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Бібліотеки в добу перемін – якісних і кількісних – залиша-

ються традиційними центрами культури, знань і духовності, тобто 

вони покликані не лише зберігати надбання віків, а й окреслити 

контури інформаційної цивілізації ХХІ століття. Саме в цьому 

контексті намагаються спрямовувати свою роботу книгозбірні всіх 

рівнів нашої області. Вони діють як загальнодоступні інформаційно-

культурні центри, місця духовного спілкування та проведення 

змістовного дозвілля. 

 
Упродовж 2015 року в області функціонувало 1523 публічних, 

спеціальних та спеціалізованих бібліотеки. Фонд нараховував 

15 453,2 тис. пр. документів. Кількість користувачів, згідно з єди-

ною реєстраційною картотекою, становила 586,6 тис. осіб, 

книговидача – 12 008,7 тис. пр. документів. Загальна кількість 

бібліотечних працівників становила 2117 осіб. 

 

Табл. 1. Мережа бібліотек 

 
Мережа публічних бібліотек системи Міністерства культури 

України на 1 січня 2016 року нараховувала 883 заклади, у т. ч. 

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

й 3 обласні книгозбірні. Також послуги населенню надавали 

33 пункти бібліотечного обслуговування. Книгозбірні об’єднано 

у 18 централізованих бібліотечних систем, з них одна міська. 
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Для фінансування публічних бібліотек області у 2015 році було 

виділено 58 327,9 тис. грн. Порівняно з попереднім роком, сума 

зменшилася на 5004,8 тис. грн, що при зростанні вартості товарів 

і послуг негативно відобразилося на якості надання бібліотечних 

послуг. 

З них на оплату праці виділено 40 849,7 тис. грн, на комплекту-

вання фондів – 350,2 тис. грн, для проведення поточних та 

капітальних ремонтів – 802,2 тис. грн, на придбання основних 

засобів – 46,6 тис. грн. 
 

Табл. 2. Надходження коштів 

 
На фінансування централізованих бібліотечних систем було 

виділено 47 148,2 тис. грн, що на 3969,5 тис. грн більше від 
минулого року. За статтями витрат кошти розподілено таким чином: 

оплата праці – 33 179,9 тис. грн, комплектування фондів – 

270,2 тис. грн, проведення поточних та капітальних ремонтів – 

672,0 тис. грн, придбання основних засобів – 46,6 тис. грн. 

Сільські бібліотеки-філіали отримали 22 451,4 тис. грн, що 

більше від попереднього року на 2685,4 грн. Для забезпечення 

потреб книгозбірень було надано 17 373,7 тис. грн на оплату праці, 

102,3 тис. грн на комплектування фондів, 9,7 тис. грн для 
проведення поточних та капітальних ремонтів. 

 

Щодо використання коштів бібліотеками області, то загальна 

сума становила 53 238,1 тис. грн, у т. ч. на оплату праці виділено 

40 708,1 тис. грн; для комплектування фондів – 1177,7 тис. грн, 



 5

у т. ч. за рахунок коштів загального фонду – 338,7 тис. грн; для 

проведення поточних та капітальних ремонтів – 1353,1 тис. грн, 

у т. ч. за рахунок коштів загального фонду – 771,5 тис. грн; на 

придбання основних засобів – 292,7 тис. грн, у т. ч. за рахунок 

коштів загального фонду – 32,0 тис. грн. На кінець року не 

використано 27,7 тис. грн із спеціального фонду. 

 

Табл. 3. Використання коштів 

 
За обсягом фінансування на одну сільську бібліотеку-філіал 

найкращі показники в Тернопільській (51,8 тис. грн) та Бучацькій 

(42,7 тис. грн) ЦБС. Найменш профінансованими були бібліотеки-

філіали Підгаєцької ЦБС (12,1 тис. грн), яка й так є найменшою 

в області. 

Якщо аналізувати використання коштів, то головним чином 

вони покривали виплату заробітної плати. Відсотковий показник 

цих видатків становив 77,5% від загальної суми. Відсоток 
бюджетних коштів, використаних на комплектування фондів, 

становив 0,4%, на поточні ремонти – 0,06%, придбання основних 

засобів– 0,1%. 

Постійне недофінансування негативно впливає на імідж бібліо-

тек, адже погіршується їх матеріально-технічний стан, відсутність 

нових надходжень та сучасних технологій унеможливлюють задово-

лення інформаційних потреб користувачів. 
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Кілька років поспіль найкраще фінансується централізована 

бібліотечна система м. Тернополя, на утримання якої у 2015 році 

використано 5163,2 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 2015 році публічні бібліотеки області надали платних послуг 

на 225,2 тис. грн, що більше від показника попереднього року на 
46,1 тис. грн. Централізовані бібліотечні системи одержали 

109,2 тис. грн, що більше від попереднього року на 17,9 тис. грн, 

а три обласні бібліотеки – 116,0 тис. грн (більше від попереднього 

року на 28,2 тис. грн), зокрема обласна універсальна наукова 

бібліотека – 64,5 тис. грн (+14,0 тис. грн), обласна бібліотека для 

молоді – 26,0  тис. грн (+7,6 тис. грн), обласна бібліотека для 

дітей – 25,5 тис. грн (+6,6 тис. грн). 

 

Табл. 4. Надходження коштів із платних послуг 

 
Найбільш запитуваними послугами, що книгозбірні надавали на 

платній основі, є: оформлення реєстраційних документів, ксеро-

копіювання, сканування, формування бібліографічних списків для 
курсових, дипломних та наукових робіт, підготовка довідок.  

Централізовані бібліотечні системи, надаючи послуги користува-

чам бібліотек на платній основі, отримали: 

ЦБС м. Тернополя – 51,0 тис. грн; 
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Бережанська ЦБС – 13,5 тис. грн; 

Бучацька ЦБС – 7,8 тис. грн; 

Козівська ЦБС – 6,5 тис. грн; 

Зборівська ЦБС – 5,7 тис. грн. 

Зовсім не надавали платні послуги бібліотеки Кременецької, 

Лановецької, Підволочиської та Підгаєцької ЦБС. 

 

Головне завдання публічних бібліотек області – задоволення 

інформаційних потреб користувачів. В інформаційному обслугову-
ванні потреб громади бібліотечний фонд використовується як 

інформаційний ресурс і продукт. В ідеалі фонд бібліотеки повинен 

гнучко реагувати на зміни інформаційних потреб користувачів та їх 

пріоритетні інтереси. Працівники книгозбірень намагалися комплек-

тувати фонди, чітко орієнтуючись на потреби реальних та потенцій-

них користувачів, здійснювати диференційовану передплату періо-

дичних видань. У той же час обмеженість бюджетного фінансування, 

зростання вартості видань, у т. ч. і преси, не дозволяють поповню-
вати їх повноцінно. 

Із загального фонду на комплектування публічних бібліотек 

області було виділено 338,7 тис. грн, або 0,6% від загальної суми 

використаних бюджетних асигнувань. Централізовані бібліотечні 

системи профінансовано за цією статтею на суму 258,7 тис. грн, 

або 0,5% від загальної суми коштів, виділених на потреби бібліотек. 

Важливим джерелом поповнення фондів книгозбірень є «Програ-

ма 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 2015 році 

з місцевого бюджету на передплату періодичних видань було 

виділено 98,4 тис. грн, що становить 22,8% до потреб, передбачених 

на ці витрати з бюджету. 

Для поповнення книжкових фондів вітчизняною та зарубіжною 
книжковою продукцією трьом обласним бібліотекам було виділено 

100,0 тис. грн, за які придбано 2294 пр. видань (ОУНБ – 

40,0 тис. грн, 552 пр.; ОБМ – 30,0 тис. грн, 687 пр.; ОБД – 

30,0 тис. грн., 1055 пр.), що становить 33,0% від передбаченого 

програмою. 
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З інших джерел обласні бібліотеки отримали 7002 пр. видань на 

суму 281,5 тис. грн. 

На забезпечення мінімумом періодичних видань централізова-

ним бібліотечним системам із місцевих бюджетів було виділено 

381,6 тис. грн, що становить 38,1% від мінімальних нормативів, 

рекомендованих Програмою. 

На придбання книжкової продукції було виділено кошти 

Бучацькій (9,9 тис. грн, 277 пр. видань), Заліщицькій (31,3 тис. грн, 

642 пр. видань), Збаразькій (47,7 тис. грн, 2497 пр. видань), Терно-
пільській районній (51,4 тис. грн, 1011 пр. видань), Чортківській 

(2,0 тис. грн, 41 пр. видань), Шумській (20,0 тис. грн, 1502 пр. 

видань) і Тернопільській міській ЦБС (57,2 тис. грн, 1454 пр. видань). 

З інших джерел централізовані бібліотечні системи області 

отримали книжкової продукції на суму 510,3 тис. грн (18 222 пр. 

видань). 

Серед централізованих бібліотечних систем у поточному році 

профінансовані: 
• Тернопільська міська – 131,6 тис. грн; 

• Тернопільська районна – 71,4 тис. грн; 

• Збаразька – 67,7 тис. грн. 

Загалом у 2015 році для поповнення фондів бібліотек області 

з місцевого бюджету було виділено 799,5 тис. грн, що становить 

23,3%  від передбаченого Програмою. 

 

Табл. 5. Фінансування на комплектування 
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Упродовж минулого року до фондів книгозбірень області 

надійшло 72,98 тис. пр. документів, у т. ч. книжок – 58,36 тис. пр., 

періодичних видань – 14,22 тис. пр. 

Надходження книжок до сільських бібліотек становило 34,87 тис. 

пр. У середньому кожна книгозбірня отримала близько 43 пр. видань, 

хоча цей показник різний для кожної централізованої бібліотечної 

системи:  від 74 книжки на одну бібліотеку в Шумській, 60 – 

Збаразькій, 45 – Чортківській та 12 книжок у Гусятинській централі-

зованій бібліотечній системі. 
За державними програмами бібліотеки області отримали 

11 805 пр. видань. За програмою «Українська книга» обласна універ-

сальна наукова бібліотека отримала та розподілила між централізова-

ними бібліотечними системами 5140 пр. книжок та 6665 пр. видань, 

закуплених Національною парламентською бібліотекою на виконання 

наказу Міністерства культури України від 11.09.2015 р. № 724 «Щодо 

здійснення придбання україномовних книг для поповнення фондів 

публічних бібліотек». 
 

Табл. 6. Бібліотечний фонд 

 
Від загальної кількості отриманих видань надходження за 

мовною ознакою розподілилися таким чином: державною мовою – 

58,81 тис. пр. (80,6%), російською – 13,34 тис. пр. (18,3%), мовами 

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

мовами – 0,81 тис. пр. (1,1%). 
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Упродовж останніх років поточне комплектування головної 

книгозбірні краю здійснюється завдяки різноманітним джерелам.  

Документні фонди Тернопільської обласної універсальної науко-

вої бібліотеки формувалися в процесі поточного, ретроспективного та 

рекомплектування. Максимально забезпечувалася повнота бібліотеч-

ного ресурсу, його відповідність інформаційним потребам користу-

вачів, територіально-культурним особливостям депозитарного збері-

гання відповідно до «Обласної програми поповнення бібліотечних 

фондів області на 2011–2015 роки». 
У звітному році надходження становило 6742 пр. видань 

(5031 назва), у т. ч.: книжок та брошур – 5377 пр., журналів – 

1098 пр., газет – 67 річних комплектів, аудіовізуальних видань – 

88 пр., електронних видань – 179 пр. 

Згідно з «Обласною програмою поповнення бібліотечних фондів 

області на 2011–2015 роки», було закуплено 552 пр. видань на 

загальну суму 40 000 грн, що становить 9,8% від загального обсягу 

надходжень у 2015 році. Унаслідок інфляційних процесів у державі 
та відповідного подорожчання літератури частка придбаних видань, 

у порівнянні з попереднім звітним періодом, зменшилася. 

Закупівля здійснювалася на взаємовигідних договірних засадах 

у видавництвах України: «Ярославів Вал», «Дух і Літера», «Академ-

видав», «Карпатська вежа», «Право», «Видавничий дім «Слово», 

«Новий світ – 2000», «Ліра-К», «Видавництво «Львівської 

політехніки», «Олді-плюс», «Темпора», «Апріорі», «Видавничий дім 

«Києво-Могилянська академія», «Знання», «Наукова думка», у кни-
готоргових та видавничих організаціях і приватних підприємців 

м. Тернополя, зокрема: ТОВ «Книжкова хата», «Книгарня «Є». 

Максимально використовувалися джерела безкоштовного 

поповнення фонду (90,2% усіх надходжень). 

Основний сегмент, який наповнює краєзнавчий документальний 

ресурс бібліотеки, – обласний обов’язковий примірник. Завдяки 

цьому фонд книгозбірні поповнився 643 виданнями. Найбільшими 

постачальниками літератури були видавництва: «Підручники 
і посібники», «Укрмедкнига», «Терно-граф», «Навчальна книга – 

Богдан», видавничо-інформаційний дім «Діана плюс». 

Вагому частку надходжень становить подарована література – 

1050 пр. Співпраця з благодійниками, дарувальниками книжок 

здійснюється з використанням технології «Public Relations», застосо-

вуються зв’язки з громадськістю – «Government Relations». 
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Проводилася книгообмінна робота з бібліотеками Міністерства 

культури України та бібліотечними установами іншого галузевого 

підпорядкування.  

Завдяки книгообміну від Національної парламентської 

бібліотеки України надійшло повне зібрання творів відомого 

українського публіциста Левка Лук’яненка «Шлях до відродження» 

(у 13 томах), номіноване Національною спілкою письменників 

України на здобуття Національної премії України ім. Тараса 

Шевченка 2016 року. 
У рамках проекту «Книга Брайлем», ініційованого громадською 

організацією «Українська спілка інвалідів – УСІ», підтриманого 

благодійною організацією «Фонд родини Нечитайло» та ресурсним 

центром освітніх інформаційних технологій Національного універси-

тету «Львівська політехніка», книгозбірня отримала трьохтомне 

видання повісті Івана Франка «Захар Беркут». 

Українська бібліотечна асоціація, за підтримки видавничого 

проекту «Державні зібрання України», передала у фонд Терно-
пільської ОУНБ на безоплатній основі унікальну серію ілюстрованих 

фоліантів, де представлено найкращі колекції українських музеїв та 

зібрання творів найвидатніших митців України. Книжки із серії 

«Державні зібрання України», зокрема «Київський музей російсь-

кого мистецтва», «Українська ікона ХІ–ХVІІІ століть», «Музей 

мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків», «Музей у Львові 

імені Андрея Шептицького», поповнили фонд відділу літератури 

з мистецтва. 
Підтримку в поповненні бібліотечних фондів надає місцева 

влада. Тернопільська ОУНБ здійснює облік і розподіл цих видань за 

територіальним та цільовим призначенням. За сприяння обласної 

видавничої ради до публічних бібліотек Тернопільщини надійшло 

49 назв книжок авторів краю (2426 пр.). 

За централізованим комплектуванням розподілено 15 045 пр. 

видань, у т. ч. за державними програмами – 11 403 пр.  

До фонду Тернопільської ОУНБ за програмою «Українська 
книга» надійшло 167 пр. видань (64 назви); на виконання наказу 

Міністерства культури України від 11.09.2015 р. № 724 «Щодо 

здійснення придбання україномовних книг для поповнення фондів 

публічних бібліотек» – 235 пр. видань (81 назва). 

У рамках благодійної акції «Сто тисяч книжок для сільських 

бібліотек», започаткованої в співпраці Фундації Дарини Жолдак, 
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Української бібліотечної асоціації, громадської організації «Форум 

видавців» за підтримки компанії «Нова пошта», Тернопільська 

ОУНБ отримала 3251 пр. видань від 32 відправників з усієї України. 

Дитячу літературу передали в усі центральні районні бібліотеки 

з подальшим розподілом у сільські бібліотеки. 

 

Постійними в роботі бібліотек є заходи щодо збереження бібліо-

течних фондів. Головна функція в цьому напрямі полягає в прове-

денні щорічних планових переобліків та вилученні літератури за 
різними причинами, головною з яких є списання за зношеністю. 

У звітний період проводилося рекомплектування бібліотечного 

фонду. Загалом, у 2015 році вибуття становило 169,48 тис. пр., з них 

книжки – 152,41 тис. пр. (89,9%), періодичні видання – 17,03 тис. 

пр. (10,04%), аудіовізуальні видання – 0,04 тис. пр. (0,02%), у т. ч. 

у централізованих бібліотечних системах – 151,67 тис. пр., з яких 

книжки – 136,78 тис. пр. (90,18%), періодичні видання – 

14,85 тис. пр. (9,7%), аудіовізуальні видання – 0,04 тис. пр. (0,02%). 
На 1 січня 2016 року бібліотечний фонд книгозбірень області 

становив 7574,20 тис. пр. документів, у т. ч. у сільській місцевості – 

4858,56 тис. пр. документів, що на 96,50 тис. пр. менше від попе-

реднього року; у селах фонд документів зменшився на 61,35 тис. пр. 

За видами видань книжки становили 7308,21 тис. пр., або 

96,48% від загальної кількості видань, періодичні видання – 

252,28 тис. пр., або 3,33%, аудіовізуальні видання – 11,77 тис. пр., 

або 0,15%, електронні видання – 1,94 тис. пр., або 0,02%. 
 

Аналізуючи фонди публічних бібліотек області, необхідно 

наголосити, що в них домінують документи соціально-політичного 

змісту: книжки 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 користу-
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вачів необхідно поповнювати фонд не лише місцевою, а й державною 

пресою, дитячими виданнями, адже мова йде про цінність інфор-

маційного потенціалу бібліотеки. 

Порівняно з попереднім роком, зменшився показник читаності 

фонду на 0,2 і становить 18,1. Багато років сталим залишається 

показник обертаності фонду – у межах 1,2. 

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 – 

15,3 пр. та по селу – 17,7 пр. Загальнодержавний показник 

забезпеченості користувачів документами становив 19,2 пр., у т. ч. 

у сільській місцевості – 19,5 пр.  

Найвищий показник книгозабезпеченості на одного 

користувача в Лановецькій (24,5; по селу – 25,5), Шумській (21,0; 

по селу – 24,0), Козівській (20,4; по селу – 22,9) централізованих 

бібліотечних системах. 
 

У 2015 році кількість обслужених користувачів по області, 

порівняно з 2014 роком, зменшилася на 16 879 осіб і становила 

492 716 осіб. Їх кількість по 18 ЦБС також скоротилася на 

16 750 осіб, і становила 441 904 особи. Істотне зменшення кількості 

користувачів у звітному році мають Заліщицька (на 3970 осіб), 

Козівська (на 3711 осіб), Зборівська (на 1789 осіб) ЦБС. 

 
Аналізуючи показники роботи бібліотек, з року в рік спостері-

гаємо зменшення читацької активності. Ця стійка тенденція падіння 

інтересу до читання зумовлена розвитком інформаційних технологій 

на фоні низького оновлення книжкового фонду. 

На даний час усе активніше використовуються інтернет-ресурси 

бібліотек. У 2015 році кількість звернень до веб-сайтів книгозбірень 

становила 886,1 тис. Унаслідок цього кількість відвідувань 

бібліотечних закладів по області зменшилася на 85,0 тис. осіб, з них 
по ЦБС – 122,1 тис. осіб і становила 4623,5 тис. осіб, по ЦБС – 

3661,5 тис. осіб. Кількість користувачів віком до 15 років становила 

105,0 тис. осіб; від 15 до 21 року – 80,3 тис. осіб; від 22 років – 

234,7 тис. осіб. 
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Табл. 9. Обслуговування користувачів 

 
Ключовим плановим показником роботи бібліотек залишається 

книговидача. У 2015 році вона становила 8924,10 тис. пр., що на 

430,72 тис. пр. менше від попереднього року, у т. ч. по селу – 

5247,32 тис. пр., що менше на 369,86 тис. пр. Зменшення цього 

показника спричинене якістю бібліотечного фонду, зокрема малою 
кількістю надходжень нової літератури, обмеженим асортиментом 

періодичних видань. 
 

Табл. 10. Книговидача 
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Нині бібліотека змінює своє обличчя та методи роботи, 

підвищуються й вимоги до професійних знань і умінь бібліотекаря. 

Двадцять перше століття, визначивши одним із своїх головних 

пріоритетів інформатизацію суспільства, об’єктивно поставило 

професію бібліотекаря в перший ряд найнеобхідніших і 

найактуальніших. Книгозбірні у відповідь на потребу суспільства 

стають провідниками у світ інформації, де сконцентровані новітні, 

найґрунтовніші знання та ідеї людства. 

Запорукою успішної роботи бібліотек є їх працівники. 
Компетентність бібліотекаря повинна виражатися у двох аспектах: 

по-перше, у професіоналізмі щодо пошуку, аналізу, систематизації 

та надання інформаційних джерел і ресурсів, уміння користуватися 

інформаційно-пошуковими системами, електронними носіями 

інформації; по-друге, у компетентності щодо вміння навчити 

користувачів інформаційній культурі, орієнтуванні в ресурсних 

масивах. Основним принципом діяльності фахівців галузі є навчання 

протягом усього життя. 
Кадровий потенціал публічних бібліотек краю становив 1297 біб-

ліотечних спеціалістів, у сільській місцевості – 747. З них повну 

вищу освіту має 361 особа (27,8%), у т. ч. бібліотечну – 228 (17,5%); 

базову вищу – 897 (68,0%), у т. ч. бібліотечну – 764 (58,9%). 

 

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

становила 80 (10,7%), у т. ч. бібліотечною – 30 (4,0%); базовою – 

615 (82,3%), у т. ч. спеціальною – 517 (69,2%). 

За стажем роботи бібліотекарів можна розподілити таким чином: 

до 3 років – 102 (7,8%), по селу – 67 (8,9%); від 3 до 9 років – 

205 (15,8%), по селу – 127 (17,0%); понад 10 років – 333 (25,6%), 

по селу – 199 (26,6%); понад 20 років – 657 (50,6%), по селу – 

354 (47,3%). 
  

Упродовж багатьох років продовжується негативна тенденція 

недостатнього бюджетного фінансування на оплату праці. 

Залишається невирішеною проблема неповної зайнятості бібліотечних 

працівників, особливо в сільській місцевості. Так, 728 (56,1%) 

бібліотекарів працювали неповний робочий день. На неповну ставку 

бібліотекарі працювали в Заліщицькій – 84,1% (53 із 63), 

Теребовлянській – 78,4 (73 із 93), Гусятинській – 81,8% (63 із 77), 

Зборівській – 75% (66 із 88), Чортківській – 68,3% (54 із 79), 
Борщівській – 269,2% (54 із 78) ЦБС. 

 

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 2015 року працівники відділів культури райдержадмі-
ністрацій, директори централізованих бібліотечних систем провели 

роботу із зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек області. 

Значну увагу приділяли таким питанням: заміна дверей, вікон, 

ремонт сходів, дахів, придбання електрообігрівачів, проведення 

газового опалення, ремонт опалювальної системи, заміна електро-

проводки. 

У бібліотеках здійснено поточні та косметичні ремонти, на які 

витрачено 893,6 тис. грн, з них: бюджетні кошти – 724,9 тис. грн, 
кошти сільських рад – 75,0 тис. грн, спонсорські – 78,3 тис. грн, 

власні кошти працівників бібліотек – 15,4 тис. грн. 

Упродовж року в бібліотеках встановлено 145 склопакетів на 

суму 450,1 тис. грн, з них бюджетні кошти – 229,8 тис. грн, кошти 

сільських рад – 196,3 тис. грн, спецкошти – 16,7 тис. грн, 

спонсорські – 7,3 тис. грн. 
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Проведено заміну 14 дверей у бібліотеках-філіалах на суму 

64,3 тис. грн, з них бюджетні кошти – 19,0 тис. грн, кошти сільсь-

ких рад – 45,3 тис. грн. 

Встановлено газовий конвектор у бібліотеці-філіалі с. Красне 

Гусятинської ЦБС (1,5 тис. грн), замінено газову автоматику 

в Бучацькій ЦБ (11,3 тис. грн, бюджетні кошти). 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт 

Чортківської центральної бібліотеки (вартість 50,0 тис. грн). 

Для сучасного обслуговування користувачів, розширення 
спектра бібліотечних послуг придбано: 

• проектор – Збаразька ЦБ (11,8 тис. грн, бюджет), 

Заліщицька ЦБ (10,0 тис. грн, бюджет), Чортківська ЦБ 

(13,6 тис. грн, благодійний фонд «Світ дітей»); 

• екран – бібліотека-філіал с. Ланівці Борщівської ЦБС 

(2,1 тис. грн, кошти сільської ради), Чортківська ЦБ 

(благодійний фонд «Світ дітей»); 

• системний блок, кольоровий принтер, фотоапарат – 
Козівська ЦБ (9,4 тис. грн, спецкошти); 

• персональний комп’ютер – бібліотека-філіал с. Медведівці 

Бучацької ЦБС (6,5 тис. грн, кошти сільської ради); 

• 2 персональні комп’ютери передала для Вишнівецької 

бібліотеки для дорослих і Вишнівецької бібліотеки для дітей 

Збаразька райдержадміністрація; 

• ноутбук, персональний комп’ютер – Зборівська ЦБС 

(12,0 тис. грн); 
• ноутбук, джерело безперебійного живлення, принтер –  

Шумська ЦБС (8,4 тис. грн,  спецкошти, 0,5 тис. грн – 

власні). 

В окремих бібліотеках оновлювалися меблі, інтер’єр. Для цього 

було використано 47,6 тис. грн, з них 26,2 тис. грн – бюджетні 

кошти, 18,9 тис. грн – спонсорські, 2,5 тис. грн – спецкошти. 

Загальна сума, витрачена на покращення матеріально-технічної 

бази публічних бібліотек, становить 1595,0 тис. грн. 
 

Сьогодні книгозбірні області стають центрами з надання 

різноманітних інформаційних та соціально-культурних послуг. 

У цьому напрямку протягом останніх років ЦБС створюють нові 

бібліотечно-інформаційні продукти та розширюють перелік послуг, 

а саме:  
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• надають доступ до інформації на нових видах носіїв, 

облаштовують інтернет-місця для користувачів; 

• розпочинають обслуговування віддалених користувачів через 

веб-сайти бібліотек; 

• створюють умови для вільного доступу населення до 

інформаційних ресурсів органів місцевого самоврядування: 

законодавчих, нормативних, статистичних, економічних, 

аналітичних, соціологічних та інших матеріалів; 

• організовують 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. 

Упровадженню нових інформаційних послуг сприяє розширення 

парку комп’ютерної техніки в бібліотеках області (загальна 

кількість ПК по області – 577, з них у ЦБС – 433, у т. ч. 163 по 

сільських бібліотеках-філіалах) (табл. 5). 
 

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. 
Сьогодні бібліотеки відіграють велику роль у становленні 

громадянського суспільства. Залучаючи населення до багатьох своїх 

заходів і акцій, вони сприяють підвищенню соціальної активності 

людей, формують у них громадянську свідомість, допомагають 

створювати особливий суспільний мікроклімат. У невеликих містах 

та багатьох селах, де не залишилося жодних культурних закладів, 

крім бібліотек, вони стають центрами суспільного життя, у яких 

мешканці не тільки отримують інформацію та проводять своє 
дозвілля, а й обговорюють нагальні проблеми малої батьківщини. 

 

У 2015 році довідково-бібліографічна та інформаційна 

діяльність бібліотек була спрямована на довідково-інформаційне 

обслуговування користувачів, адже бібліографічна інформація 

є дороговказом, допоміжним знаком на шляху навчання. Вона 
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допомагає орієнтуватися у величезному інформаційному просторі, 

швидше й ефективніше знаходити потрібну інформацію. 

Більшість центральних книгозбірень області продовжують 

готувати та видавати бюлетені нових надходжень, а також викори-

стовують можливості місцевих ЗМІ для інформування про літера-

туру, якою нещодавно збагатилися їхні фонди. 

Велику популярність здобули дні періодики, проведенням яких 

бібліотекарі намагаються компенсувати відсутність нових книжок 

галузевого та суспільно-політичного характеру. Крім цього, користу-
вачі 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. 

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. 

Бібліотеки області дбали про оновлення та вдосконалення 

довідково-бібліографічного апарату. У систематичних картотеках 

статей та краєзнавчих картотеках виділено нові рубрики, приурочені 

до знаменних і пам’ятних дат, зокрема: «100 років від дня 

народження Якова Гніздовського (27.01.1915–8.11.1985), українсь-

кого графіка, живописця», «150 років від дня народження Дениса 
Січинського (02.10.1865–26.05.1909), українського композитора, 

диригента», «125 років від дня народження Михайла Осінчука 

(16.09.1890–13.02.1969), українського живописця та графіка», 

«100 років від дня народження Анатолія Малевича (21.10.1915–

09.06.1997), краєзнавця», «90 років від дня народження Петра 

Медведика (22.10.1925–02.12.2006), краєзнавця, літературознавця, 

фольклориста, етнографа, бібліографа, мистецтвознавця», «225 років 

із часу видання в Почаєві «Богогласника». Картотеки постійно 
редагувалися та поповнювалися новими матеріалами. 

Бібліографічне інформування колективних абонентів переважно 

здійснювалося за такими темами: «Співпраця влади та громадськості 

у вирішенні місцевих проблем», «Соціальний захист населення», 

«Шляхи пенсійної реформи», «Фінансово-економічна діяльність 

підприємства», «Проблеми малого бізнесу», «Сучасний зміст 
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шкільної освіти», «Методика викладання навчальних предметів», 

«Робота з молоддю», «Нове в бухгалтерському та фінансовому 

обліку», «Відродження національної культури» та ін. 

Теми індивідуальної інформації враховували інтереси та запити 

особистості, фахові потреби, наприклад: «Декоративно-прикладне 

мистецтво», «Спортивні ігри», «Садівництво», «Сучасна українська 

література», «Екологія і людина», «Лікувальна фізкультура», 

«Народна медицина», «Актуальні питання педагогічної роботи», 

«Культура і суспільство», «Фінансовий менеджмент» тощо.  
Готувалась інформація за темами: «Ради як основи самовря-

дування громадян», «Досвід роботи органів місцевого самовряду-

вання», «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», «Музейна справа і охорона пам’ятників», «Нова 

література з питань краєзнавства», «Розвиток туризму», «Українська 
нація: шлях до самовизначення», «Пам’ятники історії, архітектури та 

культури України», «Свята та обряди в Україні», «Використання 

земель на території, підпорядкованій місцевому органу влади», 

«Законодавча основа місцевого самоврядування», «Взаємодія органів 

місцевого самоврядування з підприємствами й установами, які 

знаходяться на підпорядкованій території» та ін. 

 

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 виявленні шляхом проведення опитування. 

Серед них – спеціалісти державних установ, господарських органів, 

місцевого самоврядування, юристи, учителі, медичні працівники. 
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У бібліотеках області також працюють Пункти доступу громадян 

до офіційної інформації. Консультанти пунктів, а це працівники 

бібліотек та волонтери, надають допомогу користувачам у форму-

ванні навиків роботи з інтернет-ресурсами органів влади та місце-

вого самоврядування, забезпечують вільний, безкоштовний доступ до 

мережевих ресурсів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, 

надають консультації на допомогу оволодінню навиками е-уряду-

вання. Користувачі бібліотеки мають можливість ознайомитися 
з необхідними законодавчими чи іншими правовими актами, 

отримати детальну інформацію про діяльність Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України та інших органів влади, 

політичних партій, неурядових організацій, роздрукувати необхідні 

документи тощо.  

Кваліфіковані спеціалісти надають волонтерську допомогу 

користувачам, у тому числі людям з обмеженими фізичними 

можливостями, у грамотному оформленні звернень, позовних заяв та 
ін. Консультанти ПДГ допомагають також у реєстрації на ЗНО, 

поданні заяв на участь у державних і регіональних конкурсах, 

реєстрації на отримання закордонних віз тощо. 

Бібліотеки регулярно та безкоштовно отримують найновішу 

інформацію про діяльність центральних органів влади, електронні 

й друковані версії повнотекстових документів і матеріалів від 

«Програми сприяння Парламенту ІІ» та інформують громадськість 

про ці документи в ході проведення інформаційно-просвітницьких 
заходів. 

Пункт доступу громадян до офіційної інформації органів влади 

активно сприяє якісному оперативному задоволенню інтересів і 

потреб громади в офіційній інформації органів влади всіх рівнів, 

розширенню та впровадженню електронного урядування, а отже, 

формуванню якісно нового іміджу бібліотеки. 

 

Використання інформаційних технологій у роботі книгозбірень 
дозволяє значно розширювати їхні можливості з надання послуг. 

Козівська центральна бібліотека активно співпрацює із ЗОШ № 1 І–

Ш ступенів, яка знаходиться по сусідству. Усі спільні заходи прохо-

дять у читальному залі. Бібліотекарі підтримують інноваційні 

задуми, започатковані в школі, зокрема пілотний проект «Класна 

школа». На базі бібліотеки, використовуючи можливості інтернет-
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центру, у рамках цього проекту проведено етап Ярмарку новітніх 

технологій. 

Розпочався Ярмарок презентацією програми «Класна школа». 

Про етапи реалізації проекту та Шкільний кодекс розповіла 

координатор проекту Наталія Маркусь. Учні 11 класу – тренери – 

поділилися своїми враженнями про найбільш яскраві моменти 

реалізації проекту. Під час виступів використовувалися не тільки 

мультимедійні презентації з гіперпосиланнями на карту проекту, 

а й слайд-перегляд фотографій, що давало можливість «зануритися» 
в усі етапи проведення проекту. 

Слово мали й гості Ярмарку – заступник голови районної ради 

Р. В. Солтис, представники відділу освіти, місцевої преси, батьки 

школярів. 

Учні кожного класу ознайомили присутніх із своїм товаром-

ідеєю, зокрема було представлено програми «Piktochart» (ресурс, за 

допомогою якого можна створити інфографіку), «Scretch» (програма, 

за допомогою якої можна створювати мультфільми та ігри), 
«Ccleaner» (безкоштовна програма, за допомогою якої швидко можна 

очистити комп’ютер, планшет чи смартфон), «Google Earth» (за 

допомогою цієї програми можна побувати в будь-якому куточку 

світу, погуляти вулицями різних міст, побачити їх у форматі 3D), 

«Chemlab 2.0d» (інтерактивна хімічна лабoраторія). 

П’ятий рік у Чортківській центральній бібліотеці, у рамках 

проекту «Шлях до успіху через інтернет», який є необхідною 

умовою реалізації проекту програми «Бібліоміст», функціонує 
інформаційно-консультативний центр «Правовий компас». Люди 

старшого віку з допомогою працівників книгозбірні постійно 

здійснюють пошук нормативно-правових документів. Також тут усіх 

охочих навчають комп’ютерної грамотності, користуванню програ-

мою «Skype», електронною поштою тощо.  

Зручною послугою для відвідувачів інтернет-центру є електронне 

довідкове бюро, де люди, особливо з віддалених сіл, мають змогу 

реєструватися на ЗНО і пробне ЗНО. 
Сектор інформації центральної бібліотеки продовжує співпрацю 

з благодійним фондом «Світ дітей». Уже третій рік функціонує 

консультаційна лабораторія для дітей-сиріт і напівсиріт із ближніх 

сіл району (Угринь, Шманьківчики, Пастуше, Полівці, Ягільниця, 

Улашківці). Дітям надається допомога у створенні електронних 

скриньок та пошуку інформації для навчання, вони можуть пограти 
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онлайнові ігри, подивитися мультфільми та відеоролики, 

користуватися соцмережами та програмою «Skype». 

 

Значне місце в роботі бібліотек області займає обслуговування 

людей з обмеженими можливостями: людей похилого віку, важко-

хворих, прикутих до ліжка. Увага до осіб з особливими потре-

бами –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 можли-
вість надають книгозбірні, також намагаються зробити все можливе, 

щоб допомогти їм в отриманні належної освіти, спеціальності, прове-

денні дозвілля, соціальній реабілітації та подальшій їхній інтеграції 

в суспільство. Для людей похилого віку бібліотека є насущною 

потребою, а відвідування книгозбірні, вибір книжок, обговорення 

прочитаного стає своєрідним ритуалом. Працівники бібліотек постій-

но працюють із даною категорією читачів. 

У 2015 році відділ міського абонементу Тернопільської ОУНБ 
й надалі тісно співпрацював з управлінням соціальної політики 

Тернопільської міської ради, зокрема відділенням соціально-

побутової адаптації з надання соціальних послуг самотнім  людям, 

який діє при Тернопільському міському територіальному центрі 

соціального обслуговування населення. Обслуговування самотніх 

громадян та людей похилого віку відділ міського абонементу здійс-

нює через посередництво кур’єрів відділення соціального обслугову-

вання  ТМТЦСО. Понад 10 років кур’єри соціальної служби 
обслуговують інваліда I групи Галину Святківську (1964 р. н.), для 

якої книжки – вікно у світ. 

Відділ продовжував співпрацювати з Тернопільськими обласним 

і міським центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

обласним відділенням фонду соціального захисту інвалідів, 

педагогічним колективом і студентами Тернопільського коледжу 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». 

У рамках благодійної акції «Милосердя через книгу» та з нагоди 
Міжнародного дня інвалідів працівники відділу міського абонементу 

Тернопільської ОУНБ відвідали членів громадської організації 

інвалідів «Сильні духом», що знаходиться в м. Тернополі на 

вул. 15 Квітня, 3. Бібліотекарі подарували їм книжки, часописи, 

солодощі до святкового столу та розповіли про послуги, які 
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надаються даній категорії користувачів, поділилися планами щодо 

подальшої співпраці. 

В умовах економічної кризи Тернопільська ОУНБ використовує 

допомогу волонтерів. Двадцять п’ять читачів відділу на волон-

терських засадах доставляють літературу людям, які не можуть 

відвідати бібліотеку самостійно (здебільшого це люди похилого віку).  

У листопаді 2015 року, у рамках реалізації міжнародного 

проекту зі створення першої української DAISY-бібліотеки для 

користувачів із глибокими ураженнями органів зору, у Тернопіль-
ській ОУНБ відбувся науково-практичний семінар «Організація 

інклюзивної освіти незрячих дітей». Проект реалізовується Львів-

ським обласним осередком ВГО «Українська спілка інвалідів – 

УСІ» за підтримки «Svefi Academy» (Швеція), Міністерства куль-

тури України, Міністерства освіти і науки України, парламентського 

Комітету з питань науки і освіти, Національного університету 

«Львівська політехніка». Його мета – створення аудіокнижок 

у форматі DAISY для користувачів із вадами зору. 
У семінарі взяли участь: Оксана Потимко – керівник 

Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб 

з особливими потребами Національного університету «Львівська 

політехніка», викладачі академії «Свефі» (Швеція), учитель-мето-

дист (навчає в звичайній школі незрячу дитину), інженер Ресурсного 

центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими 

потребами Національного університету «Львівська політехніка».  

Гостями заходу були вчителі-методисти, тифлопедагоги, соціаль-
ні психологи, вихователі дошкільних навчальних закладів, батьки 

незрячих і слабозорих дітей, бібліотекарі, представники громадських 

організацій, що опікуються інвалідами зору.  

Упродовж трьохгодинної зустрічі її учасники обговорили 

перспективи та проблеми організації інклюзивної освіти в Україні в 

сучасних умовах, почерпнули для себе багато корисної та цінної 

інформації від організаторів. Модератор семінару Оксана Потимко 

запропонувала бібліотекарям долучитися до проекту зі створення 
першої української DAISY-бібліотеки для незрячих дітей. Терно-

пільській ОУНБ вона подарувала свої книжки «Перша українська 

DAISY-бібліотека» та «Порадник для незрячих», мікрофон для 

начитування текстів.  

На сайті Тернопільської ОУНБ розміщено звернення до 

волонтерів та місцевих авторів із проханням долучитися до 
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створення аудіокнижок у форматі DAISY, адже таким чином можна 

допомогти отримати DAISY-плеєр незрячій дівчинці Марійці, 

учениці 4-го класу ЗОШ № 16 м. Тернополя. 

У Бережанській центральній бібліотеці оформлено постійно 

діючу книжкову виставку «Соціальний захист людей похилого 

віку», проведено інформаційну годину «Книжки вашої молодості». 

Організовувалися «візити ввічливості» – відвідування та обслугову-

вання вдома, книгоношення, мобільне виконання довідок. Велася 

співпраця із центром соціального захисту населення в рамках 
районної акції «Милосердя». Збиралися кошти під час акції «Від 

серця до серця». 

Протягом року книгозбірня була центром підтримки та надання 

послуг внутрішньопереміщеним особам. Їм надавалися інформація, 

консультації, первинна психологічна допомога, засоби зв’язку. Для 

цієї категорії користувачів у читальному залі оформлено папки-

досьє «Законодавчі матеріали», «Інфопапка» (інструкції щодо 

отримання послуг внутрішньопереміщеним особам). 
Активно в цьому напрямку працюють і книгозбірні Бучацької 

ЦБС. Зокрема, до Міжнародного дня інвалідів у читальному залі 

Бучацької центральної бібліотеки відбулася година спілкування 

«Твори добро, бо ти – людина». Учасники зустрічі розповідали різні 

життєві історії про прояви благодійності, добра та милосердя, 

обмінювалися своїм баченням того, якою повинна бути добра людина 

та які є основні правила доброти. 

У заході взяли участь користувачі, медичні працівники, 
представники правоохоронних органів, волонтери, активісти 

молодіжної громади Бучаччини. Вдалі професійні поради медиків, 

грамотна консультація правознавців, відверта розмова присутніх та 

щире слово ведучої Я. Птиць надали спілкуванню особливої 

душевності й тепла. Такі заходи завжди привертають увагу 

громадськості до проблем тих, хто в цьому житті  особливо потребує 

допомоги. Крім цього, двоє молодих людей виявили бажання 

долучитися до волонтерської діяльності.  
Бібліотека-філіал с. Бариша Бучацької ЦБС співпрацює з місце-

вим геріатричним центром. Бібліотекарі приносять пацієнтам цього 

закладу книжки, систематично інформуючи про нові надходження, 

організовують дозвіллєві заходи та благодійні акції. На початку 

грудня спільно з працівниками геріатричного центру проведено 

годину спілкування «Добро врятує світ». 
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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. 

Для різновікових категорій користувачів організовувалися 

години та уроки духовності, заходи, присвячені святам календарного 

циклу. 
У Копичинецькій міській бібліотеці для дітей відбулося родинне 

свято, присвячене Дню матері та Міжнародному дню сім’ї. У читаль-

ному залі функціонувала книжкова виставка «Тато, мама і я – 

читаюча сім’я». Ушанували й багатодітні сім’ї Вовк-Зарембських та 

Савок-Грицько – мешканців с. Чагарів, діти яких є активними 

читачами бібліотеки. Зокрема, було організовано виставку творчого 

доробку родини Савок-Грицько. На ній представили роботи найста-

рішої вишивальниці сім’ї – бабусі Савки Любові Богданівни, її 
доньки Грицько Олесі Василівни та внучки Діани. Вишиті рушники, 

вироби з бісеру, картини, вигаптовані стрічками й бісером прикра-

сили зал бібліотеки. 

Родина була й залишається хранителькою духовних цінностей, 

культури та історичної спадщини поколінь, чинником стабільності 

й розвитку. З родини починається життя людини, тут відбувається 

формування її як громадянина. Тому тандем сім’ї та держави – 

необхідна передумова процвітання та добробуту громадян. 
 

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 ресур-

сів, популяризацією краєзнавчих видань. 

Одним з аспектів краєзнавчої роботи є формування й достатньо 

різноманітне використання фонду краєзнавчої літератури, що 

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

зокрема, інші матеріали, у яких висвітлюються економічний стан 

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

видатних людей тощо. 



 28 

Не можна бути патріотом, не знаючи історії своєї малої 

батьківщини. Для того, щоб пробудити в молоді інтерес до минулого 

та сучасності рідного краю, бібліотеки району популяризують 

історико-краєзнавчу літературу, видання про пам’ятки історії та 

культури, екологію й охорону природи краю, творчість місцевих 

письменників, видатних особистостей краю тощо. Ознайомленню 

з історією, культурою сприяють дні краєзнавства, літературно-

краєзнавчі подорожі, клуби, під час засідань яких відбуваються 

зустрічі з відомими земляками, краєзнавцям. Зокрема, при 
центральній бібліотеці для дітей Монастириської ЦБС діє клуб 

«Краєзнавець», членами якого є учні 7–8 класів. Протягом 2015 

року проведено дев’ять засідань клубу, на яких розглянуто питання 

вивчення історії Монастирищини, її культурних традицій, конкурс 

знавців краю «Мій край, моя ти земле калинова», калейдоскоп «З 

криниці пам’яті черпаємо любов до рідного краю». Щорічно до Дня 

міста організовується виставка дитячих малюнків «Ми малюємо 

місто своє». 
Краєзнавчу роботу книгозбірні Монастириської ЦБС здійснюють 

у тісній співпраці з працівниками райдержадміністрації, навчальних 

закладів, громадою міста, членами товариства «Лемківщина». 

Уже стало традицією проводити в м. Монастириськах фестиваль 

«Дзвони Лемківщини». Цьогоріч працівники бібліотеки брали 

активну участь у фестивалі, зокрема провели перегляд книжкових 

виставок «Лемківщино, земле рідна» і «Діячі науки та культури 

Лемківщини», а також літературні читання «Велика гармонія» (за 
творами Б.-І. Антонича). 

Для популяризації літератури про рідний край, ознайомлення 

з творчістю місцевих письменників, професійною діяльністю видат-

них земляків працівники центральної бібліотеки Підволочиської 

ЦБС використовували різноманітні форми роботи. 

У травні на теренах Підволочищини відзначали 200-річчя від 

дня народження громадського діяча, засновника товариства 

«Просвіта», Товариства імені Шевченка, письменника та вченого, 
пароха с. Шельпаків Степана Качали. Панахиду біля могили 

славного краянина організувала працівник сільської бібліотеки. 

Ушанувати пам’ять земляка прийшли Василь Кривень, представник 

роду Качалів, та Василь Лаба, краєзнавець із м. Львова, професор 

ТНТУ ім. Пулюя, голова громадської організації «Опілля». Слова 

гордості та вдячності пролунали з уст гостей про одного з найкра-
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щих синів Руси-України, людину високоосвічену, рішучу, шляхет-

ну, яка була своєрідним титаном в історії цілої епохи. Безмежна 

любов до України вивела Степана Качалу в перші ряди оборонців 

свого народу. Він у важкий історичний час був священиком, пре-

красним палким промовцем, політичним, громадським та просвіт-

ницьким діячем, членом і засновником товариств та організацій 

українського спрямування, послом галицького сейму й австрійського 

парламенту, автором численних виховних публікацій.  

У Теребовлянській центральній бібліотеці відбулася творча 
зустріч «Теребовлянщина в серці моїм», під час якої Микола 

Ковальчук, член Національних спілок архітекторів і краєзнавців 

України, Наукового товариства ім. Шевченка, почесний член 

товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, автор багатьох 

краєзнавчих книжок, низки статей у краєзнавчому виданні «Історія 

міст і сіл Теребовлянщини», поетичних збірок, упорядник та 

редактор альманахів поезії авторів Теребовлянщини, представив 

свою історико-краєзнавчу працю «Теребовлянщина ХІ–ХХ ст.: 
Влада і суспільство. Особи. Історичні події. Факти». 

За словами Миколи Ковальчука, задум створити видання такого 

плану виник у нього ще в 1996 році, коли збирав і готував 

матеріали до святкування 900-річчя від часу офіційного заснування 

м. Теребовлі. 

Автор переглянув безліч архівних документів, через його душу 

й серце пройшло багато історичних подій, фактів, які він професійно 

зафіксував у книжці, що стане у великій пригоді нам усім, 
залюбленим у рідний край. 

Учасники зустрічі мали можливість доторкнутися й до поетич-

них рядочків Миколи Ковальчука. Як щемливо звучали поезії в ав-

торському виконанні! Слова про рідний край, дорогу серцю батьків-

щину, її людей, природу, чутливість жіночої душі доходили до 

сердець, відганяли сумніви, зігрівали своїм безмежним теплом. 

Багатогранна творчість пана Миколи, не рахуючи архітектурно-

професійних здобутків у вигляді спроектованих пам’ятників, в’їзних 
знаків, будинків земляків, як виявилося, не має меж. Адже на його 

проникливі та щирі поетичні рядки легко лягає мелодія. Що це 

справді так, продемонстрували місцеві співаки та композитори 

Василь Сорока, Ігор Бойчук, Володимир Синявський. 

«Многая літа» поетові, краєзнавцю, просвітянину, архітекто-

рові, просто шанованій і дуже скромній людині Миколі Ковальчуку 
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дружно всі заспівали на знак подяки за титанічну працю історика, 

який закарбував віхи літопису Теребовлянщини на довгі роки. 

З нагоди Дня міста для вихованців літньої дитячої школи 

«Дивосвіт» працівники центральної бібліотеки для дітей Тернопіль-

ської міської централізованої бібліотечної системи провели краєзнав-

чий диліжанс «Тернопіль у плині літ», ознайомивши юних читачів 

із літописом рідного міста. 

Виставку дідухів «Різдвяне диво» уже вкотре організували 

в бібліотеці-філіалі с. Висипівців Зборівської ЦБС. На ній було 
представлено понад 50 дідухів, від мініатюрних до двометрових. 

Неабияке враження справила на відвідувачів виставка павуків, 

виготовлених із соломи (їх було понад десять). Усі охочі мали змогу 

оглянути паперових героїв вертепного дійства, різноманітні 

кольорові скрині, виготовлені зі старих газет, і навіть відшукати 

заховані скарби. Створити експозицію бібліотекареві допомогли 

діти – читачі бібліотеки. 

Інформацію про виставку, значення кожного дідуха бібліотекар 
Н. Котовська висвітлила на відеохостингу «YouTube» та блозі 

Зборівської ЦБС. 

Бібліотеки Збаразької ЦБС теж приділяють значну увагу 

бібліотечному краєзнавству. Збираючи краєзнавчі перлини, історію 

сіл, кожна з них внесла свою лепту у підготовку до видання збірни-

ка «Село моє, для мене ти єдине, для мене ти найкраще на землі». 

Традиційно кожне село щороку організовує свято села, свято вулиці, 

над сценарієм проведення яких працюють бібліотекарі спільно 
з клубами, школами, громадськістю. У зв’язку з трагічними поді-

ями в Україні святкові заходи цього року не відбувалися. 

Поповнювалися, редагувалися картотеки, банки даних із крає-

знавства, законодавчих матеріалів, папки-досьє, такі, як «Історія 

села», «Село моє – кровинка України», «Духовні святині Збараж-

чини», «Суспільно-політичне життя краю». Проводилися краєзнавчі 

години, літературна палітра «Письменники Збаражчини – лауреати 

літературних премій», літературно-краєзнавчі мозаїки, де 
поєднувалися літературне читання, пісня, зустріч із відомими 

людьми краю. 

У 2015 році в бібліотеках-філіалах сіл Бодаки, Максимівка, 

Старий Вишнівець організовано зустрічі з воїнами АТО та сім’ями, 

які чекають рідних із війни. 
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У бібліотеці-філіалі с. Синяви відбулася година народознавства 

«Символ любові і незрадливості», було оформлено куточок «Із сивої 

давнини», де представлено старовинні побутові речі, вишиванки, 

рушники та ін. Такі ж краєзнавчі куточки створено в бібліотеках-

філіалах сіл Лози, Максимівка, Котюжини, Великий Кунинець, 

Кривчики. Проводяться краєзнавчі години, бесіди з питань народо-

знавства, зустрічі з відомими людьми краю тощо. 

2015 рік на Тернопільщині було проголошено роком 

повстанської звитяги. Протягом року організовувалися книжкові 
виставки, полиці, проводилися заходи, які висвітлювали мужність, 

патріотизм повстанців УПА на теренах Шумщини та Бережанщини. 

Серед них – година історії «Повстанська звитяга земляків» 

(Шумська ЦБ, бібліотеки-філіали с. Великих Дедеркал, с. Цеценів-

ки, с. Стіжка, с. Іловиці).  

Повстанський дух і досі живе серед українців. Багато наших 

земляків перебувають на Донбасі. Про їхній героїзм бібліотекарі 

розповіли на уроці мужності «Земляки в зоні АТО» (бібліотеки-
філіали сіл Шумбар, Кордишів, Новостав, Рохманів Шумської ЦБС), 

патріотичній годині «Янгол на білих крилах» (бібліотеки-філіали сіл 

Сураж, Великі Загайці). Останній захід присвятили краянам, які 

загинули в зоні проведення АТО. 

Бібліотека-філіал с. Кордишева стала справжнім центром 

краєзнавства в селі. Тут проводиться велика пошукова робота 

з виявлення історичних фактів про село, його звичаїв, видатних 

людей. Результати праці – цікаві заходи, на які охоче приходять 
різні категорії людей. Так, на краєзнавчій подорожі «Немеркнуче 

сяйво століть» діти виступали з невеличкими розвідками про своє 

село, на ярмарку краєзнавчих новин «Овіяний легендами мій край» 

користувачі бібліотеки розповідали цікаві сільські історії. 

 

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 книжок, 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 
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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.  

 

У формуванні національної свідомості, вихованні поваги до 

історії рідного краю важливу роль відіграє національно-патріотичне 

виховання. 

Благодійна акція «Українську книгу – Донбасу!», оголошена Тер-
нопільською обласною радою, проходила з 1 по 30 квітня 2015 року. Її 

координатором була Тернопільська ОУНБ.  

Разом із ТОВ УБА книгозбірня підтримала акцію «Книги для 

солдатів АТО», ініційовану єпархією Української православної 

церкви Київського патріархату. Публічність проведення акцій 

забезпечувалася через оголошення на сайті та дошці оголошень 

Тернопільської ОУНБ, офіційній сторінці бібліотеки в соціальній 

мережі «Фейсбук», засобах масової інформації.  
У рамках Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна», 

ініційованої Міністерством культури України, Тернопільська ОУНБ, 

як її координатор, зібрала 1600 пр. видань. Усього під час прове-

дення вищезазначених акцій було зібрано 4447 книжок. 

Активну участь у формуванні книгозбірні для воїнів взяли 

Тернопільська обласна спілка політв’язнів та репресованих, яка 

подарувала понад 50 примірників трилогії нашого земляка Романа 

Купчинського «Заметіль», Тернопільська обласна організація 
Національної спілки письменників України, яка передала 

65 книжок місцевих авторів. 

Під час акцій працівники бібліотеки допомагали учасникам АТО 

продуктами харчування, коштами, канцелярським приладдям 

і стелажами для книжок. 

Учасники АТО та їхні родичі долучилися до низки заходів, які 

провели в бібліотеці. Зокрема, на вечорі-зустрічі «Герої не вми-

рають: минуле та сьогодення», присвяченому Дню пам’яті та прими-
рення й Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 

виступили студенти Тернопільського державного медичного універ-

ситету ім. І. Горбачевського Зеновій Гвоздик та Михайло Денисюк, 

які перебували в зоні проведення АТО й надавали медичну допомогу 

українським воїнам. Також на заході був присутній Віталій 

Гапанюк – боєць одного з підрозділів АТО. 
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Особливо знаковою стала презентація книжки «Рабів до раю не 

пускають» Неоніли Крем’янчанки – журналіста, краєзнавця, члена 

Національної спілки письменників України, уродженки м. Кремен-

ця. У заході взяли участь родичі героїв Небесної сотні: батько 

Назарія Войтовича Юрій Войтович, мати Устима Голоднюка Ярина 

Голоднюк, мати Тараса Слободяна Марія Слободян, бійців, котрі 

перебувають у зоні проведення АТО, волонтери. 

Спогадами про своїх дітей, котрі в пам’яті залишилися назавше 

молодими, ділилися батьки героїв Майдану та АТО. Дружина одного 
з героїв книжки – капелана Петра Бурака – розповіла про те, як 

воїни вмирають з Україною на вустах і як потрібно виховувати 

наших захисників. 

На презентації також був присутній учасник АТО Ігор-Ярослав 

Антонюк («Бурий»), який нещодавно став користувачем Тернопіль-

ської ОУНБ. 

З нагоди Всесвітнього дня книги й авторського права відбулася 

година поезії «Українській нації призначено вижити!», на яку за-
просили військовослужбовців Тернопільської 44-ї окремої артиле-

рійської бригади, учасників АТО. Для бійців свої вірші читали 

поети Євген Безкоровайний, Володимир Присяжний, Арсен Вікарук, 

Люба Малицька, Марія Гуменюк. На згадку про зустріч воїни  

отримали книжки з дарчими написами авторів, а також книжку 

«Правовий та соціальний захист бійців АТО». Усі присутні мали 

змогу переглянути документальний фільм про будні наших захисни-

ків у зоні проведення АТО, роботу волонтерів громадської органі-
зації «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України», а також 

ознайомитися з книжковою виставкою «Героїка галицької звитяги». 

У бібліотеках області протягом року також проводиться багато 

різноманітних заходів військово-патріотичної тематики. Зокрема, 

у Заліщицькій центральній бібліотеці проведено вечір-реквієм, при-

свячений Героям Небесної сотні. У пам’ять про тих, хто здійснив 

особистий подвиг – віддав і віддає найцінніше – своє життя заради 

нової України, запалив символічну свічу Ярослав Гринишин – 
учасник Євромайдану та війни в Афганістані, а нині – активний 

волонтер. Парох церкви Покрови Пресвятої Богородиці о. Іван 

Сендзюк закликав усіх до духовного єднання в молитвах до 

Всевишнього для зупинення бойових дій на Сході України, 

збереження людського життя, встановлення жаданого миру. 
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Пам’ятні сторінки новітньої історії України перегорнули веду-

чі – Марія Рудик і Галина Балицька, використавши інформацію 

з преси та книжок-присвят учасникам Революції гідності. Про ці 

події демонструвалися відеосюжети та слайди. Увазі читачів було 

запропоновано тематичну виставку літератури. 

Спогадами про ті пам’ятні дні ділилися активні учасники Євро-

майдану: Ігор Федірко, Ярослав Гринишин, Олександр Вікирчак, 

Михайло Гушуватий, а Павло Лесюк подарував бібліотеці книжку 

«Каміння Майдану» від громадської організації «Самооборона 
Заліщицького району». 

Годиною пам’яті «А Сотню вже зустріли небеса» ушанували 

загиблих на Євромайдані в Товстенській бібліотеці-філіалі Заліщиць-

кої ЦБС.  

Працівники книгозбірні спільно з ведучими заходу розповідали 

про трагічні події річної давності, декламували поезії-присвяти 

Героям Небесної сотні. 

Своїми спогадами з присутніми поділився Олександр Катери-
нюк, який із тривогою, слізьми на очах згадував буремні дні на 

київському Майдані, учасником якого він був у той час. У бібліотеці 

також експонувалася ілюстрована виставка «Молодою кров’ю 

хрестилася воля», де були представлені книжки, газетні статті, 

листівки про Революцію гідності, які подарував бібліотеці її 

активний учасник. Хвилиною мовчання учасники заходу пом’янули 

загиблих борців за волю України, запалили свічі пам’яті. Завер-

шальним акордом став жалібний гімн Майдану «Пливе кача». 
Години пам’яті «Небесна сотня. Пам’ять заради майбутнього» 

проведено в Мишківській, Хмелівській, Дорогичівській, Бедриківсь-

кій, Буряківській, Подільській, Добрівлянській, Щитівецькій, Синь-

ківській, Дунівській, Новосілківській, Литячівській, Нирківській, 

Садківській, Шутроминській, Зозулинській, Лисівецькій,  Гиньків-

ській бібліотеках-філіалах Заліщицької ЦБС спільно з Народними 

домами та школами. 

Для вшанування пам’яті Героїв Крутів і всіх, хто віддав життя 
за волю та незалежність України, на майдані І. Франка в м. Збаражі 

відбулося віче «Від Героїв Крутів – до Героїв Небесної сотні та 

воїнів – захисників Вітчизни». Небайдужі збаражани, які вщерть 

заповнили центральну площу, піднесли спільну молитву до Господа 

за упокій душ студентів-крутянців та новітніх героїв. Учасники 

літературно-музичної композиції розповіли про подвиги Героїв 
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Крутів і теперішніх борців – Героїв Революції гідності та АТО. Над 

сценарієм заходу працювали фахівці центральної бібліотеки. 

Ушанували Героїв Крутів і в бібліотеках-філіалах сіл Добриводи, 

Кобилля, Романове Село, смт Вишнівець Збаразької ЦБС. 

 

Важливим напрямком у роботі бібліотек залишається популя-

ризація правових знань, виховання в юних користувачів поваги до 

закону, формування в них необхідності жити за правовими нормами. 

Публічні книгозбірні області проводять різноманітні заходи даної 
тематики: години правового виховання «Права та обов’язок нероз-

дільні», 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 та соціальний захист 

населення». 

Публічний центр інформації, що діє в читальному залі 

Борщівської ЦБ, надавав не тільки вільний доступ населенню до 
інформаційних ресурсів органів місцевого самоврядування: 

законодавчих, нормативних, статистичних, економічних, а, перш за 

все, забезпечував працівників органів місцевої влади та місцевого 

самоврядування інформацією із загальнодержавних і регіональних 

питань, вивчав інформаційні потреби населення області, надавав 

йому бібліотечні послуги, створював умови для спілкування влади 

з населенням. Зокрема, зібрано матеріали про найважливіші аспекти 

життєдіяльності місцевої влади, соціально-економічний розвиток 
району, зайнятість населення, соціальний захист. Систематично 

поповнюються тематичні папки-накопичувачі «Місцева влада 

інформує», «Конституція України – новий відлік часу», «Юридичні 

довідки – шлях до правових знань», «Держава та соціальний 

захист населення», «На замітку практику». Створено тематичні 

папки-досьє «Розпорядження голови РДА», «Бібліотека. Влада. 

Населення», «Нове в періодиці з питань місцевого самоврядування», 

«Податкова служба інформує», «Зв’язок, побутове обслуговування, 
транспорт».  Ведуться теки-накопичувачі:  «Пенсійне забезпечення», 

«Пільги», «Місцеві засоби та податки», «Соціальний захист 

населення», «На допомогу підприємцям міста», «Туристична 

Борщівщина», «Зміни в Податковому кодексі України», «Правовий 

лікнеп», «Свята, фестивалі Борщівщини», «Освітянське життя 

району», «Екологічний барометр: факти, коментарі». Систематично 
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складаються  інформаційні списки: «Нове в законодавстві України», 

«Досвід роботи органів місцевої влади та місцевого самоврядування 

на сторінках преси». Органам місцевої влади та самоврядування 

надсилаються  «Бюлетені нових надходжень». 

Розбудова в Україні демократичної держави потребує виховання 

правосвідомості, формування правової культури юних громадян. 

Бібліотеки району популяризують серед юнаків і дівчат, які вступа-

ють у доросле життя в умовах радикальних змін у державі, правові 

видання шляхом організації та проведення циклу заходів «Молодь. 
Закон. Право». Працівники Монастириської центральної бібліотеки 

спільно із спеціалістами служби в справах дітей райдержадміністра-

ції провели інформаційний коктейль «Злочин. Як його обійти?», 

правознавчий турнір «Уроки права – уроки життя», правовий діа-

лог з працівниками поліції «Якщо ви потрапили в біду», юридичний 

брейн-ринг «Я громадянин, я маю право», оформили тематичну 

полицю «Знаємо та реалізуємо свої права», правовий колаж 

«Право – мистецтво добра та справедливості». 
Правове виховання, як один із напрямів громадянського 

виховання, передбачає формування в підростаючого покоління пра-

вової культури, поваги до законів, основних положень Декларації 

прав людини, вироблення в молоді потреби в дотриманні законів 

своєї держави. Бібліотекарі центральної бібліотеки для дітей Мона-

стириської ЦБС надають користувачам інформацію з питань право-

вої освіти, вивчення прав дитини, конституційних положень. 

Цікавим для дітей був перегляд відеофільму «Знати, щоб 
уникнути».  

Спільно із спеціалістами сектору в справах сім’ї, молоді та 

спорту райдержадміністрації, районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, дільничним інспектором працівники 

книгозбірні провели урок правових знань «Діти: злочин і кара» для  

учнів 5–6 класів Монастириської ЗОШ І–ІІІ ступенів. Під час зуст-

річі розглянуто питання: «Яку відповідальність несуть батьки за 

виховання своїх дітей?», «Що означає втягнути неповнолітніх у зло-
чинну діяльність?», «Де неповнолітні відбувають покарання за вчи-

нені злочини та які є види покарання?» тощо.  



 37

У рамках тижня правових знань відбулися: 

• огляд книжкової виставки «Ти людина, значить, маєш 

право»; 

• година правових знань (ознайомлення з основними положен-

нями Конвенції ООН про права дитини та ін.); 

• тест-вікторина «Чи знаєш ти свої права?»; 

• правова гра «Я – дитина України». 

Організація та проведення таких заходів допомагають молоді 

вирішувати різні проблемні ситуації в межах закону. 
Протягом року значна робота бібліотек Бережанської ЦБС була 

спрямована на організацію правової освіти. Для широкого кола 

читачів організовувалися перегляд літератури «Правова культура – 

шлях до побудови правової держави», День інформації «Конституція 

України – закон обов’язків для всіх», книжкова виставка «Права 

людини і права нації на шляху до суверенітету України» (до Дня 

проголошення Декларації про державний суверенітет України), 

година застереження «З берегині в рабиню» та ін. 
Для молоді інформаційне забезпечення правових знань 

здійснювалося за допомогою таких масових заходів: брейн-рингу 

«Конституція і мої права», правової подорожі «Перше й останнє 

знайомство з Кримінальним кодексом», експрес-інформації «Місцеве 

самоврядування – гарант демократизації суспільства». 

У рамках проведення Всеукраїнського тижня права для учнів 

9–11 класів загальноосвітніх шкіл м. Бережан у центральній 

бібліотеці проведено зустріч із представниками правоохоронних 
органів на тему «Молодь: свобода та відповідальність». У заході 

взяли участь начальник районного відділу юстиції З. Т. Браїловська, 

перший заступник Бережанського ВПГУНП України, майор міліції 

П. М. Панашій, методист методкабінету, заслужений працівник 

освіти України, депутат Бережанської міської ради В. В. Бич. 

Правовиховна діяльність бібліотек Кременецької ЦБС базується 

на  різноплановому підході, популяризації правової літератури та 

різноманітності її форм, виваженому поєднанні індивідуальної 
роботи, наочної популяризації книжок і творчих акцій правової 

тематики, а також передбачає обов’язкову співпрацю з правоохо-

ронними органами.  

Позитивну роль у цьому напрямку відіграє клуб «Закон і ти», 

який діє на базі аналогічного клубу професійно-технічного ліцею. 

Засідання клубу спрямовані на ознайомлення підлітків із певними 
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законами, нормами поведінки, усвідомлення ними можливої 

відповідальності та покарання за порушення закону. Форми роботи 

клубу різноманітні: це і юридична мандрівка, година міркувань, 

правовий брейн-ринг, зустріч за круглим столом та ін. Як правило, 

у таких заходах беруть участь слідчі, психологи, котрі надають 

консультації з правових питань. Досить цікавими й змістовними для 

читачів були: диспут «Здорові звички чи життя в своє задоволен-

ня?», правознавчий урок «Молодь: свобода і відповідальність», 

правовий діалог «Насильство в сім’ї та поза нею», правова гра 
«Судовий процес над шкідливими звичками». 

Плануючи роботу клубу, працівники книгозбірні використо-

вують дані усного опитування молодих  читачів і передбачають 

заходи й теми, які найбільше цікавлять молодь. На кожному 

засіданні клубу бібліотекарі ознайомлюють присутніх із новинками 

правової літератури, представляють книжкові виставки відповідно 

до теми засідання, наприклад: 

• «Права дитини у вашій державі»; 
• «Сьогодні учень – завтра виборець»; 

• «Дитяча агресія та жорстокість»; 

• «Смертна кара: за чи проти?»; 

• «Неформальні молодіжні об’єднання» та ін. 

Особливу увагу у своїй роботі бібліотеки Підгаєцької ЦБС 

спрямовували на морально-правове виховання молоді. 

Сьогодні не менш важлива молодіжна проблема – здоров’я та 

популяризація серед юнаків та дівчат здорового способу життя. 
У книгозбірнях системи проведено цикл заходів із популяризації 

літератури на морально-правову тематику. Зокрема, у Поплавецькій, 

Білокриницькій, Юстинівській, Бронгалівській бібліотеках-філіалах 

Підгаєцької ЦБС відбулися уроки правових знань «Молодь нового 

тисячоліття: проблеми, захоплення, інтереси», у бібліотеці для 

дітей – конкурс малюнків «Права дитини в малюнках». 

 

Значну увагу бібліотеки області приділяють профорієнтаційній 

діяльності. Надійними партнерами в даній ділянці роботи є районні 

служби зайнятості, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 

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, що проводяться в бібліотеках. 
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До Дня працівника соціальної сфери в читальному залі 

Тернопільської ОУНБ відбувся круглий стіл «Портрет спеціаліста: 

соціальний працівник». 

Учасники заходу – провідний спеціаліст відділу соціальної 

роботи Тернопільського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Юрій Чирський, координатор роботи з переселен-

цями та їхніми дітьми, психолог молодіжного центру розвитку 

«Міст» Мар’яна Гевко, засновник, голова фонду «Майбутнє сиріт» 

Андрій Назаренко, волонтер фонду «Майбутнє сиріт» Ірина Вака-
люк – висвітлили роль соціальних працівників у житті тимчасово 

переселених осіб та військовослужбовців, які повернулися із зони 

проведення АТО. 

Залучаючи молодь до активної участі в проведенні районних 

просвітницьких та культурно-мистецьких заходів, фахівці бібліотек 

Борщівського району працювали над виконанням комплексу заходів 

«Молодь Борщівщини» у рамках молодіжних програм «Молодь 

Борщівщини до 2015 року», «Оздоровлення і відпочинок дітей на 
період до 2015 року», «Обдарованість» (2014 – 2016 роки),  Дер-

жавної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року, 

Державної цільової програми розвитку національного усиновлення 

дітей України «Кожній дитині – власну родину» та загально-

державної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року». 

ЦБС тісно співпрацює з відділом сім’ї та молоді РДА. Оновлено 

банк даних дітей-сиріт, інвалідів, дітей із фізичними вадами, багато-
дітних та малозабезпечених сімей, незайнятої сільської молоді, 

обдарованих дітей та молоді району, молодих людей, які брали 

участь в АТО, тимчасово внутрішньопереміщених осіб. 

Продовжувалася робота районних клубів «Співрозмовник» 

(с. Шупарка), «Подорож у професії» (с. Пилипче), «Наталі» 

(с. Нивра»), «Цікаві зустрічі»  (с. Глибочок). 

Бібліотекарі пропонували користувачам-дітям різні варіанти 

занять «для душі», можливість вибору способу відпочинку та зняття 
напруги після шкільного пресингу. Цікаво, змістовно та корисно в 

більшості філіалів протягом року пройшли години відпочинку «Для 

навчання, натхнення, спілкування» з використанням доміно, 

шашок, шахматів, а для наймолодших – пазлів, розмальовок, 

м’яких іграшок. Оформлювалися виставки-поради «10 дитячих 

книжок, які варто прочитати дорослим», проходили бесіди-поради 
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«Бібліотека і дитина в сучасному світі», уроки-спілкування «Ро-

зумні книжки дають відповіді на ваші запитання» (до Дня знань). 

 

Бібліотеки області через систему просвітницьких заходів поши-

рюють інформацію про здоровий спосіб життя, екологію, літературу 

природничого характеру. Щорічно працівники розробляють цикл 

заходів, серед яких – декади екологічних знань, здорового способу 

життя, дні екології, ековікторини, виставки-застереження тощо. 

Свою екопросвітницьку діяльність книгозбірні координують з орга-
нами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, 

рухами, лісництвами тощо. 

Протягом звітного періоду бібліотеки приділяли значну увагу 

проблемам інформаційної підтримки екологічної просвіти, форму-

ванню в читачів навиків екологічної культури. Даний напрям 

здійснювався за допомогою комплексу заходів «Екологія: дзвони 

сьогодення». Користувачам  пропонувалися: фактографічна виставка 

«Дзвони екологічної біди», перегляд літератури «Цілющі скарби 
землі», огляд періодики «Природа і людина: тривога сьогоднішнього 

дня», викладка літератури «Якість питної води та її вплив на 

здоров’я населення» (до Всесвітнього дня водних ресурсів), екогра 

«Якщо поглянути навколо» (до Дня довкілля), екорепортаж «Зем-

ля  – колиска життя, не занапастімо її» (до Дня Землі), екологічна 

мозаїка «Природа в нас і ми в природі» (до Всесвітнього дня 

охорони навколишнього середовища), День екології «Великий тягар 

Чорнобильського неба» (засідання клубу «Кругозір»).    
Публічні бібліотеки в рамках комплексу заходів «Людина 

у здоровому суспільстві» поширювали інформацію про здоровий 

спосіб життя, видання з медицини та спорту. У цьому контексті 

організовувалися й проводилися заходи: «Здоровий спосіб життя 

людини: погляд, думки, висновки» (книжкова виставка), «Ваше 

здоров’я у ваших руках» (диско-лекція), «Що необхідно знати про 

туберкульоз» (інформаційна хвилина), «Ти – людина нового 

тисячоліття» (виставка-застереження). 
Популяризація літератури даної тематики серед молоді 

проводилася за допомогою таких форм роботи: зустрічі-діалогу 

«Обирай: паління чи здоров’я», відеогодини «Молодість, отруєна 

дурманом», актуальної розмови «СНІД: це стосується кожного». Під 

час заходів популяризувалися книжки й періодичні видання, у яких 
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розповідається про роль алкоголізму та наркотиків у деградації 

сучасної молодої людини, молодіжну злочинність і її наслідки тощо. 

У бібліотеках-філіалах Лановецької ЦБС відбулися інформаційні 

години «Глобальні проблеми планети Земля», «Екологічна свідо-

мість людини – основа безпеки країни», екологічна година «Краса 

землі моєї України». 

Годину пам’яті «Терновий вінець Чорнобиля» провели бібліо-

текарі сіл Михайлівка та Загірці. На захід запросили ліквідаторів 

катастрофи на Чорнобильській АЕС Володимира Семенишина та 
Ярослава Терещука. 

Працівник бібліотеки-філіалу с. Михайлівки С. Лавренюк розпо-

віла присутнім про страшне лихо, яке сталося 26 квітня 1986 року, 

і провела бібліографічний огляд літератури «Чорнобиль: чорний 

спомин, вічний біль». 

Гості розповіли про події, які відбулися 29 років тому на Чорно-

бильській АЕС, дали відповіді на запитання школярів, а ті у свою 

чергу подякували їм за подвиг, побажали міцного здоров’я та 
мирного неба. 

Хвилиною мовчання вшанували тих, кого вже немає серед 

живих. 

Крім того, було оформлено книжкову виставку «Залишається 

в нашій пам’яті у нас, як вічна рана, страшний Чорнобиль». 

 

У 2015 році соціокультурну діяльність 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 і популяризацією 

книжкових фондів. 

Минулий рік був ознаменований багатьма пам’ятними датами, 

ювілеями літераторів та видатних діячів України, серед яких: 80-річ-

чя від дня народження Василя Симоненка, 150-річчя від дня 
народження митрополита Української греко-католицької церкви 

Андрея Шептицького, 120-річчя від дня народження поета та гро-

мадського діяча Максима Рильського, 80-річчя від дня народження 

Миколи Сома, 170-річчя від дня народження Івана Карпенка-Карого 

(Тобілевича), 160-річчя від дня народження Дмитра Яворницького, 

100-річчя від дня народження Якова Гніздовського. 
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У Тернопільській ОУНБ уже стало доброю традицією прово-

дити духовні читання, присвячені видатним особистостям Укра-

їни й Тернопільщини. Духовні читання «Великі ідеї великої 

людини» приурочили до 150-річчя від дня народження відомого 

українського церковного, культурного та громадського діяча, 

митрополита Української греко-католицької церкви Андрея 

Шептицького.  

Духовні читання благословив отець Іван Січкарик. Уривок із 

молитви митрополита Андрея Шептицького «За Україну та 
український нарід» виконав учень ЗОШ № 6 м. Тернополя Олег 

Стасишин.  

Змістовними, науково обґрунтованими та пізнавальними були 

доповіді модератора заходу, доктора історичних наук, професора 

кафедри стародавньої й середньовічної історії Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Елли 

Бистрицької та доктора біблійного богослов’я, викладача Терно-

пільської вищої духовної семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого 
отця Івана Січкарика. Жваву дискусію в присутніх викликав 

виступ директора департаменту освіти і науки Тернопільської 

ОДА, кандидата історичних наук Любомира Крупи. 

На духовні читання завітали відомі громадські діячі Терно-

пілля, представники міської організації «Просвіта» ім. Т. Г. Шев-

ченка з м. Іллічівська Одеської області, члени громадської органі-

зації «Сильні духом», яка об’єднує людей із порушенням опорно-

рухового апарату.  
Усі присутні мали змогу ознайомитися з виданнями, присвя-

ченими життєвому шляху та подвижницькій діяльності духівника 

українського народу Андрея Шептицького, зокрема пасторськими 

посланнями, декретами, збірниками документів та епістолярною 

спадщиною, а також книжкою повного життєпису митрополита, 

написаною греко-католицьким священиком і богословом, фран-

цузом за походженням Кирилом Королевським «Митрополит Анд-

рей Шептицький», що побачила світ минулого року у львівському 
видавництві «Свічадо». З унікальним виданням із домашньої 

бібліотеки «Як то Русь ходила слідами Данила Жовкова, 1907 р.: 

Пропам’ятна книга першого руско-народного паломництва в святу 

Землю від 5.09 до 28.09.1906 року» (його організатором був мит-

рополит Андрей Шептицький) ознайомила науковець, громадська 

діячка Марія Крупа. 
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У Підволочиській центральній бібліотеці постійно функціонує 

літературно-мистецька вітальня «Елегія». На її засідання запро-

шують представників влади, інтелігенцію, студентів та всіх, хто 

небайдужий до художнього слова. 

Цього року відбулися засідання «Живе той, хто живе не для 

себе, хто для других виборює життя» (до 80-річчя від дня 

народження Василя Симоненка), «Весна у римах Ліни Костенко» 

(до 85-річчя від дня народження). 

Мистецьку зустріч «Художники нашого краю» присвятили 
ювілярам 2015 року, уродженцям Підволочищини.  

У 2015 році виповнилося 125 років від дня народження 

уродженця с. Голошинців Михайла Осінчука – художника, 

громадського діяча, педагога. 

Про життєвий і творчий шлях митця цікаво, змістовно 

розповів присутнім член Національної спілки краєзнавців 

України, художник, завідувач відділу образотворчого мистецтва 

Волочиської школи мистецтв Михайло Авдикович. 
Надія Хемій, викладач Підволочиської художньої школи, 

розкрила особливості творчості графіка, живописця, кераміка 

Зеновія Флінти, який 80 років тому народився в мальовничому 

селі Токах. 

Минуло 115 років від дня народження живописця, графіка, 

автора понад 500 робіт, уродженця с. Ободівки Петра Обаля. Про 

його юнацькі роки, становлення як художника, трагізм долі 

розповіла присутнім Оксана Гриців, викладач Підволочиської 
художньої школи. 

До плеяди талановитих митців, які уславили край, входить 

немало наших сучасників. Серед них – Ярослав Збараський – 

майстер пензля, директор Підволочиської художньої школи, 

схвальні відгуки про творчість якого публікуються на шпальтах 

місцевої та обласної преси, видано книжку репродукцій його 

творів. 

Михайло Авдикович, давній друг і колега Ярослава Миро-
славовича, проаналізував творчість художника, звернув увагу на 

те, яким був його шлях до здобутої майстерності. Усі охочі мали 

змогу ознайомитися з роботами Ярослава Збараського, адже вони 

експонувалися в читальному залі бібліотеки. 

Чудовим музичним доповненням мистецької зустрічі стали 

інструментальні твори «Арієта» (А. Скулте), «Танго» (Карлос 
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Гардель) у виконанні викладачів Підволочиської музичної школи 

Оксани Козак та Жанни Бочарської. 

 

Користувачів і працівників бібліотечної системи вже п’ятий рік 

поспіль об’єднує «Бібліофест», який проводять фахівці Тернопіль-

ської міської централізованої бібліотечної системи. У 2015 році він 

проходив під гаслом «До Європи – з книгою». Кожен такий фести-

валь має свою родзинку. Він об’єднує тих, хто любить читати, тво-

рить українську книжку та популяризує її. У дванадцяти тернопіль-
ських бібліотеках проходили майстер-класи, творчі зустрічі, презен-

тації книжок і нагородження найкращих читачів. Усі заходи були 

спрямовані на донесення значимості української книжок для дітей 

та дорослих. 

Відкриття «Бібліофесту – 2015» відбулося в Тернопільському 

обласному краєзнавчому музеї виставкою відтворених пам’яток 

давньоруської писемності «Книги є ріки, що наповнюють Всесвіт 

увесь…» (рукописна майстерня Юрія Храпая). Другий день фести-
валю розпочався з презентації артбуків бібліотек ЦБС «Рукотворні 

книги: унікальність та неповторність». 

Літні канікули – час відпочинку, але чому б не провести ці дні 

не тільки у веселих розвагах, а й із користю та пізнанням чогось 

нового? Саме таку мету мали вчителі 1–4 класів школи с. Ско-

морохів Тернопільського району Віра Прус, Світлана Кузьма 

й Тетяна Муляр, які завітали зі своїми вихованцями 22 травня до 

місцевої бібліотеки. Для них працівник бібліотеки підготувала 
цікаву розповідь-екскурсію, виставку літератури. Під час зустрічі 

бібліотекар намагалася поспілкуватися з кожним школярем, 

відчути, що його зацікавило, що можна йому запропонувати 

почитати. Також вирішили провести конкурс «Найкращий читач 

літа». Умова така: прочитати не менше 20 книжок і взяти участь 

у конкурсі малюнків «Сторінками прочитаних казок». 

Уже третій рік поспіль 23 квітня в Тернопільській ОУНБ 

відбувається благодійна акція «Книги у пошуках читача», присвя-
чена Всесвітньому дню книги й авторського права. Цього року вона 

проходила під гаслом «Українській нації призначено вижити!». 

Під час акції тернополяни мали змогу переглянути книжкові 

виставки «У вирі визвольних змагань», «Невідома Україна (сторін-

ками серії книжок)», «Молись за Україну», «Героїка галицької зви-
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тяги», «Українська ікона у просторі і часі», «Україна очима інозем-

ців», підготовлені працівниками Тернопільської ОУНБ. 

Цього дня тернопільська громада, представники громадських та 

державних організацій області долучилися до збору книжок для 

бібліотеки військової частини міста Тернополя та україномовних 

видань для дітей і молоді Сходу України, узявши участь у Всеукра-

їнській акції «Бібліотека українського воїна», ініційованій Міністер-

ством культури України, та благодійній акції «Українську книгу – 

Донбасу!», оголошеній Тернопільською обласною радою з метою 
популяризації української книжки. 

Загалом цього дня було зібрано понад 600 примірників книжок 

різноманітної тематики та жанрів (художня література, науково-

популярні, довідкові видання тощо). Серед дарувальників – 

Тернопільське обласне відділення фонду соціального захисту інва-

лідів, Тернопільський історико-меморіальний музей політичних 

в’язнів, Струсівська загальноосвітня школа-інтернат, Тернопільська 

ЗОШ № 23, Тернопільська обласна організація Національної спілки 
письменників України, Департамент освіти і науки Тернопільської 

обласної державної адміністрації, Тернопільська обласна організація 

Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський обласний 

краєзнавчий музей. 

До акції долучилися також читачі бібліотеки, бібліотекарі, 

журналісти, митці, студентська молодь. 

 

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 цент-

ральні бібліотеки проводили різні заходи: проблемно-творчі лабора-

торії, семінари-тренінги, майстер-класи, дні творчої ініціативи. Їхня 
тематика найрізноманітніша: «Молодь і національно-культурне 

відродження краю», «Шляхи оперативного  використання фондів 

бібліотек системи» (Бережанська ЦБС); «Школа сучасного бібліоте-

каря-початківця» (Борщівська ЦБС); «Прозора бібліотека», «Грома-

дянське та патріотичне виховання підростаючого покоління: сучас-

ний стан, проблеми та нові напрямки в роботі бібліотек», «Сучасні 
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аспекти формування інформаційної культури юнацтва» (Бучацька 

ЦБС); «Бібліотека як соціокультурний центр місцевої громади», 

«Бібліотекар і читач: спілкування, взаєморозуміння, співпраця» 

(Гусятинська ЦБС); «Роль публічних бібліотек у формуванні молодої 

особистості», «Популяризація  української художньої літератури» 

(Заліщицька ЦБС); «Бібліотека і національно-патріотичне та духов-

не становлення молоді», «Бібліотечна робота з дітьми: особливості 

сучасної методики» (Збаразька ЦБС); «Україна: шлях до Європи», 

«Бібліотека для дітей – центр формування національно-культурних 
цінностей» (Зборівська ЦБС); «Україна: шлях до Європи» та 

семінар-практикум спільно з районним центром зайнятості 

(Козівська ЦБС); «Сучасні шляхи підвищення фахового рівня  

бібліотекарів», «Роль бібліотеки в соціальній орієнтації читачів-

дітей», «Нормативно-правове виховання молоді та розвиток у них 

громадянської відповідальності» (Кременецька ЦБС); «Бібліотека – 

осередок патріотичного та національного виховання різних категорій 

читачів» (Лановецька ЦБС); «Новації, творчість, ініціатива в роботі 
з підростаючим поколінням», «Бібліотека – центр краєзнавства», 

практикум з основ бібліографічної роботи (Монастириська ЦБС); 

«Особливості організації обслуговування користувачів у сучасних 

умовах», «Бібліографія – як засіб освоєння сучасного інформацій-

ного простору» (Підволочиська ЦБС); «ДБА бібліотек», «Читаю я 

і вся моя сім’я» (Підгаєцька ЦБС); «Краєзнавство – патріотичний 

напрямок роботи публічних бібліотек», «Бібліотека і дозвілля» 

(Тернопільська ЦБС); «Електронна звітність публічних бібліотек», 
«Структура довідково-інформаційного середовища бібліотеки», 

«Перспективи розвитку сільського туризму» (Чортківська ЦБС); 

«Роль і місце бібліотек у формуванні національної свідомості, 

патріотичному вихованні молоді», «Електронна система моніторингу 

мережі публічних бібліотек України», «Масовий захід – зразок 

рекламної діяльності», «Аукціон творчих амбіцій» (Шумська ЦБС); 

«Соціальне партнерство: новий імпульс розвитку бібліотек» (ЦБС 

м. Тернополя) тощо. 
 

Стратегія методичної діяльності Тернопільської ОУНБ полягала 

в поєднанні оновлених традиційних форм методичного впливу з но-

вими формами й методами роботи.  

Науково-методична робота була спрямована на вдосконалення 

розвитку та управління бібліотечною справою в області, вивчення 
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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 відділу було здійснення аналітико-

прогностичної діяльності та оцінки роботи структурних підрозділів 

ЦБС області. Протягом року було здійснено 9 виїздів для вивчення 

діяльності централізованих бібліотечних систем. 
Працівники науково-методичного відділу приймали річні стати-

стичні звіти бібліотек області сфери управління Міністерства 

культури України та інших спеціальних і спеціалізованих бібліотек 

за формами 6-НК, 80-а-рвк, готували зведені форми для 

Міністерства культури України, обласного управління статистики та 

ДЗ «Національна парламентська бібліотека України».  

Проаналізувавши статистичні й інформаційні звіти про роботу 

централізованих бібліотечних систем, фахівці відділу підготували 
аналітично-статистичний огляд «Публічні бібліотеки Тернопільщи-

ни: рік 2014», до якого увійшли аналітичні та фактичні матеріали 

щодо розвитку мережі бібліотек області, стану бібліотечних фондів, 

динаміки основних показників бібліотек, комп’ютеризації та 

інформаційного сервісу, бібліотечного маркетингу й формування 

позитивного іміджу в громади через творчі акції та пошук сучасних, 

ефективних форм обслуговування користувачів. 

У звітному році розпочато роботу з впровадження Електронної 
системи моніторингу мережі публічних бібліотек України (ЕСМаР). 

Це база даних, яка містить усю інформацію про публічні бібліотеки 

України, їхні характеристики та показники діяльності. Перелік 

показників розширено відповідно до нових послуг, які надають 

сучасні книгозбірні. 

Працівники відділу пройшли навчання, організоване Міністер-

ством культури України спільно з Радою міжнародних наукових 

досліджень та обмінів (IREX). Також проведено 7 тренінгів для 
працівників відділів культури області, директорів, методистів 

централізованих бібліотечних систем області, фахівців обласних 

бібліотек на тему «Електронна система моніторингу базової мережі 

публічних бібліотек України».  

Важливою ділянкою роботи науково-методичного відділу 

залишається підвищення фахового рівня всіх категорій працівників 
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бібліотек області, серед яких: директори ЦБС, методисти, завідувачі 

міських бібліотек, керівники структурних підрозділів центральних 

бібліотек, працівники сільських бібліотек. 

Завідувачів методичних відділів центральних бібліотек щороку 

збирає травнева обласна школа методиста, на якій у звітному році 

обговорювалася тема «Роль методиста в запровадженні змін у діяль-

ності бібліотек». Зокрема, розглядалися питання: нормативно-

правова компетентність методиста в процесі реформування бібліо-

течної справи, методична служба як фактор впливу на діяльність та 
розвиток публічних бібліотек регіону. Також було здійснено аналіз 

соціологічної роботи централізованих бібліотечних систем і прове-

дено тренінг на тему «Медіаграмотність – необхідна навичка 

сучасного бібліотекаря». 

Ставлення влади, взаємозв’язки з громадськістю, соціооточення, 

інфраструктура, кадровий склад, книжкові зібрання – усе це 

впливає на роль, яку бібліотеки можуть відігравати у своїй 

спільноті. «Бібліотека – центр громади» – такою була тема семі-
нару для завідувачів відділів обслуговування центральних бібліотек, 

на якому обговорювалися питання напрямків роботи сучасної 

бібліотеки, пріоритетів в обслуговуванні користувачів, партнерства 

бібліотек, нових бібліотечних послуг (на прикладі роботи ресурсного 

центру «Вікно в Америку» Тернопільської ОУНБ). 

«Публічні бібліотеки Тернопільщини: стан та тенденції роз-

витку» – під такою назвою відбувся обласний семінар директорів 

централізованих бібліотечних систем. Відкрив семінар директор 
Тернопільської ОУНБ, заслужений працівник культури України 

Василь Вітенко, який розглянув напрямки діяльності та 

перспективи розвитку публічних бібліотек. Про фінансові аспекти 

управління діяльністю ЦБС говорила Алла Яковлєва – головний 

спеціаліст відділу фінансового забезпечення та кадрової роботи 

департаменту культури, релігій та національностей Тернопільської 

ОДА. Галина Польова – заступник директора з наукової роботи та 

інформатизації Тернопільської ОУНБ – у своєму виступі розкрила 
тему організації роботи ЦБС у контексті стратегії розвитку 

бібліотечної справи в Україні до 2025 року.  

У заході також узяли участь фахівці головної книгозбірні 

області, які у своїх консультаціях висвітлювали питання ефек-

тивності роботи публічної бібліотеки, визначали сучасні пріоритети 

та акценти інформаційно-бібліографічної, краєзнавчої діяльності, 
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актуальні питання організації системи каталогів бібліотеки в умовах 

упровадження нових інформаційних технологій, інтернет-середо-

вища публічної бібліотеки як складової якісного обслуговування 

користувачів. 

Здійснюючи методичне забезпечення діяльності книгозбірень 

різних видів, Тернопільська ОУНБ співпрацює з бібліотеками 

навчальних закладів м. Тернополя й області. У звітному році на базі 

бібліотеки ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» проведено день спеціаліста 
для працівників бібліотек різних видів, у якому взяли участь про-

відні фахівці бібліотек вишів. Під час роботи обговорювалися 

питання: комплектування фондів університетських бібліотек в умо-

вах електронного середовища, електронний каталог як елемент якіс-

ного забезпечення інформаційних потреб студентів-медиків, роль 

електронних бібліотек у формуванні інформаційно-освітнього просто-

ру університету, авторське право в середовищі електронних бібліотек 

ВНЗ України, електронне середовище бібліотеки. 
  

Спільно з Тернопільським комунальним методичним центром 

науково-освітніх інновацій та моніторингу проведено семінар для 

працівників шкільних бібліотек м. Тернополя на тему «Напрямки 

роботи бібліотеки з інформаційними ресурсами». 

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

підвищення кваліфікації пройшов 181 фахівець бібліотек області. 

У регіональному тренінговому центрі Тернопільської ОУНБ 
представники програми «Бібліоміст» Любов Квасюк та Олександр 

Шлєєнков презентували нове програмне забезпечення «Data Giraffe» 

і провели тренінг для працівників книгозбірні з практичного засто-

сування даної програми в книгозбірнях області. Програма «Data 

Giraffe» розроблена для моніторингу використання комп’ютерів 

у бібліотеках. Даний сервіс також дозволяє здійснювати різнома-

нітні соціологічні опитування серед користувачів книгозбірні, які 

працюють за комп’ютерами. У Тернопільській ОУНБ було проведено 
три опитування: 

• «Послуга сканування в бібліотеці»; 

• «Обслуговування користувачів бібліотеки через мережу 

інтернет»; 

• «Бібліотека – читачу, бібліотека – користувачу». 
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Відповідно до програми «Бібліоміст», у третьому кварталі 

2015 року здійснювалося дистанційне навчання для працівників 

бібліотек області (Гусятинський, Зборівський, Монастириський 

райони) на тему «Нова бібліотечна послуга: використання 

інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці». 

У грудні 2015 року на базі РТЦ започатковано проведення 

комп’ютерних курсів для початківців. Протягом місяця відбулося 

5 занять за темами: «Основи комп’ютера», «Пакет офісних програм 

Microsoft Office», «Навігація, пошук в інтернеті». 
У вільний від навчань час у регіональному навчальному центрі 

надається безкоштовний доступ до інтернету, здійснюється консуль-

тування щодо пошуку інформації, використання інтернет-сервісів та 

соціальних медіа. У звітному році центр відвідав 3631 користувач. 

Уже традиційним стало вивчення рейтингу популярності 

книжок серед користувачів ОУНБ. Для цього щорічно проводиться 

локальне соціологічне дослідження «Краща книжка року», яке 

дозволяє сформулювати конкретні пропозиції щодо покращення 
роботи публічних бібліотек, зокрема: збільшити надходження 

популярної художньої української та світової літератури, розширити 

асортимент періодичних видань, покращити поінформованість 

користувачів про нові надходження, що підвищить престиж 

бібліотек як центрів читання. Матеріали, підготовлені на основі 

досліджень, розміщено в інформаційно-аналітичному бюлетені 

«Крізь призму соціології». 

Проведено також локальні дослідження «Чому я читаю саме цьо-
го автора?» (спільно з відділом міського абонементу) і «Традиції та 

інновації в роботі бібліотек: «за» і «проти» (відділ читального залу). 

Важливу роль у методичній допомозі централізованим бібліо-

течним системам відіграє видавнича продукція науково-методичного 

відділу. Продовжував виходити інформаційно-методичний бюлетень 

«Професійне досьє бібліотекаря», у якому подавалися законодавчі, 

консультаційні, аналітичні відомості. 

Працівники відділу підготували методично-бібліографічні 
поради: «Героїко-патріотичне виховання в бібліотеках», «Публічні 

бібліотеки: інновації, досвід, послуги». 

У 2015 році ТОВ УБА й Тернопільська ОУНБ провели конкурс 

«Блог публічної бібліотеки – сучасна модель залучення користу-

вача», метою якого було спонукання бібліотекарів до освоєння 

сучасних інформаційних технологій, підтримка творчих ініціатив 
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бібліотечних працівників щодо створення віртуальних бібліотечних 

ресурсів, стимулювання активності у віртуальному просторі для до-

сягнення якісно нової взаємодії з користувачами та задоволення їхніх 

інформаційних, освітніх, культурних та інших потреб, поширення 

кращого досвіду з використання можливостей інтернету в бібліо-

течній роботі. 

Переможців визначено в номінаціях: 

• «Кращий тематичний блог» – блог «ЧИТАляси» 

центральної бібліотеки для дітей Тернопільської міської 
ЦБС (http://cdbter.blogspot.com/); 

• «Блог – дебют року» – блог «Вінок народної творчості» 

Шумської центральної бібліотеки 

(http://craftsmenshumsk.pp.ua); 

• «Кращий блог центральної бібліотеки ЦБС» – блог 

Зборівської централізованої бібліотечної системи 

(http://zborivcbs.blogspot.com); 

• «Кращий блог бібліотеки-філіалу» – блог «Криниця 
слова» Копичинецької бібліотеки-філіалу для дорослих 

(kopdorosbiblioteka.blogspot.com).  

Переможців нагородили цінними призами (цифровими 

фотоапаратами), придбаними на кошти ТОВ УБА. 

Затребуваним напрямком діяльності науково-методичного від-

ділу продовжувала залишатися консультаційна допомога. Вона нада-

валася керівникам і методистам ЦБС, працівникам публічних 

бібліотек області, фахівцям бібліотек усіх видів. Консультаційна 
допомога стосувалася проблематики роботи книгозбірні в умовах 

адміністративно-територіальної реформи, пошуку додаткових джерел 

фінансування, утвердження власного іміджу, розгортання іннова-

ційної діяльності, вивчення потреб користувачів та їх задоволення 

рівнем обслуговування в бібліотеках. 

Упродовж року працівники відділу надавали консультації 

користувачам бібліотеки щодо пошуку інформації в мережі інтернет. 

Значна увага приділялася питанням підвищення професі-
ональної компетентності персоналу. Зокрема, завідувач відділу брала 

участь у V Всеукраїнській школі методиста «Реформування публіч-

них бібліотек: регіональні методичні служби у пошуках оптималь-

них шляхів» (9–13 листопада 2015 року), де виступала з доповіддю-

візуалізацією «Потреби громади – складова успіху публічної 

бібліотеки». 
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У результаті роботи, що проводилася впродовж 2015 року, 

бібліотеці вдалося вирішити покрокові завдання щодо підвищення 

престижу бібліотеки, поглиблення якості бібліотечної роботи, 

покращення матеріально-технічної бази відділів, залучення до 

бібліотеки нових груп користувачів, забезпечення сервісу 

обслуговування читачів, розширення доступу до електронних 

ресурсів, підвищення рівня інформаційної грамотності користувачів 

і бібліотекарів. 

 
Сьогодні бібліотеки відіграють велику роль у становленні 

громадянського суспільства. Залучаючи населення до багатьох своїх 

заходів і акцій, вони сприяють підвищенню соціальної активності 

людей, формують у них громадянську свідомість, допомагають ство-

рювати особливий суспільний мікроклімат у регіоні свого впливу.  
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Цифрові показники: 2015 рік 
Таблиця № 1 

Мережа та персонал бібліотек сфери управління 

Міністерства культури України 
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. 

ч
о
л
.)
 

Кількість 

бібліотек 

Ш
т
а
т
 

б
іб

л
іо

т
е
ч
н
и
х
 

п
р
а
ц
ів

н
и
к
ів

 

% охоп-

лення 

п
о
 

о
б
л
а
с
т
і 

у
 т

. 
ч
. 
у
 

с
/
м

. 

1. Бережанський 41,2 43 41 58 47,5 

2. Борщівський 67,7 63 57 78 42,5 

3. Бучацький 64,0 53 49 70 45,4 

4. Гусятинський 63,0 47 39 77 46,5 

5. Заліщицький 47,1 54 51 63 49,2 

6. Збаразький 58,0 56 52 76 39,4 

7. Зборівський 42,6 68 65 88 50,0 

8. Козівський 37,8 43 39 53 36,5 

9. Кременецький 68,6 57 51 71 46,3 

10. Лановецький 29,8 43 40 40 45,6 

11. Монастириський 29,6 41 37 52 52,3 

12. Підволочиський 42,6 46 42 56 41,7 

13. Підгаєцький 19,3 30 28 34 56,9 

14. Теребовлянський 65,3 67 62 93 46,7 

15. Тернопільський 67,6 56 52 69 36,8 

16. Чортківський  78,4 57 52 79 31,8 

17. Шумський 33,4 44 42 45 49,4 

 Разом 856,0 868 799 1102  

18. м. Тернопіль 215,9 12  57  

 Усього 1071,9 880  1159  

19. ОУНБ  1  68  

20. ОБМ  1  41  

21. ОБД  1  29  

 Усього  883  1297  
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Таблиця № 2 

Надходження та використання коштів  

у  бібліотечній галузі області 

№ 

з/п 

 

Назва  

району 

Н
а
д
х
о
д
ж

е
н
н
я
 

к
о
ш

т
ів

 

Фандрейзинг 

В
и
к
о
р
и
с
т
а
н
о
 

к
о
ш

т
ів

 

На 

комплектування 

П
л
а
т
н
і 

п
о
с
л
у
г
и
 

З
 і
н
ш

и
х
 

д
ж

е
р
е
л
 

Усього 

У
 т

. 
ч
. 
з
а
 

р
а
х
у
н
о
к
 

к
о
ш

т
ів

 

1. Бережанський 2129,0 13,5 11,5 2126,2 40,6 36 

2. Борщівський 3548,3 3,6 0 3548,2 10 20 

3. Бучацький 3837,9 7,8 10 3837,9 27,6 27,6 

4. Гусятинський 2193,1 1,3 0 2193,1 0 0 

5. Заліщицький 2001,4 2 0 2001,1 28,0 28,0 

6. Збаразький 3095,9 3,2 60 3094,9 69 20 

7. Зборівський 2564,7 5,7 41 2558,8 68,6 16,2 

8. Козівський 2435,7 6,5 74,4 2434,9 82,2 9,1 

9. Кременецький 3611,4 0 62,7 3615,6 48,6 0 

10. Лановецький 1443,3 0 3,4 1439,9 10 10 

11. Монастириський 1637,1 2,1 2,4 1637,1 0 0 

12. Підволочиський 2194,7 0 0 2194,7 0,0 0 

13. Підгаєцький 1029,9 0 0 1029,9 3,5 0 

14. Теребовлянський 1020,3 3,5 5,5 1022,8 42,5 42,5 

15. Тернопільський 3714,1 3,4 0 3714,1 91,7 40 

16. Чортківський 3473,2 5 72,8 3372,4 22,3 9,3 

17. Шумський 2064,3 0,6 120,7 2078,5 99,2 0 

 Разом 41994,3 58,2 464,4 41900,1 643,8 258,7 

18. м. Тернопіль 5153,9 51 582,8 5163,2 59,3 0 

 Усього 47148,2 109,2 1047,2 47063,3 703,1 258,7 

19. ОУНБ 5562 64,5 62 5566,6 301,4 60 

20. ОБМ 3345,7 26 31 3344,7 143,2 20 

21. ОБД 2272 25,5 0 2263,5 30 0 

 Усього 58327,9 225,2 1140,2 58238,1 1177,7 338,7 
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Таблиця № 3 

Користувачі. Формування та використання  

бібліотечного фонду 
 

№ 

з/п 
Назва району 

Користувачі 

Н
а
д
ій

ш
л
о
 

п
р
и
м

ір
н
и
к
ів

 

в
и
д
а
н
ь
 

Б
іб

л
іо

т
е
ч
н
и
й
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о
н
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б
л
а
с
т
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е
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к
о
р
и
с
т
у
в
а
ч
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1. Бережанський 19611 20656 2834 318668 406570 

2. Борщівський 28831 31694 2198 446839 645257 

3. Бучацький 29193 30117 2483 319351 540757 

4. Гусятинський 29331 35383 1111 441411 621960 

5. Заліщицький 23223 24243 1953 474784 358041 

6. Збаразький 22950 25735 4558 444578 526310 

7. Зборівський 21381 23751 2749 389998 465356 

8. Козівський 13830 15302 2485 311539 295509 

9. Кременецький 31827 37278 3708 442654 693794 

10. Лановецький 13682 15019 2144 335813 299614 

11. Монастириський 15578 16844 2847 328304 318919 

12. Підволочиський 17821 20229 10494 336452 276450 

13. Підгаєцький 11041 12773 1100 182756 228644 

14. Теребовлянський 30596 31066 3531 528622 416930 

15. Тернопільський 24974 25914 2639 276895 455696 

16. Чортківський 25008 27001 3621 473281 475176 

17. Шумський 16547 17364 4384 370558 342562 

 Разом 375424 410369 54839 6422503 7367545 

18. м. Тернопіль 22465 31535 6402 382601 590989 

 Усього 397889 441904 61241 6805104 7958534 

19. ОУНБ 8722 21566 6742 521091 439604 

20. ОБМ 7346 15577 2389 133373 313718 

21. ОБД  6143 13669 2617 114638 212249 

 Усього 420100 492716 72989 7574206 8924105 
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Таблиця № 4 

Показники читаності, обертаності  бібліотечного фонду, 

книгозабезпечення користувачів бібліотек 
 

№ 

з/п 

Назва  

району 

Читаність Обертаність 

Книгозабезпе-

ченість на 

одного 

користувача 

по 

району 

по 

селу 

по 

району 

по 

селу 

по 

району 

по 

селу 

1. Бережанський 19,7 20,0 1,3 1,1 16,2 17,8 

2. Борщівський 20,3 20,0 1,4 1,2 14,0 15,9 

3. Бучацький 17,9 17,8 1,7 1,7 10,6 10,7 

4. Гусятинський 17,5 17,6 1,4 1,0 12,4 17,4 

5. Заліщицький 14,8 14,5 0,8 0,7 19,6 21,0 

6. Збаразький 20,5 22,2 1,2 1,2 17,3 19,2 

7. Зборівський 19,6 19,7 1,2 1,1 18,2 18,4 

8. Козівський 19,3 19,9 0,9 0,9 20,4 22,9 

9. Кременецький 18,5 18,4 1,6 1,3 11,8 14,1 

10. Лановецький 21,8 20,3 0,9 0,8 24,5 25,5 

11. Монастириський 19,0 18,5 1,0 1,2 19,5 22,9 

12. Підволочиський 13,6 12,9 0,8 0,6 16,6 18,5 

13. Підгаєцький 17,9 17,8 1,2 1,1 14,3 15,9 

14. Теребовлянський 13,4 12,6 0,9 0,6 17,0 19,6 

15. Тернопільський 17,6 17,2 1,6 1,6 11,1 11,1 

16. Чортківський 17,6 17,0 1,0 1,0 17,5 19,7 

17. Шумський 20,0 19,0 0,9 0,8 21,0 24,0 

 Разом       

18. м. Тернопіль 18,7 – 1,5 – 12,1 – 

 Усього       

19. ОУНБ 20,3 – 0,8 – 24,1 – 

20. ОБМ 20,1 – 2,3 – 8,5 – 

21. ОБД 15,5 – 1,8 – 8,3 – 

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

Технічні засоби в бібліотеках 
 

№ 

з/п 
Назва району 

Кількість 

бібліотек, що 

мають 

комп’ютери 

Кількість технічних засобів 

у бібліотеках 

Комп’ютерів  Кількість 

комп’ютерів, 

що мають 

доступ до 

мережі 

інтернет 

усього сільські  

б-ки 

усього сільські  

б-ки 

1. Бережанський 4 3 21 10 20 

2. Борщівський 6 2 19 5 18 

3. Бучацький 9 5 29 10 28 

4. Гусятинський 6 2 28 5 24 

5. Заліщицький 10 8 34 24 32 

6. Збаразький 8 6 24 11 23 

7. Зборівський 6 3 19 7 18 

8. Козівський 7 4 19 8 18 

9. Кременецький 4 – 10 – 8 

10. Лановецький 6 5 17 10 17 

11. Монастириський 5 2 16 4 16 

12. Підволочиський 3 – 5 – 5 

13. Підгаєцький 4 2 14 5 13 

14. Теребовлянський 7 4 28 12 26 

15. Тернопільський 8 6 21 12 21 

16. Чортківський 11 8 44 27 44 

17. Шумський 9 7 24 13 20 

 Разом 113 67 372 163 351 

18. м. Тернопіль 11 – 61 – 55 

 Усього 124  433  406 

19. ОУНБ 1 – 61 – 61 

20. ОБМ 1 – 55 – 55 

21. ОБД  1 – 28 – 28 

 Усього 127 – 577 – 550 
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Таблиця № 6 

Користувачі. Формування та використання  

бібліотечного фонду в сільській місцевості 
 

№ 

з/п 
Назва району 
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и
т
а
ч
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н
д
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/
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л
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о
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ч
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н
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р
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у
 с

/
м

 

1. Бережанський 13186 13186 235173 1579 38,5 262712 

2. Борщівський 21819 21819 348093 1250 21,9 436379 

3. Бучацький 22394 22394 239293 1078 22,0 398252 

4. Гусятинський 16824 16824 293676 489 12,5 296879 

5. Заліщицький 16758 16758 352402 1173 23,0 243280 

6. Збаразький 16942 17173 330551 3158 60,7 382236 

7. Зборівський 17156 17156 315077 1901 29,2 337843 

8. Козівський 9926 9928 227541 671 17,2 197287 

9. Кременецький 19763 19763 275938 1682 32,9 365728 

10. Лановецький 10020 10020 255734 1375 34,3 203805 

11. Монастириський 10743 10743 246749 693 18,7 198521 

12. Підволочиський 13119 13119 243501 9159 218,0 169587 

13. Підгаєцький 8705 8705 138578 571 20,3 155271 

14. Теребовлянський 22265 22265 436458 2470 39,8 280654 

15. Тернопільський 22039 22039 244566 2115 40,6 379318 

16. Чортківський 18309 18309 360815 2365 45,4 311360 

17. Шумський 13279 13279 314415 3148 74,9 258350 

 Разом 273247 273480 4858560 34877 43,6 4877462 
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