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Публічні бібліотеки області – загальнодоступні інформаційно-

культурні центри, місця духовного спілкування та проведення 

змістовного дозвілля – надають послуги, керуючись Конституцією 

України, Законами України «Про культуру», «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу в Україні», нормативно-законодавчими 

документами й Стратегією розвитку бібліотек Тернопільської області 

на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення 

сталого розвитку України». Минулого року їхню діяльність було 

спрямовано на підвищення статусу як соціокультурних центрів 
громад, якості й доступності послуг, зміцнення партнерських 

відносин з органами місцевого самоврядування, громадськими та 

соціальними структурами. 

 

Упродовж 2016 року в області функціонувало 1486 публічних, 

спеціальних та спеціалізованих бібліотек. Фонд нараховував 

15 098,6 тис. пр. документів. Кількість користувачів, згідно з 

єдиною реєстраційною картотекою, становила 568,8 тис. осіб, 
книговидача – 12 458,2 тис. пр. документів. Загальна кількість 

бібліотечних працівників – 2040 осіб. 

 

Табл. 1. Мережа бібліотек 

 
Мережа публічних бібліотек системи Міністерства культури 

України на 1 січня 2017 року нараховувала 860 закладів, з них 

192 – у складі об’єднаних територіальних громад (ОТГ), у т. ч. 
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777 сільських бібліотек-філіалів, з них –170 в ОТГ, 31 бібліотека 

для дітей, 30 міських і 3 обласні книгозбірні. Також послуги 

населенню надавали 24 пункти бібліотечного обслуговування. 

Книгозбірні об’єднано у 18 централізованих бібліотечних систем, 

з них – одна міська. 

У 2016 році базова мережа публічних бібліотек скоротилась на 

23 заклади: згідно з рішенням сесії Зборівської районної ради № 164 

від 23 вересня 2016 року закрито бібліотеку-філіал с. Лопушани 

Зборівської ЦБС (отримано лист-погодження МК України № 126/9-
2/46-16 від 19.09.2016 р. «Щодо реорганізації Зборівської ЦБС»); 

відповідно до розпорядження голови Монастириської районної ради 

№ 12 від 11 березня 2016 року закрито бібліотеки-філіали сіл 

Низьколози та Чехів, міську бібліотеку Перевіз (отримано лист-

погодження МК України № 196/9-2/46-15 від 23.12.2015 р.) і згідно 

з рішенням сесії Кременецької районної ради № 148 від 3 листопада 

2016 року закрито бібліотеки-філіали сіл Духів, Новий Кокорів 

Кременецької ЦБС (отримано лист-погодження від МК України лист 
№ 93/9/46-16 від 18.07.2016 р. «Щодо виключення з базової мережі 

бібліотек-філій»); відповідно до рішення сесії Шумської районної 

ради № 374 від 29 вересня 2015 року закрито бібліотеки-філіали сіл 

Мирове, Мізюринці, Ходаки, Малі Садки, Малі Дедеркали (лист-

погодження МК України отримано). 

Також проведено ліквідацію 14 бібліотек, що входять до базової 

мережі з порушенням частини третьої статті 22 Закону України 

«Про культуру», яким передбачено виключення закладів культури з 
базової мережі лише за погодженням із центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сферах культури та мистецтв. Зокрема: Окопівська сільська 

бібліотека (рішення сесії селищної ради Мельнице-Подільської ОТГ), 

Констанційська та Пилатківська сільські бібліотеки (рішення сесії 

Озерянської сільської ради № 73 від 18.03.2016 р.), Климківецька 

сільська бібліотека (згідно з рішенням Скориківської сільської ради 

Підволочиського району). 
Відповідно до рішення сесії Теребовлянської міської ради № 833 

від 16 вересня 2016 року «Про утворення Теребовлянської 

централізованої системи публічно-шкільних бібліотек відділу 

культури Теребовлянської міської ради та затвердження структури 

Теребовлянської ЦСПШБ», рішення сесії Теребовлянської міської 

ради № 974 від 4 листопада 2016 року «Про прийняття у 
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комунальну власність міста ТМЦ відділу культури Теребовлянської 

РДА і передачу майна у власність відділу культури Теребовлянської 

міської ради» та наказу відділу культури Теребовлянської міської 

ради № 19-од від 1 грудня 2016 року проведено передачу фонду: 

– Садівської міської бібліотеки в міську публічно-шкільну 

бібліотеку; 

– Деренівської сільської бібліотеки-філіалу в Мшанецьку ПШБФ; 

– Залав’євської сільської бібліотеки-філіалу в Підгайчицьку 

ПШБФ; 
– Слобідської сільської бібліотеки-філіалу в Довгенську ПШБФ; 

– Малівської сільської бібліотеки-філіалу в Семенівську ПШБФ; 

– Гумниської сільської бібліотеки-філіалу в Острівецьку ПШБФ; 

– Сущинської та Осталецької сільських бібліотек-філіалів у Лош-

нівську ПШБФ; 

– Старомогильницької сільської бібліотеки-філіалу в Могильниць-

ку ПШБФ. 

Рішень про закриття бібліотек немає. 
В області відкрито нову книгозбірню. Згідно з рішенням сесії 

Бережанської міської ради № 223 від 26 травня 2016 року створено 

комунальний заклад «Бережанська міська бібліотека ім. Богдана 

Лепкого» у зв’язку з отриманням Бережанами статусу міста 

обласного значення (рішення Верховної Ради України № 398-VIII від 

13.05.2015 р. про віднесення міста Бережани Бережанського району 

Тернопільської області до категорії міст обласного значення). 

 
Фінансування є найважливішим ресурсом успішного функціону-

вання бібліотек. Для забезпечення діяльності публічних книго-

збірень області у 2016 році було виділено 59 019,4 тис. грн, що 

більше від попереднього року на 619,5 тис. грн. Однак при зростанні 

вартості видань, витрат на утримання установ таке збільшення не 

надто покращило якість надання бібліотечних послуг та 

матеріально-технічний стан установ. 

На оплату праці виділено 44 926,7 тис. грн, комплектування 
фондів – 411,9 тис. грн, для проведення поточних та капітальних 

ремонтів – 516,5 тис. грн, на придбання основних засобів – 

88,9 тис. грн. 
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Табл. 2. Надходження коштів 

 
На фінансування централізованих бібліотечних систем було 

виділено 47 730,6 тис. грн, що на 582,4 тис. грн більше від 

минулого року. За статтями витрат кошти розподілено таким чином: 

оплата праці – 35 533,1 тис. грн, комплектування фондів – 

346,9 тис. грн, проведення поточних та капітальних ремонтів – 

495,6 тис. грн, придбання основних засобів – 88,9 тис. грн. 

На фінансування сільських бібліотек-філіалів було передбачено 
20 618,9 тис. грн, що менше від попереднього року на 

1 832,5 тис. грн. Для фінансування виплати заробітної плати було 

надано 16 941,3 тис. грн, на комплектування фондів – 

125,5 тис. грн, для проведення поточних та капітальних ремонтів – 

50,2 тис. грн. 

 

Щодо використання коштів бібліотеками області, то загальна 

сума становила 58 948,8 тис. грн, у т. ч. на оплату праці виділено 
44 938,1 тис. грн; для комплектування фондів – 1 472,7 тис. грн, у 

т. ч. за рахунок коштів загального фонду – 411,9 тис. грн; для 

проведення поточних та капітальних ремонтів – 1210,2 тис. грн, у т. 

ч. за рахунок коштів загального фонду – 354,2 тис. грн; на 

придбання основних засобів – 347,5 тис. грн, у т. ч. за рахунок 

коштів загального фонду – 83,9 тис. грн. На кінець року не 

використано 70,6 тис. грн із спеціального фонду. 
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Табл. 3. Використання коштів 

 
За обсягом фінансування на одну сільську бібліотеку-філіал 

кілька років поспіль найкращі показники в Тернопільській 

(51,0 тис. грн) та Бучацькій (46,5 тис. грн) ЦБС. Найменш профі-

нансованими були бібліотеки-філіали Підволочиської (14,7 тис. грн), 
Підгаєцької ЦБС (12,0 тис. грн). 

Хоча, якщо аналізувати використання коштів, то вони лише 

покривали виплату заробітної плати. Відсотковий показник цих 

видатків становив 82,1% від загальної суми. Відсоток бюджетних 

коштів, використаних на комплектування фондів, становив 0,6%, на 

поточні ремонти – 0,2%. 

Традиційно, найкращий фінансовий стан у Тернопільській 

міській централізованій бібліотечній системі, на утримання якої 
у 2016 році використано 5 534,3 тис. грн. 

Публічні бібліотеки області також залучають до своїх бюджетів 

додаткові кошти за рахунок благодійництва, спонсорства, меце-

натства, надання додаткових платних послуг. Усього за рахунок 

фандрейзингової діяльності бібліотеками області отримано ресурсів 

у сумі 2 412,3 тис. грн. 

У 2016 році публічні бібліотеки області надали платних послуг 

на 252,5 тис. грн, що більше від показника попереднього року на 
27,3 тис. грн. Централізовані бібліотечні системи одержали 

1 128,6 тис. грн, що більше від попереднього року на 19,4 тис. грн, 

а три обласні бібліотеки – 123,9 тис. грн (більше від попереднього 

року на 7,9 тис. грн), зокрема обласна універсальна наукова 
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бібліотека – 54,1 тис. грн (—10,4 тис. грн), обласна бібліотека для 

молоді – 38,5  тис. грн (+12,5 тис. грн), обласна бібліотека для 

дітей – 31,3 тис. грн (+5,8 тис. грн). 

 

Табл. 4. Надходження коштів із платних послуг 

 
Найчастіше на платній основі надаються такі види послуг: 

оформлення реєстраційних документів, ксерокопіювання, скануван-

ня, формування бібліографічних списків для курсових, дипломних 

та наукових робіт, підготовка довідок.  

Централізовані бібліотечні системи, надаючи послуги 

користувачам на платній основі, отримали: 

ЦБС м. Тернополя – 55,9 тис. грн; 

Теребовлянська ЦБС – 16,8 тис. грн; 

Бережанська ЦБС – 13,2 тис. грн; 

Бучацька ЦБС – 11,7 тис. грн. 
Платні послуги не надавалися в бібліотеках Лановецької, 

Підволочиської та Підгаєцької ЦБС. 

 

Бібліотечні фонди є важливим інформаційним, культурно-

освітнім ресурсом, який забезпечує конституційні права громадян на 

доступ до інформації та спрямований на задоволення читацького 

попиту. 

За статистичними даними 2016 року, бібліотечний фонд області 
нараховував 7 751,43 тис. пр. документів (у т. ч. у сільських 
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бібліотеках – 4 776,14 тис. пр.). Проте понад 80% книжок – це 

видання 60–80 років XX століття, які не користуються попитом 

у читачів. 

Сьогодні гостро постала проблема оновлення фондів публічних 

бібліотек Тернопільської області. У 2016 році до публічних книго-

збірень надійшло 230,5 тис. пр. документів, а це 0,2 примірника на 

одного мешканця і 0,5 – на одного користувача. 

Коефіцієнт оновлення бібліотечних фондів по області менший 

одиниці й становить 0,9%. Відповідно до стандартів Міжнародної 
федерації бібліотечних асоціацій (IFLA), у фонді публічної бібліо-

теки повинно бути 10% документів останніх двох років, 30–40% 

тих, що вийшли друком за останні 5 років, 25 книг має припадати 

на 1 тис. населення. 

Щорічне поповнення фонду в більшості бібліотек (навіть в об-

ласних) не є плановим і науково обґрунтованим. Тематико-типо-

логічне планування формування фондів відійшло в минуле, відсутнє 

попереднє вивчення книжкового ринку та здійснення замовлень на 
запит користувача, адже немає стабільних джерел комплектування 

та планово виділених асигнувань, які б книгозбірні мали можли-

вість використовувати впродовж року. 

Відсоток використання коштів на комплектування загалом по 

області становив 0,7, що є дуже низьким показником і свідчить про 

незадовільний стан фінансування комплектування публічних 

бібліотек новою літературою. Як показують результати статистичної 

звітності, Гусятинський, Монастириський, Підволочиський, Шумсь-
кий райони, а також три обласні бібліотеки взагалі не профінансо-

вані з бюджету на придбання нових книжок. 

Основне джерело комплектування – це безкоштовні 

надходження літератури. 

Із часу закриття обласного бібколектора Тернопільська обласна 

універсальна наукова бібліотека приймає великі обсяги видань за 

цільовими програмами. Зокрема, у 2016 році в рамках Державної 

програми «Українська книга» та на виконання наказу Міністерства 
культури України № 896 від 13.10.2016 року «Щодо здійснення 

придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних 

бібліотек» одержано 9930 пр. видань (138 назв) на суму 

920 461,07  рн, відповідно, за другою програмою – 27 997 пр. 

видань (194 назви) на суму 1 767 487,55 грн. Видання було 

розподілено між публічними книгозбірнями області, зокрема в 
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районах їх одержали центральні бібліотеки, які, у свою чергу, 

здійснили розподіл видань серед бібліотек району, включаючи 

книгозбірні новостворених громад. 

Проте безкоштовне надходження книжок не вирішує зазначе-

них вище проблем публічних книгозбірень, тому що 80% надрукова-

них в Україні видань взагалі не представлені у фондах бібліотек. 

Критичною можна вважати ситуацію з комплектуванням 

сільських бібліотек, що позбавляє їх можливості повноцінно 

задовольняти інформаційні, освітні, культурні потреби сільських 
жителів. Бібліотека, відповідно до європейських стандартів, має 

забезпечити рівні можливості одержання знань та інформації для 

всіх громадян області. 

Варто також зазначити, що в умовах реформування мережі 

бібліотечних закладів неприпустимою є поява бібліотек із фондом 

15–23 книжки (результати статистичної звітності Бережанської 

центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка та Бережанської цент-

ральної бібліотеки для дітей ім. Лесі Українки за 2016 рік). 
Упродовж минулого року до фондів книгозбірень області на-

дійшло 230,44 тис. пр. документів, у т. ч. книжок – 206,91 тис. пр., 

періодичних видань – 23,41 тис. пр. Надходження книжок до 

сільських бібліотек становило 106,29 тис. пр.  

 

Табл. 5. Фінансування на комплектування 
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Табл. 6. Бібліотечний фонд 

 
Від загальної кількості отриманих видань надходження за 

мовною ознакою розподілилися таким чином: державною мовою – 
150,45 тис. пр. (65,29%), російською – 78,49 тис. пр. (34,06%), 

мовами національних меншин – 0,20 тис. пр. (0,09%), іноземними 

мовами – 1,30 тис. пр. (0,56%). 

 

Головним депозитарієм, науково-дослідним, методичним, коор-

динаційним центром бібліотек різних систем і відомств краю 

є Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. Однак 

немає зростання фонду головної книгозбірні (зменшився на 4849 пр. 

видань). Цей факт свідчить про незначні надходження літератури до 
бібліотеки. 

Так у 2016 році із джерел безкоштовного надходження до 

Тернопільської ОУНБ надійшло 4586 пр. видань, що на 2156 пр. 

менше, порівняно з аналогічним показником попереднього року. За 

видами видань: книжки – 3445 пр., електронні видання – 62 пр., 

періодичні видання – 1079 пр. Для закупівлі нових книжок 

у 2016 році з обласного бюджету кошти не виділялися. 

Серед надходжень художня літератури становила 35,9%. За 
цільовим призначенням частка художньої літератури у фонді 

Тернопільської ОУНБ на 01.01.2017 року становила 20,7%.  

Коефіцієнт оновлення бібліотечних фондів Тернопільської 

ОУНБ практично не відрізняється від показника по області 

й становив 0,89%. 
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Через відсутність фінансування література не закуплялася, 

відповідно, безкоштовне поповнення фонду книжками, відео- та 

аудіовиданнями склало 100%. За бюджетні кошти проведено лише 

передплату періодичних видань. 

Надходження обов’язкового примірника документів до книго-

збірні (541 примірник) у звітному періоді було основним джерелом 

наповнення бібліотечного фонду новою актуальною галузевою 

інформацією, яка сприяла розвитку краєзнавчих ресурсів бібліотеки. 

Найбільшими постачальниками обласного обов’язкового при-
мірника у 2016 році, як і в попередні роки, були місцеві 

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

граф», «Навчальна книга – «Богдан», видавничо-інформаційний 

дім «Діана плюс». 

1050 примірників книжок – це подаровані видання від 

благодійників та дарувальників. На веб-сайті Тернопільської ОУНБ 

подано перелік осіб, установ та організацій, які допомагають 

бібліотеці розвивати фонд документів. Серед дарувальників – 
професор Зігенського університету та Українського Вільного універ-

ситету в Мюнхені, почесний доктор Ужгородського національного 

університету Йосиф Сірко, який передав бібліотеці 15 пр. видань 

(усього 5 назв). 

Народний депутат України Микола Томенко подарував власну 

книжку «Україна: історія Конституції», присвячену питанням 

історії українського конституціоналізму від найдавніших часів до 

сьогодення.  
Голова Тернопільського осередку НТШ, професор Михайло 

Андрейчин презентував у фонд цінних та рідкісних видань 

унікальну наукову працю – «Географію українських і сумежних 

земель» 1938 року видання, відредаговану професором Ягеллонсь-

кого університету Володимиром Кубійовичем. Ця колективна 

монографія була заборонена в СРСР і відсутня на пострадянських 

просторах. Книга, багата інформативним, добре систематизованим 

змістом, подає всебічну географічну й історико-геополітичну 
характеристику етнічних земель України та суміжних територій, 

заселених українцями. 

У звітному році проводилась книгообмінна робота з бібліоте-

ками Міністерства культури України, а також книгозбірнями іншого 

галузевого підпорядкування, зокрема систематично надходили 
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видання Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та 

Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого. 

Якісне комплектування – надзвичайно важливе питання, 

оскільки на основі бібліотечних фондів та ресурсів формується 

інформаційний сервіс та нові бібліотечно-інформаційні продукти й 

послуги для задоволення потреб користувачів. 

Постійними в роботі бібліотек є заходи щодо збереження 

бібліотечних фондів. Контрольну функцію в цьому відведено 

проведенню щорічних планових переобліків та вилученню 
літератури за різними причинами, головною з яких є списання за 

зношеністю. 

Протягом року здійснювалася робота з рекомплектування 

бібліотечного фонду. Загалом, у 2016 році вибуття становило 

353,22 тис. пр., з них книжки – 322,74 тис. пр. (91,37%), 

періодичні видання – 29,89 тис. пр. (8,47%), аудіовізуальні видан-

ня – 0,58 тис. пр. (0,16%), у т. ч. у централізованих бібліотечних 

системах – 334,89 тис. пр., з яких книжки – 312,40 тис. пр. 
(93,29%), періодичні видання – 22,44 тис. пр. (6,70%), аудіо-

візуальні видання – 0,04 тис. пр. (0,01%). 

На 1 січня 2017 року бібліотечний фонд книгозбірень області 

становив 7 451,42 тис. пр. документів, у т. ч. у сільській місцевості – 

4 776,14 тис. пр. документів, що на 122,78 тис. пр. менше від попе-

реднього року; у селах фонд документів зменшився на 82,42 тис. пр. 

За видами видань книжки становили 7 192,38 тис. пр., або 

96,52% від загальної кількості видань, періодичні видання – 
245,80 тис. пр., або 3,30%, аудіовізуальні видання – 11,24 тис. пр., 

або 0,15%, електронні видання – 2,00 тис. пр., або 0,03%. 

 

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 біб-

ліотек-філіалів майже не поповнюються галузевою літературою. 

Для сільських книгозбірень нормою передплати визначено 10 та 

більше назв періодичних видань на одну бібліотеку. Але через 

недостатнє фінансування, у кращому випадку, вони одержували 4–
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5 назв періодичних видань, а деякі – 1–2 назви, найчастіше – 

районну та одну з обласних газет. Для якісного задоволення потреб 

користувачів необхідно поповнювати фонд не лише місцевою, а й 

державною пресою, дитячими виданнями, адже мова йде про 

цінність інформаційного потенціалу бібліотеки. 

Порівняно з попереднім роком, зменшився показник читаності 

фонду на 0,2 і становив 17,9. 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 7,0 пр., на одного користувача по області – 

15,5 пр. та по селу – 18,2 пр. Загальнодержавний показник 

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

у сільській місцевості – 19,3 пр.  

Найвищий показник книгозабезпеченості на одного користу-

вача в Шумській (23,0; по селу – 26,0), Лановецькій (22,8; по 

селу – 26,5), Теребовлянській (20,0; по селу – 23,1), Козівській 

(19,9; по селу – 22,3), Монастириській (19,7; по селу – 23,0) 
централізованих бібліотечних системах. 

У звітному році кількість обслужених користувачів по області, 

порівняно з 2015 роком, зменшилася на 15 021 особу й становила 

477 695 осіб. Їх кількість по 18 ЦБС також скоротилася на 

14 949 осіб і становила 426 955 осіб. Досить відчутне зменшення 

кількості користувачів у звітному році мають бібліотеки 

Чортківського (на 7102 особи), Теребовлянського (на 5422 особи), 

Бережанського (на 1508 осіб) районів. 
Кількість користувачів віком до 15 років становила 

102,2 тис. осіб; від 15 до 21 року – 77,8 тис. осіб, від 22 років – 

225,3 тис. осіб. 

Статус бібліотеки як інформаційного та суспільного інституту 

сьогодні корегується згідно з тенденціями наростання потоків 

цифрової інформації. Усе частіше користувач приходить до 

бібліотеки не за виданням, а за інформацією на різних носіях. 

Діяльність, продукти та послуги представлено на 17 сайтах 
публічних бібліотек і 63 блогах. Популярність бібліотечних сайтів 

зростає, про що свідчить кількість відвідувань – 743,9 тис. 

Поряд зі збільшенням кількості віртуальних користувачів, 

з кожним роком зменшується число відвідувань бібліотек. Звичайно, 

частково це викликано об’єктивними чинниками, такими, як 

невідповідність формування бібліотечних фондів сучасним потребам 

користувачів та вимогам суспільства, зокрема відсутність 

повноцінного комплектування новою літературою, періодичними 
виданнями, електронними ресурсами та організації доступу до них; 

незадовільний стан матеріально-технічної бази бібліотек: більшість 

приміщень, обладнання й техніки не відповідає сучасним вимогам 

обслуговування користувачів і збереження бібліотечних фондів. Так 

у звітному році відвідування становило 4 417,9 тис. осіб. 



 16 

Табл. 9. Обслуговування користувачів 

 
Ключовим плановим показником роботи бібліотек залишається 

книговидача. У 2016 році вона становила 8 580,64 тис. пр., що на 

343,46 тис. пр. менше від попереднього року, у т. ч. по селу – 
4 614,47 тис. пр., що менше на 262,99 тис. пр. Зменшення показни-

ка спричинене рядом об’єктивних причин: якістю бібліотечного 

фонду, зокрема малою кількістю надходжень нової літератури, обме-

женим асортиментом періодичних видань, зменшенням мережі біб-

ліотек. Зокрема, реорганізація бібліотек, що відбувається в ході 

адміністративно-територіальної реформи, вплинула й на діяльність 

бібліотек, спостерігається значне зменшення книговидачі в окремих 

районах: Теребовлянському (—107,50 тис. пр.), Борщівському  
(—47,41 тис. пр.), Підволочиському (—41,02 тис. пр.). 

Табл. 10. Книговидача 

 



 17

Професійна компетентність бібліотекаря – основа його майстер-

ності. Формується вона завдяки практичному досвіду, особливо 

інноваційному. У сучасних умовах одним із принципових аспектів 

бібліотечної діяльності є розвиток професійно значущих якостей, які 

змінюються та стають мобільними, оперативними, а деякі потребу-

ють творчого потенціалу. 

Кадровий потенціал публічних бібліотек краю становив 1283 біб-

ліотечних спеціалісти, у сільській місцевості – 743. З них повну 

вищу освіту має 368 осіб (28,6%), у т. ч. бібліотечну – 220 (17,1%); 
базову вищу – 849 (66,1%), у т. ч. бібліотечну – 740 (57,6%). 

 

Табл. 11. Забезпечення кадрами 

 
Кількість фахівців із вищою освітою в сільській місцевості 

становила 86 (11,5%), у т. ч. бібліотечною – 30 (4,0%); базовою – 

595 (80,1%), у т. ч. спеціальною – 495 (66,6%). 

За стажем роботи бібліотекарів можна розподілити таким чином: 

до 3 років – 116 (9,1%), по селу – 81 (10,9%); від 3 до 9 років – 

182 (14,1%), по селу – 118 (15,9%); понад 10 років – 325 (25,3%), 

по селу – 194 (26,1%); понад 20 років – 660 (51,5 %), по селу – 
350 (47,1%). 

 

Упродовж багатьох років продовжується негативна тенденція 

недостатнього бюджетного фінансування на оплату праці. Залиша-

ється невирішеною проблема неповної зайнятості бібліотечних праців-

ників, особливо в сільській місцевості. Найвищий показник неповної 
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зайнятості бібліотекарів у Заліщицькій – 83,5 (56 із 67), 

Гусятинській – 81,5% (62 із 76), Зборівській – 74,4% (64 із 86), 

Лановецькій – 73,8% (31 із 42), Монастириській – 73,0% (38 із 52), 

Теребовлянській – 72,8 (59 із 81) ЦБС. 

 

Аналіз стану й потреб бібліотек області засвідчив, що питання 

покращення матеріально-технічної бази залишається одним із 

важливих. У бібліотеках проводилися поточні та косметичні 

ремонти, на які було затрачено 685,1 тис. грн, з них: бюджетні 
кошти – 542,9 тис. грн, кошти сільських рад – 45,7 тис. грн, 

спецкошти – 14,1 тис. грн, кошти Державного фонду регіонального 

розвитку – 56,6 тис. грн, власні кошти працівників бібліотек – 

25,8 тис. грн. 

Значна увага приділялася питанням: заміна дверей, вікон, 

сходів, дахів, підлоги, придбання електрообігрівачів, проведення 

газового опалення, ремонт опалювальної системи, відновлення 

водопостачання та водовідведення. 
Упродовж року в бібліотеках встановлено 167 склопакетів на 

суму 540,8 тис. грн, з них бюджетні кошти – 25,2 тис. грн, кошти 

сільських рад – 413,9 тис. грн, спецкошти – 19,7 тис. грн, кошти 

Державного фонду регіонального розвитку – 82,0 тис. грн. 

Проведено заміну 14 дверей у бібліотеках-філіалах на суму 

57,3 тис. грн, із них: бюджетні кошти – 10,0 тис. грн, кошти 

сільських рад – 37,3 тис. грн, спонсорські – 10,0 тис. грн. 

Для сучасного обслуговування користувачів, розширення 
спектру бібліотечних послуг у 2016 році придбано: 

– 7 персональних комп’ютерів з усіма комплектуючими, 

7 багатофункціональних пристроїв, 1 копіювач, усього на 96,5 тис. 

грн, відповідно до положень «Програми комп’ютеризації публічних 

бібліотек Тернопільської міської ЦБС на 2016–2019 рр.»; 

– для публічних бібліотек Підгаєцької ЦБС придбано 3 персо-

нальних комп’ютери; 

– для Козівської ЦБ придбано кольоровий багатофункціональ-

ний пристрій, акустичну систему, мультимедійний проектор, екран, 
мікрофон, фотоапарат, системний блок (вартість – 53,0 тис. грн). 

Благодійний фонд «Світ дітей» подарував телевізор 

(12,1 тис. грн) Лановецькій центральній бібліотеці. 

Загальна сума, витрачена на покращення матеріально-технічної 

бази публічних бібліотек, становить 1 444,8 тис. грн. 



 19

В осінньо-зимовий період опалювалося 684 бібліотеки (79,5% до 

загальної кількості), з них: постійно – 452 бібліотеки (52,5%), 

періодично – 232 (33,9%). 

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

248 (28,8%), електричне – 234 (27,2%), пічне – 110 (12,7%), 

інше – 92 (10,6%). Не опалювалося 176 бібліотек. 

 

Публічна бібліотека максимально наближена до повсякденного 

життя населення. Саме вона має стратегічну можливість покращува-
ти якість життя й демократичні можливості громадян інформа-

ційного суспільства. Книгозбірня надає вільний рівноправний доступ 

до високоякісної інформації, допомагає самостійно приймати рішен-

ня, реалізовувати культурні потреби особистості й соціальних груп, 

забезпечує право людини на вільний, всебічний розвиток особис-

тості, можливість для безперервної освіти, є для місцевих жителів 

вікном у світ знань. Змінюється місце бібліотеки в культурно-

освітній та інформаційній інфраструктурі регіону, її роль в гро-
мадському та політичному житті, у розвитку місцевого управління, 

формуванні соціальної активності населення. 

Бібліотеки запроваджують новітні комп’ютерні технології, щоб 

об’єктивно забезпечити зростаючі потреби суспільства в інформації 

й стати, як їм і належить, інформаційною основою національної 

економіки, державного управління, процесів демократизації 

суспільства, не втрачаючи при цьому функції зберігання історичної 

та культурної спадщини, інтелектуального потенціалу й історичного 
досвіду. 

Виконання цих завдань забезпечує зовсім новий рівень 

бібліотечно-інформаційного обслуговування, створює умови якісного 

та швидкого публічного доступу до інформації та знань. Доступ до 

мережі інтернет мають 122 бібліотеки, а це лише 14,1%. Кількість 

сільських бібліотек, підключених до інтернету, становить 61 заклад 

(7,8%). У книгозбірнях області облаштовано 548 інтернет-місць для 

користувачів. Найбільше автоматизованих місць із доступом до 
мережі в бібліотеках Чортківського (44), Заліщицького (32), Бучаць-

кого (29), Гусятинського (24), Збаразького (23), Тернопільського (22) 

районів, у місті Тернополі – 53. Не має підключення до інтернету 

жодна сільська бібліотека Кременецького та Підволочиського 

районів (табл. 5). 
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Використання інформаційних технологій у роботі книгозбірень 

дозволяє значно розширювати їхні можливості щодо надання послуг. 

 

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-гуманітар-

них проектів, зростання обсягів інформації та донесення її до 
користувача в найкоротший термін. 

Сьогодні бібліотеки відіграють важливу роль у становленні 

громадянського суспільства. Залучаючи населення до організації 

багатьох своїх заходів та акцій, вони сприяють підвищенню 

соціальної активності людей, формують у них громадянську 

свідомість, допомагають створювати особливий суспільний 

мікроклімат. 

 
Інформаційно-бібліографічну діяльність публічних книгозбірень 

області у 2016 році було спрямовано на виконання наступних 

завдань: розкриття інформаційних ресурсів бібліотек, якісне 

інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів на основі 

традиційних і сучасних інформаційних технологій, удосконалення 

роботи з підвищення рівня бібліотечно-бібліографічних знань. 

Вирішенню цих завдань сприяла планомірна довідково-бібліогра-

фічна та інформаційна робота, у тому числі з довідково-бібліогра-
фічного обслуговування (ДБО), яка велася і враховувалася у всіх 

публічних бібліотеках області. Одним з основних показників 

ефективності цієї діяльності є виконання довідок. У 2016 році їх 

кількість склала 76,5 тис. Інформаційним обслуговуванням охоп-

лено усі групи населення (працівники органів місцевого 

самоврядування, держслужбовці, спеціалісти, студенти, пенсіонери, 

інваліди) з огляду на їх інформаційні потреби та інтереси 

(професійні, освітні, соціальні, культурні, дозвіллєві та ін.). 
Найчисельнішою й основною категорією користувачів книгозбірень 

області, як і раніше, є учні та студенти, чиї інформаційні потреби 

тісно пов’язані з навчальним процесом. Тематика запитів, що 

надійшли до центральних бібліотек та бібліотек-філіалів, була 

різноманітною, зокрема: історія, право, краєзнавство, екологія, 

спорт, педагогіка, економіка, література, мовознавство і фольклор. 
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Завдання інформаційних пунктів електронних послуг – 

забезпечити мешканців місцевих громад інформацією про наявні 

послуги державного та місцевих рівнів в електронному форматі та 

залучити їх до користування ними за допомогою сучасних ресурсів 

бібліотек. Виконання цих завдань забезпечує зовсім новий рівень 

бібліотечно-інформаційного обслуговування, створює умови якісного 

та швидкого публічного доступу до інформації та знань.  

У бібліотеках області також працюють Пункти доступу громадян 

до офіційної інформації, де користувачі мають змогу 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. 

Упродовж 2016 року у відділі читального залу Тернопільської 

ОУНБ успішно працював Пункт доступу громадян до правової 

інформації, послугами якого скористалося 183 користувачі. 
Для відвідувачів бібліотеки проведено 7 тренінгів із користуван-

ня послугами е-урядування. 

У Пункті доступу громадян до інформації органів влади в 

Заліщицькій  районній бібліотеці відбулась зустріч із Романом 

Бондаруком і Юлією Саботюк  – лідерами в Україні зі створення 

ОСББ і впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхових 

будинках. Організатором зустрічі виступила  Заліщицька міська 

рада. 
У 2016 році розпочали роботу консультативний пункт 

Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (БВПД) та приймальня Української Гельсінської 

спілки з прав людини (УГСПЛ). Кваліфіковані юристи безкоштовно 

надавали первинну та, в окремих випадках, – вторинну правову 

консультативну допомогу. 

За шість місяців роботи консультативного пункту та приймальні 

було надано 145 юридичних консультацій, з них: 75 – онлайн 
і 70 – користувачам бібліотеки. 

У ПДГ проведено години права «Українська Гельсінська група: 

право на свободу» та «Що таке безоплатна вторинна правова допо-

мога та як її отримати». У заходах взяли участь представники Тер-

нопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги та Української Гельсінської спілки з прав людини. 
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Для популяризації відомостей про європейський вибір України, 

європейські цінності й інформування про Євросоюз та країни Європи 

в цілому та в рамках діяльності Пункту європейської інформації 20 

травня в Бучацькій центральній районній бібліотеці та Бучацькій 

районній бібліотеці для дітей відбулися святкові заходи, присвячені 

Дню Європи. На кількох площадках діяли книжкова виставка-

диптих «Шедеври європейської літератури» – «Література Європи 

сьогодні», музична мозаїка, художня виставка-вернісаж, інформа-

ційно-консультативний блок. Учні міських шкіл взяли участь 
у відеомандрівці столицями європейських міст, флеш-мобі 

«Україна – це Європа!», літературній мандрівці «Європа в казках», 

вікторині, конкурсі малюнка на асфальті. На творчій сцені в місь-

кому сквері діти читали поезію та співали пісні різними мовами. 

Особливе пожвавлення викликав дегустаційний бібліостіл «Смаколи-

ки з Європи», де, окрім ласощів, також було представлено книжки 

про страви світу, пропонувались рецепти. Усе це відбувалося під 

супровід сучасної європейської музики. 
З нагоди святкування Дня Європи фахівці Тернопільської ОУНБ 

провели міжнародну веб-конференцію «Бібліотеки Литви: резуль-

тати євроінтеграції». Відеоміст відбувся між ОУНБ та Клайпедською 

публічною бібліотекою Клайпедського району ім. Іонаса Ланкутіса 

(Литва) за сприяння громадської організації «Тернопільське обласне 

відділення УБА» та за участю центральних бібліотек області. 

Учасники конференції – Левко Крупа, заступник голови Терно-

пільської обласної ради; Рута Циртаутайте, віце-мер Клайпедського 
районного самоврядування; Григорій Шергей, начальник управління 

культури Тернопільської ОДА; Василь Вітенко, голова Тернопіль-

ського обласного відділення УБА, директор Тернопільської ОУНБ; 

Лайма Пачебутієне, заступник директора Клайпедської обласної 

бібліотеки ім. Єви Сімонайтіте; Юозас Гутаускас, директор 

Клайпедської районної бібліотеки ім. Йонаса Ланкутіса – 

обговорили ряд важливих питань. Серед них – святкування Дня 

Європи; бібліотеки в умовах реформування громад; практичні 
аспекти організації роботи бібліотек Литви в обслуговуванні гро-

мадян; дотримання європейських соціальних стандартів; проблеми 

власності та обліку в бібліотеках; нормативне забезпечення; 

адвокація; гарантії фінансування бібліотек; кадрове забезпечення 

бібліотек тощо. 
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З метою відкриття в міських і районних бібліотеках України 

Пунктів європейської інформації керівник Центру ЄІ обласної кни-

гозбірні взяла участь у тренінгу «Центри європейської інформації 

в бібліотеках: технологія створення та механізми популяризації 

інформації про ЄС та євроінтеграцію України», організованому в 

межах проекту Української бібліотечної асоціації за підтримки 

програми Європейського Союзу «Еразмус+ (Жан Моне)» – «Все про 

Європу: читай, слухай, дізнавайся в Пунктах європейської інфор-

мації в бібліотеках». 
Завдяки здобутим знанням мережа Пунктів європейської інформа-

ції в центральних районних бібліотеках області збільшилася до 14. 

 

Важливим напрямком у роботі бібліотек області є обслуго-

вування людей з обмеженими можливостями. Сьогодні такі поняття, 

як добро, милосердя, благодійність є надзвичайно актуальними. Цій 

темі, а також проблемам людей з особливими потребами було 

присвячено годину спілкування «Виховуй у собі людську душу…», 
яка відбулася в читальному залі Бучацької центральної бібліотеки з 

нагоди Міжнародного дня інвалідів. Під час заходу учасники 

обмінювалися своїм баченням того, якими повинні бути основні 

правила доброти, ділилися різними життєвими історіями проявів 

благодійності, добра й милосердя. 

На зустрічі були присутні користувачі з обмеженими можливо-

стями, медики, представники правоохоронних органів, волонтери, 

активісти молодіжної громади Бучаччини. Доречні професійні 
поради медичних працівників, грамотна консультація правознавців, 

відверта розмова присутніх та щире слово ведучої Н. Винник надали 

спілкуванню особливої душевності й тепла. Такі заходи завжди 

привертають увагу громадськості до проблем тих, хто в цьому житті  

особливо потребує допомоги. Троє молодих людей, учасників заходу, 

виявили бажання долучитися до волонтерської діяльності.  

Працівники бібліотеки-філіалу с. Бариш Бучацької ЦБС активно 

співпрацюють із місцевим геріатричним центром: приносять книги 
пацієнтам геріатричного будинку, систематично інформують про 

нові надходження, організовують дозвіллєві заходи та благодійні 

акції. А на початку грудня 2016 року провели в цьому закладі 

годину спілкування «Добро – у світ, світ – для добра». 

Шанобливо відзначили День людей похилого віку та День 

ветерана в стаціонарному відділенні Заліщицького районного 
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територіального центру соціального обслуговування в смт Товсте. До 

пацієнтів відділення завітали бібліотекарі селищної бібліотеки 

й провели День доброти на тему «Людським теплом і добротою хай 

зігріваються серця». Слова вітань і вдячності за працю та чесно 

прожиті літа адресували ведучі учасникам урочистостей – людям 

похилого віку. 

Фахівці Лановецької центральної бібліотеки тісно співпрацюють 

із громадською організацією інвалідів «Союз організацій інвалідів 

України». 20 жовтня відбувся семінар «Просвітницька робота 
Лановецької центральної бібліотеки з інвалідами та працівниками 

громадських організацій в напрямі вдосконалення виконання на 

місцевому рівні вимог законодавства щодо реалізації права на 

оздоровлення». Бібліотекар Л. Оревчук розповіла про спільну роботу 

книгозбірні та районної організації інвалідів. Виступ супроводжу-

вався мультимедійною презентацією, переглядом буктрейлерів. 

Для працівників бібліотек сіл Загірці та Михайлівка 

Лановецької ЦБС вже стало традицією відвідувати інваліда 
дитинства Л. Терещук. І цього грудневого дня вони завітали до оселі 

пані Людмили. Працею її слабких рук нитками і бісером вишито 

чимало ікон, картин, рушників, килимів, виготовлено аплікації 

з природних матеріалів. Вона, крім цього, смачно готує, а рецептами 

ділиться з односельчанами. Бібліотекарі поспілкувались із Людми-

лою Іванівною за філіжанкою кави і подарували солодощі. 

 

Бібліотеки області займають позицію центрів культурного та 

духовного життя територіальної громади, зосереджуючи у своїх 

фондах збережену історичну пам’ять, міста, району, села. 

Краєзнавча діяльність є одним із пріоритетних напрямків роботи 
публічних книгозбірень 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 діяльності є формування й достатньо 

різноманітне використання фонду краєзнавчої літератури, що 

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

зокрема, інші матеріали, у яких висвітлюється економічний стан 
краю, історичні й культурні особливості району, міста, екологічні 

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

видатних людей тощо. 
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При бібліотеках-філіалах Бучацької ЦБС створено краєзнавчі 

клуби за інтересами, які мають на меті популяризувати знання про 

історію та культуру краю, сприяти збереженню культурних 

традицій, здійснювати краєзнавчо-пошукову роботу та популяризу-

вати її результати. Засідання краєзнавчих клубів проходять у різних 

формах, зокрема: краєзнавчо-екологічна мандрівка «Рідкісні росли-

ни Червоної гори» (клуб «Краяни», бібліотека-філіал с. Берем’яни), 

подорож в історію «Краса та велич символів держави» (клуб «Крає-
знавець», бібліотека-філіал c. Білявинці), година спілкування «Мій 

родовід та край» (клуб «Краєзнавець», бібліотека-філіал с. Бобу-

линці), краєзнавчий екскурс «Могила-курган» (клуб «Ріднокрай», 

бібліотека-філіал с. Пишківці), віртуальна мандрівка «У бібліотеці 

побувай, дізнайся про свій рідний край» (клуб «Стежками рідного 

краю», бібліотека-філіал с. Сновидів), година краєзнавства «Родово-

ди нашого села» (клуб «Краяни», бібліотека-філіал с. Соколів), 

краєзнавча замальовка «Річка Стрипа: географія, історія, легенди, 
перекази…» (клуб «Юні краєзнавці», бібліотека-філіал с. Старі 

Петликівці), літературна година «Поетичні обрії краю» (клуб «Древо 

життя», бібліотека-філіал с. Стінка), краєзнавча мандрівка 

«Славетні імена Бучаччини» (клуб «Джерельце», бібліотека-філіал 

с. Осівці), краєзнавчий екскурс «Пам’ятні місця нашого села» (клуб 

«Стежина», бібліотека-філіал с. Цвітова) та ін. 

Однією з провідних культурних подій осені на Кременеччині 

став перший Західноукраїнський форум творців і шанувальників 
туристичної та краєзнавчої книги «Книжний гостинець», який від-

бувся напередодні Всеукраїнського дня бібліотек. До участі у форумі 

було запрошено видавництва Львівської, Рівненської, Волинської 

й Тернопільської областей. Їхню продукцію можна було придбати на 

виставці, яку було розгорнуто біля центральної бібліотеки 

ім. Ю. Словацького. Також були присутні автори книг, які 

роздавали автографи шанувальникам їхньої творчості. 

У рамках форуму на базі ЦБ ім. Ю. Словацького було відкрито 
Музей волинської книжності «Мисленне древо», де присутні мали 

змогу ознайомитися з першими експонатами. Музей буде відобража-

ти не просто історію бібліотечної справи чи книговидання, а в ціло-

му волинську книжність як комплексне явище, котре існує вже про-

тягом тисячі років, поєднує літературну творчість, історіографію, 
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краєзнавство, книговидання, книгорозповсюдження й котре зробило 

великий внесок у витворення української нації й держави. 

У 2016 році почала діяти програма «Літературний батальйон». 

Українські письменники під егідою Тернопільської обласної 

організації Національної спілки письменників України відвідують 

знаменні й пам’ятні місця, пов’язані з видатними діячами та 

подіями культури Тернопілля, разом із місцевими закладами освіти 

та культури проводять масові заходи. 

У Шевченківські дні «Літбат» відвідав Кременеччину. У складі 
письменницького десанту були: голова ТОО НСПУ Олександр Смик, 

поет-пісняр Сергій Лазо, поет Володимир Кравчук. До приїжджих 

письменників приєдналися кременчани – поетеса та літературо-

знавець Юлія Бондючна, поет Іван Потій, шумський письменник-

краєзнавець Сергій Синюк. Літбатівці відвідали музей Олександра  

Неприцького-Грановського, могили побратимів по перу Галини 

Гордасевич і Гаврила Чернихівського. Творчі зустрічі відбулися 

в бібліотеці Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 
ім. Тараса Шевченка та центральній бібліотеці ім. Ю. Словацького. 

Під час зустрічей виникли ідеї щорічного весняного поетичного 

свята в Кременці та премії в галузі публіцистики й літературо-

знавства. Імовірно, ця висока відзнака носитиме ім’я видатного 

прозаїка і вчителя літератури ХVII ст. Кирила Транквіліона Ставро-

вецького, чий життєвий і творчий шлях тісно пов’язаний із 

Кременеччиною. 

Кременеччина багата на обдарованих і творчих людей. Проте 
творчість буває успішною тоді, коли вона спирається на фундамент 

професійних знань та навичок. 

Саме для творчих людей центральна бібліотека у звітному році 

розпочала весняний лекторій «Красиве і корисне». Лекційний масив 

складався з кількох тематичних курсів постійних лекторів та 

окремих лекцій запрошених гостей. 

Один із найцікавіших лекційних циклів – «Літературна кухня 

або школа прозаїка-початківця» Сергія Синюка, члена Національної 
спілки письменників України, лауреата премії ім. Уласа Самчука. 

Згаданий лекційний курс розпочався у 2010 році. Рецепти 

«Літературної кухні» допомагають не тільки творчій молоді, яка 

планує пов’язати своє життя із журналістикою та літературою, але й 

усім, кому навички творчого письма та зв’язного мовлення потрібні 
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в роботі та побуті: педагогам і державним службовцям, працівникам 

інформаційно-аналітичних професій та прозаїкам-аматорам. 

2016 рік оголошено в області Роком Івана Марчука. З цієї 

нагоди в Лановецькій центральній бібліотеці було відкрито 

фотовиставку заслуженого журналіста України Олега Снітовського 

«Вітражі душі». 

Олегові Івановичу вдалося розкрити найпотаємніші куточки 

людського єства генія світу, його неповторність, щирість та 

філософську сутність. Про це засвідчили хороші відгуки гостей та 
запрошених у залі, серед яких були представники влади, друзі, 

краяни та просто небайдужі до творчості майстра пензля люди. 

Також присутні із задоволенням спілкувалися з Миколою 

Дмітрухом, автором альбому, в якому зібрано найцікавіші шаржі 

про Івана Марчука. Художник влучно і, що головне, доброзичливо 

відобразив у своїх роботах одну й ту ж саму людину в різних 

ракурсах. Декілька дотепних шаржів пан Микола  намалював під 

час заходу і подарував об’єктам своєї творчості. 
Окрасою свята стало професійне виконання музичних компо-

зицій вокальною групою музичної школи «Камерата» (керівник – 

директор школи Н. Путіліна). 

Також авторський вірш, присвячений землякові, презентувала 

Богдана Політикіна. 

Ланівчани та гості міста мали унікальну можливість 

переглянути в центральній бібліотеці професійно виконані 

експозиції із життя Івана Марчука та вкотре пересвідчитись, що 
велич генія – у його просторі. 

26 березня 2016 року нашому видатному землякові, політв’яз-

ню, лауреату Шевченківської премії Степанові Сапеляку виповни-

лося б 65. Того дня на подвір’ї його альма-матері – Росохацької 

ЗОШ І–ІІІ ступенів Чортківського району – відбулося гідне 

пошанування пам’яті поета. У день народження письменника 

й громадського діяча відбулося відкриття пам’ятної дошки. Віддати 

шану знаному в Україні митцю з’їхалося творче товариство, його 
друзі: лауреат премії англійського ПЕН-клубу Ігор Павлюк, голова 

Івано-Франківської обласної організації НСПУ Євген Баран, голова 

Тернопільської обласної організації НСПУ Олександр Смик, худож-

ник Євген Удін, культурно-громадський діяч Богдан Хаварівський, 

редактор журналу «Літературний Тернопіль» Богдан Мельничук, 
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режисер Орест Савка, заслужений артист України Іван Дерда, поет-

пісняр Василь Кузан, письменниця Ганна Костів-Гуска...  

Представники духовенства краю – священики Богдан Школь-

ницький, Євген Махніцький та Василь Погорецький – освятили 

меморіальну дошку, честь відкрити яку мали мама поета Ганна 

Сапеляк, народний депутат Олег Барна й архівіст Богдан 

Хаварівський, та відслужили поминальну панахиду. Молитвою та 

хвилиною мовчання присутні пом’янули видатну особистість, 

засвітили лампадки, поклали квіти. Діти та молодь на чолі 
з бібліотекарем бібліотеки-філіалу с. Росохач Марією Стрільчук 

підготували урочисту програму. Спомини, спомини… Вони линули з 

уст матері поета Ганни Сапеляк, котра в довгому монолозі 

намагалась викласти увесь біль-розпач отої гіркої кривди, що 

зазнало її материнське серце, трагічність пережитої спільно із 

сином, розділеної його сумовитої долі, свою безмежну гордість за 

рідну кровиночку й невимовну любов, яка проривалася крізь 

плетиво скупих слів жінки-селянки й без сумніву гостро відчувалася 
усіма присутніми. Унікальній із матерів – мамі Степана – 

літературознавець Богдан Мельничук присвятив поетичні рядки: 

«Якби ж то я поруч, синочку, була, тоді б я напевно тобі помогла…» 

Євген Баран зауважив, що «Нема пророка в нашім краю, а є люди-

на, котра завжди протягом життя любила Україну й продовжує 

любити, навіть відлетівши. Відлітають найближчі, а ми кажем – 

журавлі». «Чуєш, брате мій, товаришу мій…» – звернувся пісенним 

поривом до побратима, який посмішку й душу проніс крізь 
нелюдські катівні, артист із Чернівців Іван Дерда. Словами у відпо-

відь було Мельничукове: «Степане, Степаночку, нації совість, страж-

дальце в Сибіру за нас за усіх, ми чуємо з неба твій голос-журбопис, 

що кличе до дії вкраїнців живих». 

 

Патріотизм є головним чинником національного світогляду 

молоді, характерними ознаками якого є: розуміння і сприйняття 

української ідеї, сприяння розбудові незалежності України, 
готовність до захисту своєї Батьківщини, шана до історичної 

пам’яті, любов до рідної культури, мови, національних свят і 

традицій українського народу, дотримання Конституції України, 

шанобливе ставлення до державних символів, національних 

багатств, рідної природи, збереження та зміцнення власного 

здоров’я. Велика роль у процесі формування патріотизму в молодого 
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покоління належить саме бібліотекам. Національно-патріотичне 

виховання молоді, її готовності до праці та військової служби має 

давні традиції в книгозбірнях, але сьогодення розставляє нові 

акценти і вимагає розширення цього завдання.  

Значну увагу бібліотекарі приділяють військово-патріотичному 

вихованню. Спільно з учнями 7–8 класів Монастириської ЗОШ І–

ІІІ ступенів працівники центральної дитячої бібліотеки провели урок 

мужності «Гірко плаче Україна за своїми синами», під час якого 

присутні переглянули відеоролик, який відображав минуле України. 
Діти читали вірші, присвячені подіям того часу, про долі Героїв, які 

віддали життя за свою державу. Хвилиною мовчання вшанували 

загиблих воїнів АТО й Героїв Небесної сотні. 

До Дня Збройних сил України в читальному залі центральної 

районної бібліотеки відбулася зустріч з учасниками АТО, проведено 

дискусію «Чи достатньо одного патріотизму для захисту України?». 

Учасники заходу мали можливість переглянути книжкову виставку 

«Наша сила – віра у перемогу, наша броня – довіра народу». 
Працюючи в напрямку національно-патріотичного виховання 

молоді, відродження, національної культури бібліотеки Шумської 

ЦБС організовували книжкові виставки, тематичні полички, 

виставки-хронографи «Слава бойова земляків немеркнучою зіркою 

в легендах буде жити» (села Матвіївці, Цеценівка, Тилявка, Темно-

гайці, Шумбар), «Про доблесть і славу» (села Стіжок, Васьківці, 

Вілія), на яких, крім книг, було представлено спогади учасників 

Другої світової війни, очевидців, повстанців УПА. 
Також у бібліотеках Шумщини організовано полички «Вісті 

з передової» (села Шкроботівка, Бірки, Новостав, Великі Загайці), 

«Наші земляки в АТО» (Шумська ЦБ, села Андрушівка, Биківці, 

Васьківці, Боложівка, Рохманів), «Не птахи то курличуть до нас 

з високості – то душі тих, хто впав за рідну Україну» (Шумська 

ЦБ, села Сураж, Великі Загайці), які інформують про події в зоні 

АТО. 

Для учнів школи бібліотекою-філіалом с. Рохманів було 
проведено годину-спогад «Згадаймо мого брата», присвячену пам’яті 

односельчанина В. Жуковського, який загинув у Афганській війні. 

У бібліотеці-філіалі с. Кордишів відбувся круглий стіл на тему 

«Очима тих, хто був у бою», під час якого учасники АТО ділилися 

спогадами про перебування на Сході України. 
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Розбудова демократичної правової держави безпосередньо 

пов’язана з розвитком правової свідомості й правової культури 

населення. Тому важливим напрямком у роботі бібліотек 

залишається популяризація правових знань, виховання в юних 

користувачів поваги до закону, формування в них необхідності жити 

за правовими нормами. Публічні книгозбірні області проводили 

різноманітні заходи даної тематики: години правового виховання 

«Права та обов’язок нероздільні», уроки права «Юридичні 

довідки – шлях до правових знань», правові лабіринти «Я знаю 
свої права», бесіди «Закон захищає дитинство», години державності 

«Конституція України – новий відлік часу», круглі столи «Держава 

та соціальний захист населення». 

Також організовувалися виставки, зустрічі з правозахисниками, 

диспути, діалоги, правові брейн-ринги, години спілкування, права, 

читацькі конференції за участю працівників управлінь юстиції, 

суду, відділів сім’ї, молоді та спорту. Діють клуби правознавчої 

тематики. 
Серед відвідувачів книгозбірень стали популярними години 

права, під час яких розглядалися наступні теми: «Закон – путівник 

по життю», «Правова освіта сільського населення», «Чи маємо ми 

право?», «Права дитини вивчай сумлінно» (Зборівська, Гусятинська, 

Збаразька, Шумська ЦБС).  

Активно використовують бібліотекарі й таку форму роботи, як 

диспут, під час якого обговорювалися питання «Кримінальний 

злочин та відповідальність» (Бережанська ЦБС), «Ти – громадянин, 
ти маєш всі права» (Заліщицька ЦБС). 

Цікаво в даному напрямку працюють бібліотеки Тернопільської 

міської ЦБС (бібліотека-філіал № 4 для дорослих). Кілька років 

поспіль вони організовують цикл заходів під назвою «Молодь, закон, 

право». Стали традиційними зустрічі з правознавцями. На одній 

з них було розкрито тему «Молодь у просторі екологічного права». 

Останнім часом все активніше проводиться психологічний тренінг-

практикум «Сім’я – простір без насильства». Уперше для молодого 
користувача було проведено годину застережень «Щоб не потрапити 

на стежку біди». 

Цікаві заходи проводилися бібліотеками-філіалами Борщівської, 

Бучацької, Кременецької, Тернопільської ЦБС: акція зі збору книг 

та виготовлення оберегів-охоронців для воїнів АТО «Книги, обереги 

на передову», акція «Творіть добро на радість людям», вечори-шана 
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«Зігріє серце крапля доброти», «Рецепт щасливого сьогодення», 

історичні години, декади патріотизму, зустрічі з ветеранами «Жива 

книга пам’яті» (зустрічі з учасниками Другої світової війни, УПА, 

ОУН), патріотичний книжковий флеш-моб «Моя Батьківщина – 

незалежна Україна», патріотична година-роздум «Прийди до серця, 

Україно, Благослови добром мене» (загальносистемний захід до 25-ї 

річниці незалежності України), святковий вечір «Гордість 

незалежної держави  повертає в глибину століть», урок гідності 

«Криниця національної гідності» тощо. 
Важливим засобом стабільного розвитку регіону є екологізація 

мислення та формування екологічної культури населення. Помітну 

роль у цьому складному й тривалому процесі відіграють бібліотеки, 

які вважають природоохоронний вектор одним із пріоритетних 

напрямів своєї діяльності. 

З метою поширення екологічних знань серед різних верств 

населення в бібліотеках організовано книжкові виставки: «Дзвони 

екологічної біди», «Доля планети в наших руках», «Бережіть і 
творіть красу земну», «Цілющі скарби Землі», «Любіть та бережіть 

природу», «На долонях Всесвіту – Земля», «Людино! Озернись, 

зупинись, подумай…», «Рідне місто через призму екології», 

«Збережемо світ, у якому живемо», «Природні перлини України». 

За допомогою різних форм масової роботи бібліотечні 

працівники намагаються надавати користувачам екологічну 

інформацію та знання, об’єктивно розкривати усе розмаїття поглядів 

на різні аспекти екологічної та природоохоронної тематики. 
Користуються популярністю серед читачів книгозбірень дні 

екології, дні інформації та дні бібліографії: «Ми всі господарі 

природи, то ж бережімо її вроду», «Життя – найцінніший скарб», 

«Медобори – край чудової природи та рідкісних рослин», «Берегти 

природу – берегти Україну», «Сторінками Червоної книги», «Нам 

із Землею разом жити», «Голос рідної природи серцем слухати 

навчись», «Ми – люди, поки є природа…», «Екологія – проблема 

сьогодення», «Кодекс екологічної поведінки в природі». 
Варто наголосити, що найбільш ефективними вважаються такі 

форми роботи, як круглі столи, вечори-діалоги, диспути, дискусії, 

поетичні вечори, екологічні години: «Зупинімось – останній є шанс, 

ця планета не тільки для нас», «Заповідники України – природні 

обереги планети Земля», «Природа нам сигналить «SOS», 

«Заповідними стежками краю», «З тривогою і любов’ю», «Світ 
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природи в літературі», «Щирий голос природи змалку слухаю я», 

«Чарівне моє довкілля», «Природи неповторную красу я серцем, 

словом, пензлем захищу». До їх проведення залучаються 

підприємницькі структури, товариства, профспілки, викладачі 

вищих та середніх навчальних закладів. 

Також у кожній бібліотечній системі проводяться цикли заходів, 

присвячені Чорнобильській трагедії: «Важкий тягар Чорнобильсь-

кого неба», «Пропусти Чорнобиль крізь серце», «Чорнобиль: траге-

дія, подвиг, пам’ять…», «Знак біди: слідами Чорнобильської траге-
дії», «Терновий вінок Чорнобиля», «Чорнобиль: вічні дзвони 

подвигу і скорботи», «Із чашею Чорнобиля в руках обличчям 

повернімося до Бога», «Полум’я Чорнобиля горить і пропікає», «За 

вселюдські гріхи нас Чорнобиль і досі болить», «Чорнобиль… Що 

далі?», «Чорнобиль… Трагедія… Пам’ять», «Полин-сльозою омива-

ється душа», «Чорнобиль – це не вчора, а сьогодні та завтра», 

«Чорнобиль не має минулого часу». 

При бібліотеках діють екологічні гуртки, зелені вітальні, клуби. 
У довідково-бібліографічному апараті кожної ЦБС виділено 

окремі розділи та рубрики, а методика роботи бібліотек з популяри-

зації екологічних знань неодноразово розглядалась на районних 

семінарах, нарадах, практикумах. 

Організовуючи діяльність з екологічної просвіти, бібліотеки 

співпрацюють з громадськими діячами, фахівцями, представниками 

місцевої влади, іншими закладами, які зацікавлені в розповсюд-

женні екологічних знань. Ця діяльність висвiтлюється засобами 
масової інформації. 

 

Соціокультурна діяльність бібліотек області була спрямована на 

задоволення інформаційно-культурних потреб користувачів з ураху-

ванням тенденцій та викликів сьогодення. Публічні книгозбірні 

області намагались бути центрами життя громади, духовності, 

територією культури, місцем спілкування й об’єднань за спільними 

інтересами та уподобаннями користувачів. При здійсненні соціо-
культурного напрямку роботи бібліотеки області працювали над 

виконанням державних, обласних, районних, цільових комплексних 

програм. У звітному періоді проведено 19,7 тис. соціокультурних 

заходів, які відвідали 577,7 тис. користувачів бібліотек; середня 

відвідуваність заходів – 29,2 чоловік. Середній показник на одну 

бібліотеку області складає 22,9 заходи. 
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Враховуючи державну політику у сфері національно-патріотич-

ного виховання молоді, значна увага приділялася формуванню в ко-

ристувачів почуття патріотизму та національної гідності. Бібліотеки 

різнобічно працювали в цьому напрямку, використовуючи різнома-

нітні форми роботи: бесіди, уроки мужності та патріотизму, круглі 

столи, години спілкування, зустрічі з ветеранами, воїнами АТО та 

волонтерами тощо. Усі бібліотеки активно проводили роботу з від-

значення державних свят: Дня Соборності України, Дня пам’яті 

героїв Крутів, Дня Незалежності України, Дня Конституції України, 
Дня Захисника України, Гідності та Свободи та ін.; проводилися 

заходи з нагоди відзначення другої річниці пам’яті Героїв Небесної 

сотні, 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, 125-ї річниці від 

дня народження Євгена Коновальця, 20-ї річниці прийняття 

Конституції України, 25-ї річниці незалежності України, 100-річчя 

героїчних боїв на Лисоні, 150-річчя від дня народження Михайла 

Грушевського, третьої річниці Революції Гідності, 160-річчя від дня 

народження Івана Франка, 145-річчя від дня народження Лесі Укра-
їнки, 145-річчя від дня народження Василя Стефаника, 110-річчя 

від дня народження Олени Теліги, 110-річчя від дня народження 

Івана Багряного, 80-річчя від дня народження Івана Драча, 80-річчя 

від дня народження Миколи Вінграновського, 80-річчя від дня 

народження Миколи Сингаївського, 85-річчя від дня народження 

Григора Тютюнника, 75-річчя від дня народження Івана Миколай-

чука, 80-річчя від дня народження Юрія Іллєнка, 80-річчя від дня 

народження Бориса Демківа, 130-річчя від дня народження Іванни 
Блажкевич. 

Яскравою та пам’ятною подією року стало проведення 

Тернопільською міською централізованою бібліотечною системою 

Бібліофесту-VІ «Читаємо! Формат не має значення. Тернопіль читає. 

Місце зустрічі – бібліотека», приуроченого до Всеукраїнського дня 

бібліотек. 

Розпочався фестиваль відкриттям літературного арт-холу 

«Тернопіль читає. Місце зустрічі – бібліотека». Долучились до 
цього проекту волонтери, молоді художники, студенти 

тернопільських вишів і кооперативного торговельно-економічного 

коледжу, які креативно оформили фасад бібліотеки, що на вулиці 

Руській, 31. Відбулася промо-акція «Твої бібліотеки – поряд, вони 

працюють для тебе», у рамках якої міські книгозбірні підготували 

друковану продукцію, яка інформувала про заходи та основні 
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напрямки роботи установи. Цього ж дня, увечері, ЦМБ відійшла від 

традиційного графіку роботи й уперше продовжувала працювати та 

дивувати тернополян. Бібліотекарі організували «Мистецький вечір 

«Надвечір’я у бібліотеці», який тривав до пізньої ночі. Було 

запрошено письменників та поетів Тернополя, які читали вірші, 

прозу, обмінювались думками й творчими задумами. Серед гостей 

були Юрко Завадський, Юрко Матевощук, Ірина Мацко, Дарія 

Чубата, Ірина Фіалко, Люба Малецька, Юрій Дзюла та всі ті, кому 

небайдуже поетичне слово. Відбулась презентація арт-буків бібліотек 
ЦБС. Протягом трьох днів у всіх книгозбірнях проводилися зустрічі, 

поетичні читання, презентації, майстер-класи тощо. 

Яскравою подією року стала реалізація ще одного проекту – 

при бібліотеці № 4 для дітей було відкрито Центр «Коронації 

слова» – єдиний в Україні, аналогів якому немає. 

 

Методичні служби міських та районних книгозбірень 

продовжували роботу з підвищення професійної компетентності 
працівників. Актуальними темами були: патріотичне виховання, 

популяризація читання, інформаційно-бібліографічна робота, поши-

рення практик е-урядування, електронна звітність, налагодження 

партнерств, бібліотечне обслуговування користувачів, інноваційна 

діяльність тощо.   

З метою налагодження партнерств між бібліотеками, владою, 

неурядовими організаціями та громадою проведено: проблемно-

творчі лабораторії, семінари-тренінги, майстер-класи, дні творчої 
ініціативи, школи молодих бібліотекарів. Їхня тематика найрізно-

манітніша: «Зв’язки з громадськістю як елемент бібліотечної 

далекоглядності», «Підліток в бібліотеці: спілкування, взаємодія, 

співпраця» (Борщівська ЦБС); «Роль бібліотек у національно-

патріотичному вихованні молоді», «Українська книга в дитячому 

читанні», «Робота бібліотек з питань екологічної освіти населення» 

(Бучацька ЦБС); «Бібліотекар і читач: спілкування, взаєморозу-

міння, співпраця», «Ведення облікової документації та списання 
фонду» (Гусятинська ЦБС); «Національно-патріотичне виховання 

у бібліотеках системи», «Бібліографічна діяльність – важлива 

складова іміджу бібліотеки» (Заліщицька ЦБС); «Бібліотека та 

формування активної громадянської позиції молоді», «Бібліотечний 

фонд – джерело забезпечення інформаційних запитів користувачів: 

реалії і перспективи», «Краєзнавча робота бібліотеки як складова 
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національно-патріотичного виховання дітей та юнацтва» (Збаразька 

ЦБС); «Формування позитивного іміджу бібліотеки», «Сучасні функ-

ції та завдання бібліотеки інформаційного суспільства» (Зборівська 

ЦБС); «Бібліотека: особливості національно-патріотичного вихован-

ня сьогодення», «Сучасні технології залучення до читання» (Козів-

ська ЦБС); «Роль бібліотеки у розвитку національної свідомості 

читачів», «Сучасний бібліотечний простір: вплив на внутрішній світ 

і поведінку дитини», «Робота з молоддю– шлях до подолання кризи 

читання», «Періодичні видання: комплектування, зберігання, вико-
ристання» (Кременецька ЦБС); «Екологічне виховання – пріоритет-

ний напрямок діяльності бібліотек» (Лановецька ЦБС); «Розвиток 

сімейного читання як один із аспектів формування майбутнього 

читача»; «Основи комп’ютерної грамотності» (Монастириська ЦБС); 

«Духовно-моральне виховання читачів у бібліотеці», «Стратегія 

формування, використання та збереження книжкового фонду» 

(Підволочиська ЦБС); «Реформування бібліотечної галузі – невід-

кладне завдання сьогодення», «Періодичне видання: комплекту-
вання, зберігання, використання» (Підгаєцька ЦБС); «Організація 

процесу читання: нові підходи та перспективи», «Діяльність 

бібліотек у збереженні культурної спадщини краю» (Тернопільська 

ЦБС); «Публічна бібліотека: створюємо новий образ, працюємо для 

громади», «Дитяча бібліотека сьогодні: нові можливості, нова якість 

обслуговування», «Обладнана бібліотека + кваліфікований бібліоте-

кар = успіх», «PR – своїми руками» (Чортківська ЦБС); «Публічна 

бібліотека і користувач: формування якісного читання», «Бібліогра-
фічно-інформаційна діяльність як важлива складова іміджу 

бібліотеки» (Шумська ЦБС); «Проектна діяльність і програмно-

цільове планування в практиці роботи публічної бібліотеки» (ЦБС 

м. Тернополя) тощо. 

 

Сьогодення визначає суть методичної роботи в управлінні 

змінами. Науково-методичний відділ Тернопільської ОУНБ реалізо-

вував завдання щодо формування потреби в оновленні знань у галузі 
фахової освіти, інформаційних технологій, набуття бібліотекарями 

високого рівня компетентності й виробничих навичок.  

Основна робота полягала в аналітико-прогностичній діяльності, 

визначенні моделей діяльності публічних бібліотек області в умовах 

адміністративно-територіальної реформи. 
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В умовах створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної 

системи області відповідно до Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» (25% бібліотек (223) перейшли у 

власність об’єднаних територіальних громад) НМВ здійснював 

методичний вплив на процес становлення і вибір моделі діяльності 

книгозбірень.  

Для регулювання процесу реформування бібліотечної мережі 

області проведено веб-конференцію «Публічні бібліотеки: проекція 

на майбутнє» (для центральних бібліотек області), учасники якої 
обговорили завдання та пріоритети розвитку бібліотек, їхню 

діяльність в умовах адміністративно-територіальної реформи, історії 

успіху та стратегічні напрямки роботи книгозбірень, окреслили 

місцеві проблеми децентралізації влади. 

У ЦБС області надіслано «Рекомендації щодо організації надан-

ня бібліотечних послуг в умовах децентралізації», підготовлені 

ученим секретарем Національної парламентської бібліотеки України 

Наталією Розколупою, інструктивно-методичні листи щодо форму-
вання і фінансування публічних бібліотек у Теребовлянському 

районі. 

Аналітико-прогностична діяльність науково-методичного відділу 

базується на результатах звітної кампанії.  

Методисти проводили обробку та аналіз статистичних звітів 

бібліотек області сфери управління Міністерства культури України 

та інших спеціальних і спеціалізованих бібліотек за формами 6-НК, 

80-а-рвк, узагальнювали інформацію для зведених форм Міністерс-
тву культури України, обласному управлінню статистики та Націо-

нальній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого. Було продов-

жено роботу з впровадження Електронної системи моніторингу 

мережі публічних бібліотек України, здійснено актуалізацію даних 

адресної частини системи.  

Проаналізувавши статистичні та інформаційні звіти про роботу 

централізованих бібліотечних систем, фахівці відділу підготували 

аналітично-статистичний огляд «Публічні бібліотеки Тернопіль-
щини: рік 2015», до якого увійшли аналітичні та фактичні матеріа-

ли 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. 
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Висновки моніторингу щодо розвитку мережі бібліотек області, 

стану бібліотечних фондів, динаміки основних показників роботи, 

комп’ютеризації, просування інформаційних сервісів, бібліотечного 

маркетингу, формування позитивного іміджу, упровадження іннова-

ційних та ефективних форм обслуговування користувачів стали  

підґрунтям для підготовки програм, проектів, відкритого діалогу 

з органами місцевого самоврядування, історичного осмислення та 

узагальнення розвитку галузі. 

Аналітичні висновки лягли в основу стратегічної сесії з фор-
мування стратегії модернізації публічних бібліотек Тернопільської 

області, співорганізаторами якої були Тернопільська обласна 

державна адміністрація, Благодійний фонд «Бібліотечна країна», 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді, Тернопільська обласна 

універсальна наукова бібліотека. 

Ще одним документом стратегічного планування став проект 

«Програми поповнення бібліотечних фондів на 2017–2021 роки», 

розроблений на виконання «Стратегії розвитку публічних бібліотек 
Тернопільської області на період до 2025 року «Якісні зміни 

бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», затвердженої 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 381 від 

17 червня 2016 року. 

Важливою ділянкою роботи науково-методичного відділу було 

забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення 

системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення фахового 

рівня усіх категорій працівників бібліотек області.  
Щорічно завідувачів методичних відділів центральних бібліотек 

збирає обласна травнева школа методиста, на якій у звітному році 

обговорювалася тема «Ефективний менеджмент ЦБС – запорука 

успішної діяльності бібліотечних закладів». 

Працівники центральних бібліотек області пройшли навчання за 

темою «Запис та редагування аудіоподкастів у програмі «Audacity». 

Тренінг проводили члени Рівненського обласного відділення УБА: 

С. Ф. Ясковець, бібліотекар відділу маркетингу і наукової роботи 
комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова 

бібліотека» Рівненської обласної ради», та З. В. Романуха, провід-

ний методист відділу маркетингу і наукової роботи комунального 

закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» 

Рівненської обласної ради». 
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Семінар для завідувачів міських бібліотек – «Нові можливості 

та практики розвитку бібліотечного обслуговування», під час якого 

обговорювалися питання бібліотечних послуг для людей похилого 

віку та соціальної адаптації людей похилого віку та людей з 

особливими потребами в територіальних центрах. У семінарі взяли 

участь: В. П. Ярощук, директор комунального закладу «Рівненська 

обласна універсальна наукова бібліотека» Рівненської обласної 

ради», завідувач секції «Бібліотечні послуги людям з обмеженими 

фізичними можливостями» УБА, заслужений працівник культури 
України, кандидат історичних наук, В. В. Місько, заступник 

директора Тернопільського обласного відділення фонду соціального 

захисту інвалідів, А. Р. Заяць, заступник директора Тернопільського 

міського територіального центру соціального обслуговування 

населення, Т. П. Ковалькова, завідувач відділу міського абонементу 

Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. 

Директори централізованих бібліотечних систем на листопадо-

вому семінарі обговорювали тему «Сучасні аспекти та напрямки 
діяльності публічних бібліотек». Відкрив семінар директор 

Тернопільської ОУНБ, заслужений працівник культури України 

В. І. Вітенко, який окреслив перспективи розвитку публічних 

бібліотек в умовах адміністративно-територіальної реформи. Про 

роботу бібліотек в новому бюджетному році розповіла головний 

спеціаліст відділу фінансово-організаційного забезпечення та 

кадрової роботи управління культури ОДА А. М. Яковлєва. 

Л. С. Гук, директор КУТОР «Тернопільська обласна бібліотека для 
молоді», виступила з доповіддю на тему «Стратегічне мислення 

керівника в умовах невизначеності». 

Також фахівці обласної універсальної наукової бібліотеки 

підготували консультації на теми: «Діяльність публічних 

книгозбірень області та формування бібліотечного фонду в умовах 

децентралізації», «Бібліографічна діяльність ЦБС», «Соціальні 

сервіси у бібліотеках». 

У круглому столі на тему «Реформування мережі публічних 
бібліотек» узяв участь начальник управління культури обласної 

державної адміністрації, заслужений діяч мистецтв України 

Г. П. Шергей. Під час зустрічі обговорювалися питання дотримання 

соціальних нормативів бібліотечного обслуговування в рамках ОТГ, 

моделі реформування публічних бібліотек, пріоритети їх розвитку. 
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Здійснюючи методичне забезпечення діяльності бібліотек різних 

видів, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

традиційно співпрацює з бібліотеками навчальних закладів 

Тернополя й області. У звітному році на базі Науково-технічної 

бібліотеки Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя проведено День фахівця на тему «Електронні 

бази даних: досвід та спільність перспектив».  

Під час роботи було заслухано виступи: «Онлайн бібліографія 

науковців Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя» (Г. Я. Онисько – директор Науково-технічної 

бібліотеки Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя), «Електронні продукти Тернопільської ОУНБ – 

пріоритет стратегічного розвитку бібліотеки» (Г. І. Польова – 

заступник директора з наукової роботи та інформатизації Терно-

пільської обласної універсальної наукової бібліотеки), «Розвиток 

електронних баз даних Наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира 

Гнатюка та їх представлення в інтернет-просторі» (І. А. Чайка – 
директор Наукової бібліотеки Тернопільського національного педаго-

гічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат педагогіч-

них наук), «Електронний каталог – основний інформаційний ресурс 

бібліотеки вищого навчального закладу в сучасному веб-просторі» 

(О. Я. Проців – директор бібліотеки ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 

України»), «Електронні бази даних бібліотеки Тернопільського 

національного економічного університету» (А. В. Ковбасістий – 
головний бібліотекар інформаційно-технічного відділу бібліотеки 

Тернопільського національного економічного університету), «Елект-

ронні бази даних відділу краєзнавчої літератури та бібліографії 

Тернопільської ОУНБ» (М. І. Іванків – головний бібліотекар відділу 

краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки), «Сучасній молоді – сучасне 

інформаційне обслуговування» (І. Г. Грицишин – завідувач інфор-

маційно-бібліографічного відділу КУТОР «Тернопільська обласна 
бібліотека для молоді»), «Аналіз показників тернопільських 

бібліотек у вебометричному рейтингу від НТБ ТНТУ імені Івана 

Пулюя» (С. О. Дубик – завідувач відділу інформаційних технологій 

та комп’ютерного забезпечення Науково-технічної бібліотеки Терно-

пільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя). 
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Дистанційна освіта – інноваційна послуга з підвищення 

фахових компетенцій працівників бібліотек області. Двадцять 

працівників централізованих бібліотечних систем області пройшли 

навчання за модулем «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі 

проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності 

бібліотек». 

Загалом, у роботі семінарів, шкіл, тренінгів підвищення 

кваліфікації пройшло 117 фахівців бібліотек області. 

 
Науково-дослідна робота книгозбірні спрямовувалася на вдоско-

налення організації якісної системи надання бібліотечних послуг. 

Дослідження проводились співробітниками різних структурних 

підрозділів, формально об’єднаних в одну творчу групу.  

Для виконання поставлених завдань використовувалися 

постійний взаємозв’язок та співпраця з публічними бібліотеками 

області. 

Результати досліджень оприлюднено на веб-сайті Тернопільської 
ОУНБ, у друкованій серії соціологічних бюлетенів та окремих 

виданнях. 

Науково-дослідна робота полягала у вивченні таких проблем: 

• комплектування книжкових і медіафондів, розподіл документів 

між структурними відділами бібліотеки; 

• обслуговування користувачів для коригування пропозиції 

послуг, планування інноваційних форм роботи, окремих 

цільових груп; 
• організація діяльності публічних бібліотек області задля 

стратегічного планування в рамках програмно-проектної 

діяльності. 

Відповідно до статусу наукової установи, Тернопільська обласна 

універсальна наукова бібліотека за планом роботи Міністерства 

культури України на 2016 рік, затвердженого наказом Міністерства 

культури України № 30 від 01.02.2016 року, взяла участь у 

загальнодержавному соціологічному дослідженні «Незадоволений 
читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних 

бібліотеках України». Дослідження проводилось за програмою та 

методикою Національної парламентської бібліотеки України. 

Мета дослідження – актуалізація (оновлення) даних щодо 

незадоволеного читацького попиту на книжкову продукцію 

українських видавництв серед користувачів публічних бібліотек 
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різних рівнів для задоволення їхніх запитів при поповненні фондів 

за період 2014–2015 років за такими параметрами: аналіз 

конкретного й тематичного незадоволеного читацького попиту на 

видання українською мовою щодо кожного виду за цільовим 

призначенням (наукові, науково-популярні, довідкові, літературно-

художні видання (українських та зарубіжних авторів)). 

Об’єкт дослідження – незадоволений читацький попит на 

україномовну книгу. 

Базами дослідження було обрано: Тернопільську ОУНБ (відділ 
міського абонементу); Тернопільську міську ЦБ, бібліотеки-філіали 

№ 2, 4 для дорослих; Козівську ЦБ та бібліотеки-філіали сіл 

Великий Ходачків, Городище, Теофіпілка; Шумську ЦБ та 

бібліотеки-філіали сіл Кордишів, Стіжок, Сураж. 

Названі бібліотеки виконали завдання: провели аналіз конкрет-

ного й тематичного незадоволеного читацького попиту; створили 

базу даних незадоволеного попиту; перевірили одержані списки 

книг, попит на які не був задоволений, на предмет їх видання, 
перевидання.  

Аналітичний матеріал був складений у вільній формі та містив 

відповіді на запитання, що становили певний фаховий інтерес. 

Матеріали соціологічних досліджень було опубліковано 

в інформаційно-аналітичному бюлетені «Крізь призму соціології». 

У звітному році було узагальнено результати моніторингу 

використання сайта книгозбірні. Дослідження показало, що 

бібліотекарям варто звернути увагу на оптимізацію контенту 
окремих розділів, розміщення гіперпосилань, мотивацію звертань, 

системність у розміщенні віртуальних виставок, терміни подачі 

матеріалів, актуальність публікацій, мовний аспект, доцільність 

відображення на сайті окремих розділів, інформативність та дизайн 

краєзнавчого контенту, порядок розміщення розділів вертикального 

меню навігації за рейтингом тощо. 

Висновки опубліковано у виданні: 

Аналітична довідка звернень до сайта Тернопільської ОУНБ 
(www.library.te.ua) протягом 2014 року : (за результатами 

моніторингу сервісу «Google Analytics») : інформ.-аналіт. огляд / 

Терноп. обл. універс. наук. б-ка, від. автоматизації та механізації 

бібл. процесів ; підгот. В. І. Раківський ; ред. О. М. Раскіна. —— 

Тернопіль : [б. в.], 2016. —— 30 с. 
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Продовжувалась робота щодо збору даних досліджень за 

допомогою використання комп’ютерів, підключених до програми 

«Data Giraffe». Станом на 1 січня 2017 року до системи підключено 

144 ПК. 

Бібліотека проводила роботу зі збереження культурного 

надбання в частині документальних ресурсів. 

У звітному році книгозбірня узагальнила дані проведеного 

моніторингу в публічних бібліотеках області щодо наявності цінних 

і рідкісних видань, проведено відповідну інвентаризацію цих видань 
у Тернопільській ОУНБ. Облік було організовано для подачі 

переліку цінних і рідкісних видань у Державний реєстр національ-

ного культурного надбання (розділ «Книжкові пам’ятки України»). 
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Цифрові показники: 2016 рік 
Таблиця № 1 

Мережа та персонал бібліотек сфери управління 

Міністерства культури України 

№ 

з/п 
Назва районів 

Н
а
с
е
л
е
н
н
я
 

п
о
 р

а
й
о
н
у
 

(т
и
с
. 
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 
по об-

ласті 

в т. ч. 

в с/м. 

1. Бережанський 40,8 44 41 55 44,5 

2. Борщівський 67,0 60 54 77 41,8 

3. Бучацький 63,5 53 49 70 45,9 

4. Гусятинський 59,9 47 39 76 48,3 

5. Заліщицький 46,6 54 51 67 49,5 

6. Збаразький 57,6 56 52 77 39,4 

7. Зборівський 41,4 67 64 86 50,8 

8. Козівський 37,9 43 39 54 36,3 

9. Кременецький 68,3 55 49 76 46,8 

10. Лановецький 29,5 43 40 42 44,5 

11. Монастириський 27,8 38 35 52 53,2 

12. Підволочиський 42,3 45 41 52 38,3 

13. Підгаєцький 18,3 30 28 35 58,7 

14. Теребовлянський 65,4 58 54 81 38,5 

15. Тернопільський 67,2 56 52 69 34,7 

16. Чортківський  73,7 57 52 75 33,7 

17. Шумський 33,4 39 37 45 45,6 

 Разом 840,6 845 777 1089 42,8 

18. м. Тернопіль 217,8 12 - 57 - 

 Всього 1058,4 857 - 1146 - 

19. ОУНБ - 1 - 68 - 

20. ОБМ - 1 - 39 - 

21. ОБД - 1 - 30 - 

 Всього 1058,4 860 777 1283 38,3 
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Таблиця № 2 

Надходження та використання коштів  

у  бібліотечній галузі області 

№ 

з/п 
Назва районів 

Н
а
д
х
о
д
ж

е
н
н
я
 к

о
ш

т
ів

 Фандрейзинг 

В
и
к
о
р
и
с
т
а
н
о
 к

о
ш

т
ів

 

На 

комплектування

П
л
а
т
н
і 
п
о
с
л
у
г
и
 

З
 і
н
ш

и
х
 д

ж
е
р
е
л
 

В
с
ь
о
г
о
 

У
 т

. 
ч
. 
з
а
 р

а
х
у
н
о
к
 

к
о
ш

т
ів

 з
а
г
а
л
ь
н
о
г
о
 

ф
о
н
д
у
 

1. Бережанський 2132,9 13,2 11,7 2127,1 59,4 50,3 

2. Борщівський 3329,6 2,1 0 3327,8 59,5 59,5 

3. Бучацький 4115,0 11,7 55,0 4115,0 40,3 40,3 

4. Гусятинський 2280,1 1,3 17,6 2280,1 0 0 

5. Заліщицький 1888,3 5,2 0 1887,5 10,8 10,8 

6. Збаразький 3230,7 3,4 101,4 3222,0 122,5 20,0 

7. Зборівський 2203,8 6,0 62,9 2196,9 88,2 17,2 

8. Козівський 2207,9 3,4 65 2203,2 59,2 15,0 

9. Кременецький 3341,6 0,2 78,9 3340,3 91,8 8,9 

10. Лановецький 1530,3 0 7,4 1529,6 11,3 11,3 

11. Монастириський 1779,1 1,5 75,2 1779,1 0 0 

12. Підволочиський 1536,6 0 0 1536,6 0 0 

13. Підгаєцький 1108,3 0 0 1108,3 2,3 2,3 

14. Теребовлянський 2437,4 16,8 79,5 2421,7 64,0 64,0 

15. Тернопільський 3950,2 3,2 102,1 3950,2 143 40,9 

16. Чортківський 2942,6 2,9 7,5 2942,6 13,9 6,4 

17. Шумський 2170,4 1,8 121,5 2166,5 108,7 0 

 Разом 42184,8 72,7 785,7 42134,5 874,9 346,9 

18. м. Тернопіль 5545,8 55,9 569 5534,3 200 0 

 Всього 47730,6 128,6 1354,7 47668,8 1074,9 346,9 

19. ОУНБ 5640,8 54,1 0 5637,8 154,2 0 

20. ОБМ 3363,6 38,5 19,5 3359,2 222,6 45,0 

21. ОБД 2284,4 31,3 0 2283,0 21,0 20,0 

 Всього 59019,4 252,5 1374,2 58948,8 1472,7 411,9 
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Таблиця № 3 

Користувачі. Формування та використання  

бібліотечного фонду 

№ 

з/п 
Назва районів 

Користувачі 

Н
а
д
ій

ш
л
о
 

п
р
и
м

ір
н
и
к
ів

 

в
и
д
а
н
ь
 

Б
іб

л
іо

т
е
ч
н
и
й
 

ф
о
н
д
 

В
и
д
а
н
о
 

п
р
и
м

ір
н
и
к
ів

 

з
а
 Є

Р
К

 п
о
 

о
б
л
а
с
т
і 

о
б
с
л
у
ж

е
н
о
 

к
о
р
и
с
т
у
в
а
ч
ів

 

1. Бережанський 18178 19148 86640 306340 359064 

2. Борщівський 28037 30862 9750 433732 597847 

3. Бучацький 29163 30008 5344 317638 545011 

4. Гусятинський 28934 35013 2100 439044 609873 

5. Заліщицький 23070 25271 2279 465182 370623 

6. Збаразький 22709 25421 2837 438363 525920 

7. Зборівський 21066 23341 1862 373047 460845 

8. Козівський 13774 15224 1310 303487 291244 

9. Кременецький 31981 36833 7010 441847 687233 

10. Лановецький 13152 14572 2342 332905 293610 

11. Монастириський 14810 16100 1126 316786 301605 

12. Підволочиський 16226 18508 2594 334717 235422 

13. Підгаєцький 10753 12450 1897 182847 226430 

14. Теребовлянський 25181 25644 2870 513907 309425 

15. Тернопільський 23339 24243 2562 273984 421259 

16. Чортківський 24868 26815 75989 469376 470526 

17. Шумський 15235 16052 4029 368983 313112 

 Разом 360476 395505 212541 6312185 7019049 

18. м. Тернопіль 22362 31450 7956 378537 588669 

 Всього 382838 426955 220497 6690722 7607718 

19. ОУНБ 8813 21663 4586 516242 442848 

20. ОБМ 7311 15361 3660 133354 316608 

21. ОБД  6467 13716 1719 111119 213467 

 Всього 405429 477695 230462 7451437 8580641 
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Таблиця № 4 

Показники читаності, обертаності  бібліотечного фонду, 

книгозабезпечення користувачів бібліотек 

№ 

з/п 

Назва районів Читаність Обертаність Книгозабезпече

ність на одного 

користувача 

по 

району 

по 

селу 

по 

району 

по 

селу 

по 

району 

по 

селу 

1. Бережанський  19,6  1,0  20,3 

2. Борщівський 19,3 19,0 0,7 1,2 14,0 16,0 

3. Бучацький 18,1 18,0 1,7 1,6 10,6 10,6 

4. Гусятинський 17,4 18,0 1,4 1,0 12,5 17,7 

5. Заліщицький 14,6 14,0 0,8 0,7 18,4 19,4 

6. Збаразький 20,7 22,3 1,2 1,1 17,2 19,5 

7. Зборівський 19,7 19,6 1,2 1,1 17,7 17,9 

8. Козівський 19,1 19,5 0,9 0,9 19,9 22,3 

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

10. Лановецький 20,1 26,5 0,9 1,2 22,8 26,5 

11. Монастириський 18,7 18,0 1,0 0,8 19,7 23,0 

12. Підволочиський 12,7 11,4 0,7 0,5 18,0 20,8 

13. Підгаєцький 18,2 18,0 1,2 1,1 14,7 16,4 

14. Теребовлянський 12,0 11,6 0,6 0,5 20,0 23,1 

15. Тернопільський 17,3 17,0 1,5 1,4 11,3 11,8 

16. Чортківський 17,5 16,8 1,0 1,1 18,4 20,5 

17. Шумський 19,5 19,0 0,8 0,7 23,0 26,0 

 Разом 17,7 17,6 1,1 0,9 15,9 18,2 

18. м. Тернопіль 18,7 – 1,6 – 12,0 – 

 Всього 17,8 – 1,1 – 15,6 – 

19. ОУНБ 20,4 – 0,8 – 23,8 – 

20. ОБМ 20,6 – 2,3 – 8,6 – 

21. ОБД 15,5 – 1,9 – 8,1 – 

 Всього 17,9 – 1,2 – 15,5 – 
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Таблиця № 5 

Технічні засоби у бібліотеках 

№ 

з/п 
Назва районів 

Кількість 

бібліотек, що 

мають 

комп’ютери 

Кількість технічних засобів 

у бібліотеках 

Комп’ютерів 
Кількість 

комп’ютерів, 

що мають 

доступ до 

мережі 

інтернет 

всього 

сіль-

ські 

б-ки 

всього 

сіль-

ські 

б-ки 

1. Бережанський 4 3 22 10 21 

2. Борщівський 6 2 19 5 18 

3. Бучацький 9 5 30 10 29 

4. Гусятинський 6 2 28 5 24 

5. Заліщицький 10 8 34 24 32 

6. Збаразький 8 4 24 10 23 

7. Зборівський 6 3 19 7 18 

8. Козівський 7 4 19 8 18 

9. Кременецький 4 – 11 – 11 

10. Лановецький 6 5 17 10 17 

11. Монастириський 5 2 16 4 16 

12. Підволочиський 3 – 7 – 7 

13. Підгаєцький 4 2 17 5 17 

14. Теребовлянський 8 6 26 10 20 

15. Тернопільський 8 6 22 13 22 

16. Чортківський 11 8 44 27 44 

17. Шумський 7 5 24 11 20 

 Разом   379 159 357 

18. м. Тернопіль 11 – 68  53 

 Всього   447  410 

19. ОУНБ   62  62 

20. ОБМ   48  48 

21. ОБД    28  28 

 Всього   585  548 
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Таблиця № 6 

Користувачі. Формування та використання  

бібліотечного фонду у сільській місцевості 

№ 

з/п 
Назва районів 

К
о
р
и
с
т
у
в
а
ч
і 
 

з
а
 Є

Р
К

 п
о
 с

е
л
у
 

О
б
с
л
у
ж

е
н
о
  

к
о
р
и
с
т
у
в
а
ч
ів

 

Б
іб

л
іо

т
е
ч
н
и
й
 ф

о
н
д
 

в
 с

/
м

 

Н
а
д
ій

ш
л
о
 к

н
и
г
 

в
 т

. 
ч
. 
н
а
 1

-у
 б

-к
у
-

ф
іл

іа
л
 

В
и
д
а
н
о
 п

р
и
м

. 
в
 с

/
м

 

1. Бережанський 11711 11711 222736 1834 44,7 228508 

2. Борщівський 21129 21129 339888 8687 160,8* 402236 

3. Бучацький 22333 22333 237442 3314 67,6 402700 

4. Гусятинський 16433 16433 292337 540 13,8 297144 

5. Заліщицький 16590 17804 345197 1302 25,5 249544 

6. Збаразький 16703 16863 328204 2029 39,0 376139 

7. Зборівський 16896 16896 302400 1142 17,8 331986 

8. Козівський 9871 9871 220367 688 17,6 192762 

9. Кременецький 19306 19306 274234 5386 109,9* 357954 

10. Лановецький 9616 9616 255321 1138 28,4 204383 

11. Монастириський 10399 10399 238973 386 11,0 187393 

12. Підволочиський 11610 11610 241476 1407 34,3 132593 

13. Підгаєцький 8465 8465 139283 1283 45,8 152657 

14. Теребовлянський 18294 18294 423254 1475 27,3 213348 

15. Тернопільський 20562 20562 243070 1976 38,0 349983 

16. Чортківський 18156 18156 358631 74923 1440* 306607 

17. Шумський 12020 12020 313326 2867 77,4 228533 

 Разом 260094 261468 4776139 110377 142* 4614470 

 

* – у т.ч.- перерозподіл фонду 
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