородка, разом із 

головою циклової комісії відділення «Дизайн» Р. Липкою та 

студентами. Виставка вражала відвідувачів своїми барвами, 

сюжетною простотою та, водночас, вишуканістю. 

У Теребовлянській центральній бібліотеці також працює 

виставкова кімната, у якій представлено роботи народних умільців. 

У січні експонувалася фотовиставка «Люблю Галичину душею» 
Володимира Мушинського. 

У квітні відбулася творча зустріч із народною майстринею Надією 

Семців «Благословенна будь на всі віки вкраїнська жінка, що нашила 

квітку». Пані Надія – відома майстриня, її вишиті роботи є в бага-

тьох приватних колекціях (у тому числі закордонних). Адже вона не 

користується готовими схемами, а створює свої. Також вона працює 

в старовинних техніках, відтворює автентичну вишивку. У неї 

є колекція старих вишитих сорочок, які на заході демонстрували 
працівники бібліотеки. 

У червні Наталя Мазурок (викладачка  Теребовлянської гімназії-

спецшколи-інтернату з поглибленим вивченням іноземної мови) 

експонувала свої картини – «Намалюю тебе». Уперше Наталина 

виставка відбулася в бібліотеці, коли вона закінчувала школу 

(експозицію назвали «Олівець у Наталі творить диво як Далі»). 
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Приємно, що біолог за фахом не залишила свого захоплення 

малюванням і не забула нашу бібліотеку як першого популяризатора 

її таланту.  

Цього місяця відбулася ще одна виставка-презентація – «В своїх 

картинах живе художник». Автор робіт – Мар’ян Субчак.  

У липні Теребовлянська ЦБ долучилися до Всеукраїнської 

мандруючої виставки картин «Майдан Гідності». Були екскурсії, 

презентація, до виставки долучилися наші місцеві художники. Їхні 

картини теж помандрували Україною.  
У серпні виставка та презентація «Він уже майстер» Івана 

Драгана підтвердила, що він справді майстер і пам’ятає бібліотеку. 

Адже перша його виставка відбулася, коли він був студентом 

Львівської академії мистецтв (виставка називалася «Він ще не 

Майстер, він ще вчиться»). Тепер в Івана зовсім інша манера 

малювання, бо він таки майстер. 

У жовтні книгозбірня долучилася до пересувної фотовиставки 

«Революція гідності». Цього ж місяця відбулася виставка з презен-
тацією «Пахне пензлик бузком і натхненно малює прекрасне» Євгена 

Ковальчука. На картинах пана Євгена стільки прекрасного. Особливо 

багато бузку. Цікаво було поспілкуватися з художником, адже 

в нього дуже багато захоплень.  

Намагалися бібліотеки представляти себе й за допомогою засобів 

масової інформації. На сторінках місцевої преси друкувалися статті 

про різнобічні аспекти діяльності. Публікації подавалися в різнома-

нітних рубриках: «Примножуємо традиції», «Цікава зустріч», «Про 
все», «Бібліотека і час», «Пам’ять, відтворена у слові…» тощо. Про 

роботу закладів писали бібліотечні працівники, представники 

громадськості, друзі. Зокрема, у ЗМІ представлено понад 

1070 публікацій. 

 

Письменників, користувачів та працівників бібліотечної системи 

уже четвертий рік поспіль об’єднує «Бібліофест», який проводить 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система. У 2014 ро-
ці він проходив під гаслом «Українська героїка». Кожен такий 

фестиваль має свою особливість. Він об’єднує тих, хто любить 

читати, творить українську книгу та популяризує її. У дванадцяти 

тернопільських бібліотеках проходили майстер-класи, творчі 

зустрічі, презентації книг і нагородження найкращих читачів. Усі 
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заходи спрямовані на донесення значимості української книги для 

дітей та дорослих. 

 

Методичні служби ЦБС вивчали та вдосконалювали питання 

діяльності публічних бібліотек, зокрема формування фондів, 

фінансування, збирали статистичні дані щодо різних аспектів 

діяльності своїх структурних підрозділів, надавали консультаційну 

та практичну допомогу, забезпечували підвищення професійної 

компетентності бібліотечного персоналу. 
Для підвищення кваліфікації бібліотечних працівників 

центральні бібліотеки проводять різні заходи: проблемно-творчі 

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

ініціативи. Їхня тематика найрізноманітніша: «Організація 

сімейного читання – основа успішної роботи бібліотеки», 

«Бібліотекар і читач: спілкування. Взаєморозуміння. Співпраця» 

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

бібліотечної співпраці», «Роль бібліотек у формуванні молодого 
покоління незалежної держави» (Борщівська ЦБС); «Робота 

бібліотеки з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя», «Краєзнавча робота бібліотек – важливий засіб виховання 

підростаючого покоління», «Бібліографічна робота бібліотек-

філіалів» (Бучацька ЦБС); «Азбука бібліографічної роботи», 

«Методика організації діяльності бібліотечних гуртків, клубів за 

інтересами. Електронні ресурси доступні для всіх» (Гусятинська 

ЦБС); «Форми організації правового виховання у бібліотечному 
обслуговуванні» (Заліщицька ЦБС); «Рівень професіоналізму 

бібліотекаря та його вплив на імідж бібліотеки», «Бібліотечне 

обслуговування сім’ї: нові можливості сільської бібліотеки» 

(Збаразька ЦБС); «Роль і місце бібліотеки в умовах  становлення 

громадянського суспільства», «Сільські бібліотеки: ідеї, пошук, 

майстерність» (Зборівська ЦБС); «Бібліотечна робота з дітьми: 

особливості сучасної методики», «Впровадження інноваційних 

технологій в роботу бібліотек» (Козівська ЦБС); «Діяльність 
бібліотек у збереженні культурної спадщини краю», «Оновлення 

професійних знань, оволодіння ефективними методами подолання 

стереотипів в обслуговуванні читачів-дітей», «Сучасні аспекти 

діяльності бібліотеки на допомогу екологічному вихованню 

населення» (Кременецька ЦБС); «Як змінилась бібліотека на селі, 

інтернет в сільській бібліотеці» (Лановецька ЦБС); «Діяльність 
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дитячої бібліотеки з виховання здорового способу життя підроста-

ючого покоління: досвід та проблеми», «Бібліотекар і сучасний 

читач: взаєморозуміння та співпраця» (Монастириська ЦБС); 

«Сучасна бібліотека: формула успіху», «Краєзнавча діяльність 

бібліотеки: нове і традиційне» (Підволочиська ЦБС); «Масовий захід 

як засіб реклами бібліотеки», «Бібліотека та інтелектуальний 

розвиток дітей та юнацтва» (Підгаєцька ЦБС); «Сучасна бібліотека 

і читач», «Культурно-дозвіллєва діяльність на допомогу самореалі-

зації дитини» (Теребовлянська ЦБС); «Формування позитивного 
іміджу сільської бібліотеки», «Виставкова робота – важлива форма 

роботи з популяризації книги серед населення» (Тернопільська 

ЦБС); «Бібліотека: нові потреби, нові вимоги», «Сучасні принципи 

обліку та збереження документів у публічній бібліотеці», «Бібліо-

блогосфера – спілкуємося, приєднуємося» (Чортківська ЦБС); 

«Бібліотечний світ інтернету та сучасні тенденції», «Вчимося 

у колег» (Шумська ЦБС); «Довідково-бібліографічне та інформаційне 

обслуговування: трансформація послуг і ресурсів» (ЦБС м. Терно-
поля) тощо. 

 

Стратегія методичної роботи ОУНБ полягала в поєднанні 

поновлених традиційних форм методичного впливу з новими 

формами й методами роботи. Упродовж 2014 року науково-

методична робота була спрямована на вдосконалення розвитку та 

управління бібліотечною справою в області, вивчення різних 

аспектів діяльності книгозбірень, проведення соціологічних 
досліджень, розширення методичного впливу на бібліотеки області 

щодо їхнього перетворення на сучасні інформаційні заклади, 

організацію безперервної освіти фахівців бібліотек області, надання 

консультативно-методичної та практичної допомоги. 

Одним із головних завдань НМВ було здійснення аналітичної 

діяльності та оцінки роботи структурних підрозділів ЦБС області, 

з цією метою було здійснено 12 виїздів. 

Вагому частку роботи науково-методичного відділу займає 
діяльність із підвищення фахового рівня всіх категорій працівників 

бібліотек області, серед яких: директори ЦБС, методисти, завідувачі 

міських бібліотек, керівники структурних підрозділів центральних 

бібліотек, працівники сільських книгозбірень області. 

Слід відмітити, що активною формою підвищення кваліфікації 

завідувачів методичних відділів центральних бібліотек залишається 
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травнева обласна школа методиста, яка у звітному році була 

ювілейною, десятою. Аналіз діяльності методичних служб районів та 

їх завдання, надання консультативно-методичної допомоги сільсь-

ким бібліотекам-філіалам, що входять у мережу ЦБС, проведення 

методичного моніторингу бібліотечної діяльності,  співпраця з орга-

нами місцевого самоврядування, сприяння розвитку і поширенню 

бібліотечних інновацій, саме ці та інші питання обговорювалися  на 

черговій школі, тема якої була «Вчимося. Удосконалюємо. 

Впроваджуємо». Базою проведення була обласна універсальна 
наукова бібліотека. Присутні прослухали виступи та консультації 

провідних фахівців ОУНБ на теми: «Мовна культура як складова 

іміджу бібліотечного працівника» (О. Ліскова – заступник 

директора з наукової роботи та інформатизації Тернопільської 

ОУНБ), «Діяльність методичних служб публічних бібліотек області» 

(С. Єрошенкова – завідувач науково-методичного відділу Тернопіль-

ської ОУНБ). Про інноваційні послуги та використання іннова-

ційних технологій у роботі публічних бібліотек розповіли: Н. Лес-
тюк – завідувач методично-бібліографічного відділу Бучацької ЦБС, 

Н. Миколаєнко – завідувач методично-бібліографічного відділу 

Тернопільської районної ЦБС, О. Гаврилюк – завідувач мето-

дичного відділу Чортківської ЦБС, Г. Ставська – головний бібліо-

текар центральної бібліотеки для дітей Тернопільської міської ЦБС. 

Учасники школи взяли участь у тренінгу «Орієнтація на клі-

єнта» (тренери: О. Содомора – головний бібліотекар відділу читаль-

ного залу Тернопільської ОУНБ, С. Єрошенкова – завідувач нау-
ково-методичного відділу Тернопільської ОУНБ) та психологічному 

тренінгові «Я – бібліотекар» (тренер – психолог І. Неділенко). 

 

Під час минулорічного дня директора ЦБС обговорювалися 

важливі питання діяльності бібліотек, зокрема фінансування 

бібліотек в умовах економічної кризи (постанови Кабінету Міністрів 

України від 01 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних 

коштів та недопущення втрат бюджету» та від 25 березня 2014 р. 
№ 89 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 вересня 2009 р. № 1073»), організація роботи 

з кадрами, хід реалізації програми «Бібліоміст» публічними 

бібліотеками області, обговорення проекту постанови «Про внесення 

змін до Переліку платних послуг, які можуть надаватися 

бюджетними закладами культури, заснованими на державній та 
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комунальній формі власності» та внесення пропозицій, обговорення 

проекту Типових правил користування бібліотеками в Україні, 

діяльність Тернопільського обласного відділення УБА (конкурс на 

кращу бібліотечну рекламну продукцію, розширення членства). 

Уже кілька років поспіль ОУНБ збирає на навчання завідувачів 

міських бібліотек області. Черговий семінар-тренінг «Повідомте всіх 

про діяльність бібліотеки» обговорював питання бібліотечної рек-

лами як важливого засобу формування позитивного іміджу в грома-

ди, використання соцмереж як засобу просування бібліотечної 
діяльності в електронному просторі, співпрацю бібліотек із засобами 

масової інформації. Також учасники заходу мали можливість 

познайомитися з роботою бібліотеки-музею «Літературне Терно-

пілля» (бібліотеки № 2 для дітей Тернопільської міської ЦБС). 

Сьогодення дає нові можливості для діяльності бібліотек, 

створення нових послуг, форм роботи. «Сучасне бачення якісного 

обслуговування» – тема семінару для завідувачів відділів обслуго-

вування центральних бібліотек, на якому обговорювалися питання 
підходів, завдань, форм в обслуговуванні, якості бібліотечних 

послуг, використання електронних ресурсів бібліотеки   як засобу 

просування бібліотечної діяльності в електронному просторі. 

Здійснюючи методичне забезпечення, Тернопільська обласна 

універсальна наукова бібліотека традиційно співпрацює з бібліотеч-

ним відділенням Теребовлянського вищого училища культури. 

У звітному році для студентів закладу працівники відділу провели 

тренінг «Інноваційні послуги сучасної бібліотеки» та взяли участь 
у круглому столі «Публічна бібліотека: інноваційні форми роботи».  

«Діяльність публічної бібліотеки: критерії оцінки» – під такою 

назвою відбувся обласний семінар директорів централізованих 

бібліотечних систем. Відкрив семінар директор ТОУНБ, заслужений 

працівник культури України Василь Іванович Вітенко, який 

розповів про сучасні критерії оцінки роботи бібліотеки. Про фінан-

сову діяльність закладів говорила Наталія Михайлівна Леськів – 

заступник начальника управління культури і мистецтв з фінансового 
забезпечення і кадрової роботи. Олександра Григорівна Ліскова – 

заступник директора з наукової роботи та інформатизації 

Тернопільської ОУНБ – у своєму виступі розкрила тему діяльності 

бібліотек у ракурсі сьогодення.  
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Про інноваційні форми роботи в бібліотеках м. Тернополя 

розповіла директор Тернопільської міської ЦБС Ніна Анатоліївна 

Денисюк. 

У заході також брали участь фахівці головної книгозбірні 

області, які у своїх консультаціях висвітлювали питання ефектив-

ності роботи публічної бібліотеки, визначали сучасні пріоритети та 

акценти інформаційно-бібліографічної, краєзнавчої діяльності, скла-

дові якісного обслуговування користувачів, критерії оцінки та фор-

мування бібліотечного фонду ЦБС, роботу з внутрішньо пере-
міщеними особами.  

За програмою «Бібліоміст» для працівників бібліотек області, 

переможців IV та V раунду проекту «Бібліоміст», було проведено 

тренінги на теми «Нова бібліотечна послуга: використання інтернету 

в бібліотеках», «Інноваційні зміни в бібліотеці, кадровий менедж-

мент та фандрейзингова діяльність». 

Загалом, неодноразово беручи участь у роботі семінарів, шкіл, 

тренінгів, підвищення кваліфікації пройшли 178 фахівців 
централізованих бібліотечних систем області. 

Для підвищення кваліфікації бібліотекарів активно використо-

вуються інтернет-ресурси. У результаті проведення цілого ряду 

інформаційних оглядів веб-сайтів, пов’язаних із бібліотечною 

справою, розширився спектр форм роботи як із відвідувачами, так 

і з бібліотечними фахівцями району. Покращилися змістовність та 

донесення до користувачів відповідної тематичної інформації. 

Збільшилася можливість самоосвіти та самоудосконалення своєї 
професійної майстерності в працівників не тільки як бібліотекаря, 

а й оратора, викладача, організатора, тренера та ін. 

 

Важливим напрямком діяльності науково-методичного відділу 

є консультаційна допомога, яка стосувалась проблематики роботи 

з персоналом в сучасних умовах, утвердження власного іміджу, 

розгортання інноваційної діяльності, пошуку додаткових джерел 

фінансування, вивчення потреб користувачів та їх задоволення 
рівнем обслуговування в бібліотеках. Консультації надавалися 

керівникам та методистам ЦБС, працівникам публічних бібліотек 

області, фахівцям бібліотек усіх видів. 

Аналітико-прогностична діяльність проводилась систематично, 

фахівці відділу приймали статистичні та інформаційні звіти за 

підсумками роботи ЦБС області та інших спеціальних і спеціалі-
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зованих бібліотек, як результат – аналітично-статистичний огляд 

«Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2013», до якого увійшли 

аналітичні та фактичні матеріали щодо розвитку мережі бібліотек 

області, стану бібліотечних фондів, динаміки основних показників 

бібліотек, комп’ютеризації та інформаційного сервісу, бібліотечного 

маркетингу та формування позитивного іміджу в громади через 

творчі акції та пошук сучасних ефективних форм обслуговування 

користувачів. 

Готуючись до звітів 2014 року, фахівці науково-методичного 
відділу працювали над створенням бази даних для системи 

електронного моніторингу діяльності бібліотек. 

На виконання листа Міністерства культури України від 

29.07.2014 року № 398/9-2/15-14 у звітному році проведено 

паспортизацію публічних бібліотек Тернопільської області.  

Важливою ділянкою в роботі відділу залишається соціологічна 

робота. Тернопільська ОУНБ брала участь у дослідженні «Нові 

інформаційні технології в бібліотеках України», що проводилося 
Національною парламентською бібліотекою України. 

Уже традиційним стало вивчення рейтингу популярності книг 

серед користувачів ОУНБ. Для цього щорічно проводиться локальне 

соціологічне дослідження «Краща книга року», яке дозволяє 

сформулювати конкретні пропозиції щодо покращення роботи 

публічних бібліотек. 

Важливу роль у методичній допомозі централізованим бібліотеч-

ним системам відіграє видавнича продукція. Щоквартальний 
інформаційно-методичний бюлетень «Професійне досьє бібліотекаря» 

сконцентрував увагу бібліотекарів на законодавчих документах, 

консультаційних, аналітичних матеріалах спеціалістів Міністерства 

культури України та Національної парламентської бібліотеки 

України, професійній пресі. 

Враховуючи рекомендації фахівців, працівниками відділу було 

підготовлено методично-бібліографічні поради: «Відлуння Афгансь-

ких гір» (з нагоди 25-ї річниці виведення радянських військ 
з Афганістану), «Бібліотека для родини» (до Міжнародного року 

сім’ї). 

Здійснено редагування сторінки «Публічні бібліотеки області» 

на сайті ОУНБ.  
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Працівниками відділу готується контент для наповнення 

сторінки «Бібліотекарю» веб-сайту ОУНБ, сторінки Тернопільської 

ОУНБ у соцмережі «Facebook». 

У 2014 році ТОВ УБА й Тернопільською ОУНБ було проведено 

конкурс на кращу бібліотечну рекламну продукцію. Тернопільська 

міська бібліотека-філіал для дорослих № 4 перемогла в номінаціях 

«Краще бібліотечне рекламне відео» (відеоролик «Сучасна бібліо-

тека – світлиця духовності») і «Кращий бібліотечний рекламний 

буклет». Переможця нагородили цінними призами за рахунок 
коштів ТОВ УБА. 

 

Сучасне суспільство переживає інформаційну революцію, під час 

якої якість знань знецінюється, перевага надається швидкій 

інформації, яку містить всесвітня мережа. Така тенденція спричи-

няє невпинне зниження загального рівня інформаційної культури. 

У цей час особливого значення набувають бібліотеки як центри 

надійної інформації, істинних, достовірних знань. Завадити 
знеціненню книг як основного джерела достовірної, перевіреної 

часом інформації та бібліотек, як основних центрів зберігання та 

забезпечення користування інформаційних ресурсів зможе, у першу 

чергу, поширення інформації щодо визначної ролі книги, 

бібліографії, бібліотек у житті й творчості видатних постатей історії, 

популяризація знань про те, що за весь період історії бібліотек 

думаючі, розумні люди переймались їх долею, намагались 

забезпечити не тільки успішне функціонування, але й постійний 
розвиток та вдосконалення бібліотек згідно з інформаційними 

потребами користувачів. 

Отож, бібліотеки області роблять усе для того, щоб відповідати 

вимогам часу й потребам громади, намагаючись стати більш 

відкритими, запропонувати населенню нові послуги, творчі ідеї, 

залучити якомога більше різних вікових категорій, забезпечуючи 

комфортність обслуговування та підтримуючи власний авторитет 

у суспільстві. 
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Цифрові показники: 2014 рік 
 

Таблиця № 1 

Мережа та персонал бібліотек сфери управління 

Міністерства культури України 

 
 

Назва районів 
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Кількість 

бібліотек 
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о
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 о
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і 
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. 
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. 

в
 с

/
м
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1 Бережанський 41,5 43 41 58 52,3 

2 Борщівський 68,0 63 57 77 47,0 

3 Бучацький 64,0 53 49 69 47,2 

4 Гусятинський 63,0 47 39 77 46,2 

5 Заліщицький 47,6 54 51 64 59,0 

6 Збаразький 58,4 62 58 80 45,4 

7 Зборівський 42,3 68 65 86 54,6 

8 Козівський 38,3 43 39 54 49,7 

9 Кременецький 68,9 57 51 73 52,0 

10 Лановецький 30,0 43 40 40 46,8 

11 Монастириський 30,0 41 37 51 58,0 

12 Підволочиський 42,9 46 42 59 47,8 

13 Підгаєцький 19,5 30 28 35 56,0 

14 Теребовлянський 65,5 67 62 93 49,0 

15 Тернопільський 66,9 56 52 69 38,4 

16 Чортківський  76,1 57 52 79 36,2 

17 Шумський 33,5 44 42 48 54,0 

 Разом  874 805 1112  

18 м. Тернопіль 217,5 12  57  

 Усього  886  1169  

19 ОУНБ  1  67  

20 ОБМ  1  41  

21 ОБД  1  29  

 Усього  889  1306  
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Таблиця № 2 

Надходження та використання коштів  

у бібліотечній галузі області 

 
 

 
Назва районів 
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о
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о
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о
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1 Бережанський 1868,2 13,0 21,5 1905,7 26,5 23,3 

2 Борщівський 3196,7 0,6 0 3257,2 20 20 

3 Бучацький 3445,5 8,3 43,3 3497,1 25,2 25,2 

4 Гусятинський 2390,6 1,3 0 2391,9 0 0 

5 Заліщицький 1827,6 1,3 0 1827,6 6,8 6,8 

6 Збаразький 3174,8 0,7 50,0 3239,4 0 0 

7 Зборівський 2327,2 4,9 47,8 2387,5 78,6 17,8 

8 Козівський 1961,5 1,1 52,7 2000 49,4 0 

9 Кременецький 2741,5 0,4 41,1 2785 196,1 0 

10 Лановецький 1579,5 3,0 3,5 1579,5 10 10 

11 Монастириський 1381,7 0,7 0 1382,4 0 0 

12 Підволочиський 1839,3 0 0 1839,3 0,0 0 

13 Підгаєцький 1022,3 0 0 1022,3 0 0 

14 Теребовлянський 3334,8 2,3 8,4 3346,6 26 26 

15 Тернопільський 3153,3 3,3 36,4 3202,8 67 30,6 

16 Чортківський 2537,2 3,0 0 2529,3 3,9 0 

17 Шумський 1720,5 1,7 63,5 1782,2 46,7 0 

 Разом 39502,2 45,6 368,2 39975,8 556,2 159,7 

18 м. Тернопіль 3676,5 45,7 448,4 4160,9 59 0 

 Усього 43178,7 91,3 816,6 44136,7 615,2 159,7 

19 ОУНБ 4873,3 50,5 60,0 5138,3 134,9 74,9 

20 ОБМ 1980,5 18,4 25,0 2032,8 140,7 30 

21 ОБД 1980,5 18,9 15,0 2015,3 68,8 0 

 Усього 52013 179,1 916,6 53323,1 959,6 264,6 
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Таблиця № 3 

Користувачі.  

Формування та використання бібліотечного фонду 

 Назва районів 

Користувачі 
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1 Бережанський 20632 21727 2207 319817 428722 

2 Борщівський 28988 31890 3295 451043 657674 

3 Бучацький 29274 30268 2890 320239 547231 

4 Гусятинський 29143 35284 2226 446720 624739 

5 Заліщицький 26743 28213 3122 480560 499232 

6 Збаразький 23647 26515 2346 446874 527003 

7 Зборівський 23120 25540 2941 395916 483510 

8 Козівський 17458 19013 1238 328760 352201 

9 Кременецький 32482 38071 5924 451606 705311 

10 Лановецький 14115 15484 1363 336860 314037 

11 Монастириський 16092 17440 1214 336528 347969 

12 Підволочиський 18102 20568 1568 339986 287919 

13 Підгаєцький 11009 12735 884 185114 234327 

14 Теребовлянський 31802 32269 2900 530580 434018 

15 Тернопільський 25683 26628 1106 278267 507828 

16 Чортківський 25419 27831 95374 487308 499912 

17 Шумський 16973 17935 2470 372699 330899 

 Разом 390682 427411 133068 6508877 7782532 

18 м. Тернопіль 22251 31243 5623 386658 582374 

 Усього 412933 458654 138691 6895535 8364906 

19 ОУНБ 8876 21631 10724 523863 439795 

20 ОБМ 7083 15647 3420 133794 319751 

21 ОБД  6370 13663 1967 117517 230372 

 Усього 435262 509595 154802 7670709 9354824 
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Таблиця № 4 

Показники читаності, обертаності бібліотечного фонду, 

книгозабезпечення користувачів бібліотек 

 
 

Назва районів 

Читаність Обертаність 
Книгозабезпече
ність на одного 

користувача 

по 
району 

по 
селу 

по 
району 

по 
селу 

по 
району 

по 
селу 

1 Бережанський 19,7 20,0 1,3 1,2 15,5 16,7 

2 Борщівський 20,6 20,4 1,4 1,2 14,1 15,9 

3 Бучацький 18,0 17,9 1,7 1,7 10,5 10,6 

4 Гусятинський 17,7 18,2 1,4 1,0 12,6 17,8 

5 Заліщицький 17,7 18,8 1,0 1,0 17,0 17,8 

6 Збаразький 19,9 21,4 1,2 1,2 16,9 18,5 

7 Зборівський 18,9 19,3 1,2 1,1 17,1 17,2 

8 Козівський 18,5 18,6 1,1 1,0 17,3 17,8 

9 Кременецький 19,0 21,8 1,6 1,3 11,8 14,4 

10 Лановецький 22,2 21,0 0,9 0,8 23,8 24,0 

11 Монастириський 19,9 19,5 1,0 0,9 19,2 22,1 

12 Підволочиський 15,9 13,1 0,8 0,7 18,7 18,4 

13 Підгаєцький 18,4 18,3 1,3 1,1 14,5 16,0 

14 Теребовлянський 13,4 12,7 0,8 0,6 16,4 18,5 

15 Тернопільський 19,1 18,7 1,8 1,7 10,8 10,8 

16 Чортківський 17,9 17,5 1,0 1,0 17,5 19,2 

17 Шумський 18,0 18,0 1,0 1,0 21,0 23,0 

 Разом       

18 м. Тернопіль 18,6 –  1,5 –  12,4 –  

 Усього  –   –   –  

19 ОУНБ 20,3 –  0,8 –  24,2 –  

20 ОБМ 20,4 –  2,3 –  8,5 –  

21 ОБД 16,8 –  1,9 –  8,6 –  

 Усього 18,3 –  1,2 –  15,0 –  
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Таблиця № 5 

Технічні засоби в бібліотеках 

 Назва районів 

Кількість 
бібліотек, 
що мають 

комп’ютери 

Кількість технічних засобів 
у бібліотеках 
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о
г
о
 

С
іл

ь
с
ь
к
і 
 

б
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1 Бережанський 4 3 20 10 12 20 

2 Борщівський 6 2 19 5 10 18 

3 Бучацький 8 4 27 9 16 26 

4 Гусятинський 6 2 28 5 12 24 

5 Заліщицький 10 8 33 23 15 32 

6 Збаразький 6 4 23 11 12 23 

7 Зборівський 4 2 17 6 6 17 

8 Козівський 7 4 19 8 8 18 

9 Кременецький 4 – 10 – 6 5 

10 Лановецький 6 5 17 10 6 17 

11 Монастириський 5 2 16 4 7 16 

12 Підволочиський 3 – 3 – 2 2 

13 Підгаєцький 4 2 14 5 4 13 

14 Теребовлянський 7 4 28 12 10 26 

15 Тернопільський 8 6 21 12 9 21 

16 Чортківський 11 8 42 27 23 42 

17 Шумський 7 5 21 11 8 19 

 Разом 106 61 358 158 166 339 

18 м. Тернопіль 11 – 62 – 38 54 

 Усього 117 – 420 – 204 393 

19 ОУНБ 1 – 62 – 14 62 

20 ОБМ 1 – 48 – 17 48 

21 ОБД  1 – 28 – 9 28 

 Усього 120 – 558 – 244 531 
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Таблиця № 6 

Користувачі. Формування та використання бібліотечного 

фонду в сільській місцевості 
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1 Бережанський 14191 14191 237061 1022 24,9 283898 

2 Борщівський 21964 21964 350528 1873 32,8 449472 

3 Бучацький 22625 22625 240367 1435 29,2 406408 

4 Гусятинський 16742 16742 298018 864 22,1 305396 

5 Заліщицький 19782 20082 357092 1566 30,7 358071 

6 Збаразький 17638 17952 332803 1608 27,7 384471 

7 Зборівський 18553 18553 319485 1665 25,6 358836 

8 Козівський 13420 13425 239086 530 13,5 249111 

9 Кременецький 19974 19974 283781 2361 46,2 367051 

10 Лановецький 10456 10456 256643 898 22,4 220459 

11 Монастириський 11343 11343 251356 423 11,4 221765 

12 Підволочиський 13338 13338 245620 496 11,8 175412 

13 Підгаєцький 8673 8673 139152 460 16,4 158427 

14 Теребовлянський 23667 23667 438429 1877 30,2 300309 

15 Тернопільський 22717 22717 245500 789 15,1 425673 

16 Чортківський 19172 19172 368628 6242 120,0 336178 

17 Шумський 13850 13850 316356 1553 36,3 246386 

 Разом 288105 288724 4919905 25662 31,8 5247323 
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