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ПЕРЕДМОВА 

Довідник «Бібліотеки Тернополя» адресований широкому колу 
користувачів бібліотек та бібліотечним працівникам, подає 
інформацію про бібліотеки різних видів. 

На початку представлені бібліотеки з універсальними 
книжковими фондами Міністерства культури і мистецтв України. 
Далі подаються відомості про спеціальні бібліотеки системи 
охорони здоров’я, навчальних закладів, підприємств, установ, а 
також профспілкових організацій. 

Довідник містить назву кожної бібліотеки, рік заснування, 
бібліотечний фонд, довідково-пошуковий апарат та послуги для 
користувачів, адресу, телефон, наявність електронної пошти та web-
сторінки, режим роботи.  

Доповнюють довідник елементи сфрагістики, які зацікавлять 
всіх, хто не байдужий до історичних джерел нашої культури. 

Складаємо вдячність за подання матеріалів і зацікавленість у 
виданні довідника начальнику управління освіти і науки 
Тернопільської обласної державної адміністрації  І.Демкову, 
інспектору облпрофради І.Моткалюку, інспектору міського відділу 
освіти  Л.Назар, директорам і завідувачам бібліотек м. Тернополя.  

Використані дані станом на 1.09.2002 року. 

Кожна бібліотечна книга має свою обов’язкову ознаку — 
печатку чи штамп. Наука, яка займається вивченням печаток, 
називається сфрагістикою. Печатки на книзі можуть розповісти 
про історію її «життя», її власників, особливо, коли книга змінює 
свою бібліотечну «прописку». Книги тернопільських бібліотек 
мають складну історію, як і в цілому історія краю. Зустрічаємо 
печатки латинською, церковнослов’янською, німецькою, 
польською, російською і українською мовами. В цьому довіднику 
подається як ілюстрація незначна кількість печаток, які зібрав д-р 
Сергій  Ткачов за участю працівників бібліотек міста. Печатки 
розміщені в Додатку. 

Сподіваємося, що печатки тернопільських бібліотек, набір 
яких друкується вперше, викличе зацікавлення істориків. Маємо 
надію, що це буде початком становлення місцевої сфрагістики.  
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1. ОБЛАСНІ БІБЛІОТЕКИ  
Обласна  універсальна  наукова  бібліотека  

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
заснована 15 листопада 1939 року на базі приватних бібліотек. Це 
була перша державна бібліотека на території області. У 1984 році 
бібліотеці було присвоєно статус наукової, що дало право на 
пріоритетне обслуговування науковців, спеціалістів промислового 
та сільськогосподарського виробництва, державного апарату, 
працівників освіти, культури, частково студентів. ТОУНБ — 
найбільша публічна бібліотека області в єдиній системі бібліотек 
України, наукова за профілем, універсальна за змістом фондів.  

Сьогодні Тернопільська обласна універсальна наукова 
бібліотека − головний заклад у сфері бібліотечно-інформаційного 
обслуговування населення регіону, науково-дослідний, методичний, 
координаційний центр бібліотек різних видів, обласне 
книгосховище, обласний депозитарій краєзнавчої літератури, центр 
книгообміну і міжбібліотечного абонементу. 

Бібліотеку щорічно відвідують більше 20 тис. користувачів, 
яким видається 400 тис. примірників документів. Бібліотека видає 
понад 25 методично-бібліографічних матеріалів великих і малих 
форм. 

Різноманітними формами бібліотечної роботи відзначаються 
ювілейні і пам’ятні дати, проводяться репрезентації книг, журналів, 
газет, науково-практичні конференції, вечори-портрети, творчі 
зустрічі з акторами, музикантами, письменниками, книжкові 
ярмарки, краєзнавчі та літературні читання, урочисті академії тощо. 

Новим перспективним напрямком у роботі бібліотеки є 
автоматизація і комп’ютеризація бібліотечних процесів. В 
автоматизованому режимі здійснюється комплектування фонду, 
обробка і каталогізація нових надходжень книг та періодичних 
видань. 

За 2001-2002 роки обласна універсальна наукова бібліотека 
зробила помітний крок уперед в опануванні електронними 
джерелами інформації. ОУНБ стала переможцем конкурсів проектів 
«Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAР)», оголошеного 
відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Це 
дозволило розширити Інтернет-центр, встановити додатково п’ять 
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комп’ютерів, придбати необхідне технологічне обладнання для 
покращання бібліотечно-інформаційного обслуговування, 
збільшення додаткових послуг користувачам та розширення 
можливостей громадян щодо використання глобальної 
інформаційної мережі. 

Перемога ОУНБ у конкурсі «LEAP-plus» у вересні 2002 року 
покращила супутниковий зв’язок, дала можливість доступу до 
правової системи «Ліга-Закон» для користувачів, придбати 
додаткове обладнання. 

До послуг користувачів: 

• універсальний фонд 580 тис. пр. документів; 
• 138 назв газет та 411 назв журналів; 
• абеткові каталоги книг українською та російською мовами;  
• систематичний каталог; 
• зведений краєзнавчий каталог; 
• електронний каталог нових надходжень; 
• систематична картотека статей; картотека назв художніх 

творів; 
• картотека назв музичних творів, композиторів, виконавців, нот, 

авторів текстів; 
• картотека живопису (репродукцій, графіки, скульптури, 

кераміки, слайдів, касет); 
• Інтернет-центр; 
• правова система «Ліга-Закон». 

Додаткові платні послуги: 

• довідково-бібліографічне обслуговування; 
• «нічний абонемент»; 
• ксерокопіювання; 
• сканування малюнків та текстів; 
• комп’ютерний друк. 

46001, Тернопіль, б-р Т. Шевченка, 15. 
Тел./факс: 22-52-64 (директор), 22-55-98 (заступники), 22-31-41 
(науково-методичний відділ), 22-50-74 (відділ абонементу, 
читальний зал, МБА), 22-72-70 (відділ краєзнавчої літератури і 
бібліографії, комплектування фонду, обробки літератури та 
організації каталогів), 22-41-89 (відділ обслуговування працівників 
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сільського господарства, відділ технічної літератури, 
бібліографічний відділ).  
Е-mail: admin@library.te.ua; Internet: www.library.te.ua 
Режим роботи: з 10.00 до 19.00; Інтернет-центр: з 10.00 до 18.00 
(перерва з 13.00-14.00). Вихідні: неділя, понеділок. 

Обласна  бібліотека  для  молоді  

 

Бібліотека створена у 1980 році як бібліотека для юнацтва. У 
1994 році реорганізована в бібліотеку для молоді. Щорічно 
бібліотеку відвідують понад 14.5 тис. користувачів. Бібліотека тісно 
співпрацює з обласною соціальною службою для молоді, 
молодіжними політичними партіями, творчими громадськими 
організаціями, місцевими видавництвами, книготорговельними 
організаціями, навчальними закладами міста, засобами масової 
інформації. 

У 2001 році в бібліотеці відкрито Інтернет-центр за сприяння 
Посольства США в Україні (реалізація проекту «Інтернет для 
читачів публічних бібліотек (LEAР)»). Обслуговування 
користувачів Інтернет-центру здійснюється за попереднім записом, 
у т. ч. за телефоном 
25-97-15. 

До послуг користувачів: 

• універсальний фонд 117.3 тис. пр. документів; 
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• 143 назви журналів та 78 назв газет; 
• каталоги: абетковий, систематичний, періодичних видань, 

краєзнавчий, абетковий та систематичний звукозаписів, 
діафільмів, електронний каталог фондів бібліотеки; 

• картотеки: систематична картотека статей, назв творів 
художньої літератури; 

• Інтернет-центр; 
• театр книги «Діалог»; 
• літературно-мистецька вітальня «Зустрічі без прощань»; 
• консультації психологічної служби «Магнолія» (середа — 

неділя з 14.00 до 18.00); 
• «Гештальт-клуб» (об’єднання молодих психологів, середа — 

неділя). 

Додаткові платні послуги: 

• «нічний абонемент»; 
• ксерокопіювання. 

46003, Тернопіль, вул. полк. Нечая, 29. 
Тел.: 25-97-05 (директор), 25-84-01 (заступник, відділ мистецтв), 
22-64-49 (абонемент), 22-97-15 (читальний зал). 
E-mail: admin@yl.edu.te.ua; Internet: www/lb.ssft.net:1050 
Режим роботи: з 10.00 до 19.00; неділя, понеділок з 10.00 до 18.00. 
Вихідний: субота. 

Обласна  бібліотека  для  дітей  
Тернопільську обласну бібліотеку для дітей було засновано 27 

січня 1940 року з читальнею на 150 місць. Книжковий фонд тоді 
нараховував 4500 примірників документів. У 1963 році бібліотека 
отримала назву державної обласної бібліотеки для дітей і була 
переведена в нове приміщення по вул. Коперника, 17, де працює 
донині. 

Сьогодні обласна бібліотека для дітей найбільше 
книгосховище літератури для дітей в області. Її фонд нараховує 150 
тис. пр. документів. Послугами бібліотеки щорічно користуються 
12.5 тис. користувачів, яким видається понад 200 тис. пр. 
документів. Бібліотека має розгорнуту структуру, а це 9 
функціональних відділів, де працює 43 працівники. 

Бібліотека надає методичну допомогу з усіх питань 
бібліотечної роботи дитячим бібліотекам області.  
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До послуг користувачів: 

• універсальний фонд понад 150 тис. пр. документів; 
• 120 назв журналів та 50 назв газет; 
• каталоги: абетковий каталог для учнів 5-11 класів; 

систематичний каталог для учнів 5-11 класів; систематичний 
каталог нотних видань і грамзаписів; 

• картотеки: систематична картотека статей для учнів 5-11 
класів, краєзнавча картотека для учнів 5-11 кл.; абеткові 
картотеки назв творів, пісень, грамзаписів, виконавців, 
репродукцій і композиторів; 

• тематичні картотеки: пісень, діафільмів, репродукцій, 
грамзаписів; 

• Інтернет-центр; 
• театр-студія «Барвінок»; 
• літературно-мистецька вітальня «Сім муз»; 
• клуб правових знань «Тобі про закон»; 
• школа ввічливих малят. 

Додаткові платні послуги: 

• «нічний абонемент»; 
• ксерокопіювання; 
• аудіокасети з вивчення курсу англійської мови; 
• перегляд мультфільмів; 
• комп’ютерний набір. 

46001, Тернопіль, вул. М. Коперника, 17. 
Тел.: 23-59-47 (директор), 23-59-48 (заступник, відділ 
обслуговування 1-4 кл., відділ обслуговування 5-9 кл.), 25-39-41 
(науково-методичний відділ). 
E-mail: Lib@tim.net.ua. 
Режим роботи: з 10.00 до 18.00. Вихідний: субота. 

2. ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА 

Центральна  міська  бібліотека  для  дорослих  
Центральна міська бібліотека заснована у вересні 1945 року. 

Обсяг фонду близько 35 тис. пр. документів, обслуговує понад 
3.8 тис. користувачів. Бібліотека щорічно передплачує 34 назви 
газет, 58 назв журналів. 

Каталоги: абетковий, систематичний. 
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Бібліографічні картотеки: систематична картотека статей, 
краєзнавча, назв художніх творів, цінних книг. 

У бібліотеці створено нетрадиційну форму обслуговування 
ДІЦ − довідково-інформаційний центр з питань культури, освіти, 
діяльності органів влади та місцевого самоврядування. 

До послуг користувачів:  

• платний «нічний абонемент»; 
• ксерокопіювання, комп’ютерні послуги (комп’ютерний набір, 

сканування, копіювання, година користування ПК). 

46001, Тернопіль, вул. Руська, 31. 
Тел.: 22-64-59 (директор), 25-27-10 (абонемент), 25-17-48 
(читальний зал). 
Режим роботи: з 9.00 до 18.00. Вихідні: субота, неділя. 

Бібліотека  №2 для  дорослих  
Заснована у 1959 році. Фонд бібліотеки складає 34 тис. пр. 

документів. Вона передплачує 15 назв газет, 18 назв журналів. 
Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий та 

систематичний, систематична картотека статей. 
Профілює роботу в напрямку патріотичного виховання молоді. 

46027, Тернопіль, вул. Макаренка, 1. Тел.: 33-10-54. 
Режим роботи: з 9.00 до 18.00. Вихідні: субота, неділя. 

Бібліотека  №3 для  дорослих  
Заснована у 1937 році. Фонд бібліотеки нараховує 19 тис. пр. 

документів. Передплачує 15 назв газет, 11 назв журналів. 
Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий та 

систематичний, систематична картотека статей.  
Бібліотека є інформаційним центром з питань екології та 

валеології. 

46012, Тернопіль, вул. Агрономічна, 1. 
Режим роботи: з 9.00 до 18.00. Вихідні: субота, неділя. 

Бібліотека  №4 для  дорослих  
Заснована у 1971 році. Фонд бібліотеки становить 33 тис. пр. 

документів. Передплачує 22 назви газет, 15 назв журналів. 
Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий та 

систематичний, систематична картотека статей.  
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Бібліотека є центром роботи з питань народознавства і 
краєзнавства. 

46013, Тернопіль, бульвар Д. Галицького, 6. Тел.: 24-15-90. 
Режим роботи: з 9.00 до 18.00. Вихідні: субота, неділя. 

Бібліотека  №5 для  дорослих  
Заснована у 1977 році. Фонд бібліотеки складає 16 тис. пр. 

документів та передплачує 12 назв газет, 17 назв журналів. 
Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий та 

систематичний, систематична картотека статей.  
Бібліотека є центром родинного спілкування. 

46023, Тернопіль, вул. Злуки, 33. Тел.: 28-30-00. 
Режим роботи: з 9.00 до 18.00. Вихідні: субота, неділя. 

Бібліотека  №7 для  дорослих  
Заснована у 1977 році. Фонд бібліотеки нараховує 14 тис. пр. 

документів. Передплачує 17 назв газет, 6 назв журналів. 
Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий та 

систематичний, систематична картотека статей.  
Пріоритетний напрямок роботи бібліотеки − формування 

духовної, естетичної культури молоді. 

46018, Тернопіль, вул. Карпенка, 14. Тел.: 33-20-77. 
Режим роботи: з 9.00 до 18.00. Вихідні: субота, неділя. 

Бібліотека  №8 для  дорослих  
Заснована у 1977 році. Фонд бібліотеки становить 19 тис. пр. 

документів. Передплачує 22 назви газет та 16 назв журналів. 
Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий та 

систематичний, систематична картотека статей.  
Бібліотека є центром культури, дозвілля і спілкування. 

46023, Тернопіль, вул. Б. Лепкого, 6. Тел.: 26-80-39. 
Режим роботи: з 9.00 до 18.00. Вихідні: субота, неділя. 

Центральна  дитяча  бібліотека  
Заснована у 1954 році як Тернопільська міська бібліотека для 

дітей та юнацтва. У 1970 році ввійшла до складу Тернопільської 
міської ЦБС і отримала назву центральної дитячої бібліотеки. 

Фонд бібліотеки становить понад 52 тис. пр. книг, журналів, 
газет. 
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Передплачує 15 назв газет, 26 назв журналів. 
Бібліотека обслуговує понад 3 тис. користувачів: діти віком від 

6 до 15 років, а також батьки, педагоги, вихователі, керівники 
дитячого читання та інші спеціалісти, які займаються питаннями 
освіти, виховання дітей. 

Каталоги і бібліографічні картотеки: абетковий каталог; 
систематичний каталог літератури для учнів 2-4 кл.; систематичний 
каталог для учнів 5-9 кл.; тематичний ілюстрований каталог для 
дітей 8-10 р.; систематична картотека статей та краєзнавча 
картотека, тематичні картотеки, картотека назв художніх творів. 

46004, Тернопіль, вул. Миру, 4а. Тел.: 53-10-96. 
Режим роботи: з 10.00 до 18.00. Вихідні: субота, неділя. 

Адреси бібліотек для дітей Телефони: 
№2  — вул. І.Франка, 21  22-45-91 
№3 — вул. Д.Галицького, 16  24-04-36 
№4 — вул. Б.Лепкого, 6  26-80-88 
№5 — вул. В.Стуса, 4 26-51-72 
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3. СПЕЦІАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ 

Науково-довідкова  бібліотека   
державного  архіву  області  

Науково-довідкова бібліотека функціонує з часу створення 
Державного архіву Тернопільської області (1939 р.). 
Комплектувалась книгами та газетами, що зберігалися в бібліотеках 
та приватних архівах. Сьогодні поповнюється шляхом придбання 
книг у магазинах, передплати журналів, газет, надходжень 
діаспорної літератури та з приватних бібліотек громадян. 

Фонд науково-довідкової бібліотеки нараховує понад 40000 
документів, в основному це історична та краєзнавча література 
ХІХ-ХХ ст., книги, газети, журнали, видані українською, чеською, 
болгарською, німецькою, польською, французькою, латинською та 
іншими мовами. Значне місце займають довідкові видання, 
статистичні збірники, урядові постанови та розпорядження. У 
бібліотеці зберігається понад 200 унікальних та рідкісних видань — 
першодруки, біблії, теологічні та правові дослідження, богословські 
трактати, псалтирі ХVІ-ХVІІІ ст., енциклопедії, енциклопедичні 
довідники, статистичні збірники, література з історії краю, УПА та 
ін. Серед періодичних видань можна виділити понад 450 газет, 
журналів ХVІІІ-ХІХ ст. Цікавий пласт становлять книги, що 
потрапили із фондів бібліотеки Бучацького монастиря отців 
Василіан.  

46001, Тернопіль, вул. Сагайдачного, 14. Тел.: 22-86-18, 25-27-67. 
Режим роботи: з 8.00 до 17.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Наукова  бібліотека  обласного  краєзнавчого  музею  
Заснована у 1945 р. Комплектувалась книгами, що зберігались 

у бібліотеках та приватних колекціях.  
Сьогодні фонд поповнюється шляхом придбання книг у 

магазинах, передплати журналів, газет, надходжень діаспорної 
літератури, подарункових видань місцевих авторів, приватних 
бібліотек. Фонд наукової бібліотеки нараховує 11500 документів. 
Це, в основному, історична, краєзнавча, археологічна, природнича, 
література з мистецтва, етнографії ХІХ-ХХ ст., книги, газети, 
журнали, видані німецькою, польською, латинською та іншими 
мовами. Значне місце займають енциклопедії, енциклопедичні 
довідники, література з історії краю, УПА тощо. У бібліотеці є 
відділ рідкісної книги. 
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Бібліотека обслуговує дослідників, які мають відповідний 
лист-прохання на проведення наукової роботи. 

46001, Тернопіль, майдан Мистецтв,1. Тел.: 25-14-59. 
Режим роботи: з 9.00 до 17.00. Вихідні: субота, неділя. 

Обласна  наукова  медична  бібліотека  
Бібліотека заснована у жовтні 1945 року, знаходилася по вул. 

князя Острозького. Початковий фонд бібліотеки нараховував 
365 примірників документів. 

До послуг користувачів: 

• 193 тис. примірників книг; 
• 106 назв періодичних видань; 
• щоквартальний інформаційний покажчик «Нові книги»; 

Додаткові платні послуги: 

• користування комп’ютерною технікою; 
• ксерокопіювання; 

46001, Тернопіль, вул. Руська, 28. Тел./факс: 25-07-69, 22-12-28. 
Режим роботи: з 9.00 до 19.00, неділя з 10.00 до 18.00. Вихідний: 
субота. 

Адреси бібліотек-філіалів: 
Міська клінічна комунальна лікарня №2, вул. Р. Купчинського, 
14. 
Обласна клінічна лікарня, вул. Клінічна, 1. 
Обласна клінічна психоневрологічна лікарня, вул. Тролейбусна, 
14. 

БІБЛІОТЕКИ  ВИЩИХ  НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ  

Бібліотека  державного  педагогічного  
університету   

ім .  В .  Гнатюка  
Заснована у 1940 році як бібліотека Кременецького 

учительського інституту. Сучасна назва з 1997 року. Бібліотечний 
фонд складається з документів українською, російською, 
німецькою, французькою, польською, латинською та іншими 
іноземними мовами, в тому числі рідкісних та цінних видань XVIII- 
XIX ст. 
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До послуг користувачів: 

• універсальний фонд понад 630 тис. пр. документів; 
• 924 назви журналів (312 назв — іноземними мовами) та 52 

назви газет; 
• каталоги: абетковий (генеральний, читацький), систематичний, 

стародруків, видань іноземними мовами, періодичних видань; 
• бібліографічні картотеки: систематична картотека статей, назв 

художніх творів (з 1981 р.), авторефератів дисертацій (з 
1983 р.); дисертацій, захищених при університеті (з 1998 р.), 
друковані праці викладачів вузу (з 1969 р.), тематичні 
картотеки за профілем університету. 

46027, Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2. 
Тел.: 43-58-92 (директор), 43-23-91 (абонемент). 
Е-mail: lіbrary@tspu.edu.ua, Internet: www.tspu.edu.ua. 
Режим роботи: абонемент з 10.00 до 19.00, вихідні: субота, 
неділя; читальні зали з 9.00 до 20.00, вихідні: неділя. 

Бібліотека  державної  медичної  академії   
ім .  І .  Я .  Горбачевського  

Бібліотека розпочала свою діяльність у липні 1957 року. Для 
обслуговування користувачів працюють: два абонементи (наукової 
та художньої літератури і абонемент навчальної літератури), а 
також два читальних зали, обладнаних сучасною комп’ютерною 
технікою, в окремі фонди виділені довідково-інформаційні видання, 
англомовна бібліотека. 

До послуг користувачів: 

• 324 тис. пр. документів, з них 145 тис. − наукових, 18 тис. − 
художньої літератури, 16 тис. − підручники; 

• фонд медичних періодичних видань (з 1957р.); 
• каталоги: абетковий, систематичний, предметний; 
• бібліографічні картотеки: систематична картотека статей, 

краєзнавча, назв художніх творів, жанрова, періодичних 
видань, книгозабезпеченості, персоналій, співробітників 
ТДМА. 

46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. 
Тел.: 25-15-72 (крім липня, серпня). 
E-mail: academy@tdma.ssft.ternopil.ua,  
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Internet: www.ssft.ternopil.ua/tdma/. 
Режим роботи: читальний зал з 10.00 до 22.00, абонемент з 12.00 
до 20.00. 
Вихідний: неділя (крім читального залу). 

Наукова  бібліотека  академії  народного   
господарства  

У 1966 році в Тернополі було відкрито відділення фінансово-
економічного факультету Київського інституту народного 
господарства. У цьому ж році створено бібліотеку.  

Бібліотека комплектується за економічним профілем. 
Неоціненним є фонд книг, подарований академії професором 
Іоахімом Геблнром, викладачем університету ім. Гете Франкфурт-
на-Майні — 2462 видання німецькою, англійською мовами, та 240 
книг від професора Північно-Іллінойського університету 
Я. Комаринського (Чикаго). 

До послуг користувачів: 

• 267 тис. пр. документів; 
• 323 назви періодичних видань; 
• каталоги: абетковий, систематичний; 
• бібліографічні картотеки: систематична картотека статей; 

краєзнавча картотека «Тернопільщина»; праць викладачів 
ТАНГУ, що містить праці і статті (понад 300 авторів, 
співавторів, редакторів); «Художня література на сторінках 
преси»; 

• бібліографічно-інформаційна сервісна система /БІСС/ для 
проведення цільових добірок до дипломних та курсових робіт, 
рефератів тощо. 

Додаткові платні послуги: 

• ксерокопіювання; 
• оформлення титульних листків курсових та дипломних робіт. 

46004, Тернопіль, вул. Львівська, 11. Тел./факс 33-30-75 (директор). 
Е-mail (Тернопільської академії народного господарства): 
postmster@tane.ssft.net. Internet: www.tane.ssft.ternopil.ua. 
Режим роботи:  
абонемент з 9.00 до 19.00, субота з 10.00 до 17.00; 
абонемент художньої літератури з 9.00 до 17.00, субота з 9.00 до 
15.00; 



 16

читальний зал з 9.00 до 20.00, субота з 9.00 до 17.00; 
читальний зал для викладачів з 9.00 до 17.00, субота з 9.00 до 15.00; 
читальний зал іноземної літератури з 9.00 до 17.00, субота з 9.00 
до 15.00; 
відділ комплектування та наукової обробки фондів з 9.00 до 17.00, 
субота з 9.00 до 15.00.  
Вихідний: неділя. 

Науково-технічна  бібліотека  державного  
технічного  

університету  ім .  І .  Пулюя  
У 1961 році на базі фондів бібліотеки Львівського 

політехнічного інституту та власних придбань було створено 
факультетську бібліотеку. Початковий фонд налічував 7 тис. пр. 
документів, а в 1964 р. –14310 пр., переважно навчального змісту. 

До послуг користувачів: 

• фонд 143 тис. пр. документів; 
• електронний каталог, через який здійснюється пошук 

літератури за назвою книги, прізвищем автора, видавництвом, 
змістом, авторським кодом та УДК; 

• користування ПК; 
• Internet. 

46001, Тернопіль, вул. Руська,56. Тел.: 22-53-45.  
Internet: www.tu.edu.te.ua. 
Режим роботи: абонемент з 9.00 до 18.00; читальний зал з 9.00 до 
19.00; субота, неділя з 10.00 до 15.00. 

Бібліотека  експериментального  інституту   
педагогічної  освіти  

Заснована у 1991 році з початковим фондом 240 пр. 
документів. Наявний фонд становить 21 тис. пр. документів. 
Бібліотека передплачує 26 назв періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий та 
систематичний, систематична картотека статей. 

До послуг користувачів: абонемент, загальний читальний зал 
та читальний зал літератури польською мовою. 

46023, Тернопіль, вул. Р.Купчинського, 5а.  
Тел./факс 28-36-41 (ректор), 28-39-41 (черговий). 
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Режим роботи: з 9.00 до 17.00. Вихідні: субота, неділя. 

Науково-педагогічна  бібліотека  обласного   
інституту  післядипломної  освіти  

Заснована у 1939 році як бібліотека обласного інституту 
удосконалення вчителів. Сучасна назва з 1995 року. Фонд 
бібліотеки становить 20327 пр. документів, з них: 

20% — художньо-публіцистична література; 
60% — методична література; 
20%– підручники. 
Передплачує 41 назву журналів, 20 назв газет.  
Каталоги: абетковий, систематичний. 

46018, Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 7а. Тел.: 43-57-83 (прохідна). 
Режим роботи: з 8.00 до 17.15. Вихідні: субота, неділя. 

Бібліотека  комерційного  інституту  
Заснована у 1992 році. Фонд бібліотеки складає 11 тис. пр. 

документів. Передплачує 15 назв періодичних видань. 
Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий та 

систематичний, систематична картотека статей. 

46018, Тернопіль, вул. В.Винниченка, 8. 
Тел.: 43-19-57 (ректор), 43-58-37 (бухгалтерія, відділ кадрів). 
Режим роботи: з 9.00 до 20.00. Вихідні: субота, неділя. 

Бібліотека  інституту  економіки  і  підприємництва  
Заснована у 1993 році. Фонд бібліотеки складає 6 тис. пр. 

документів. Передплачує 18 назв періодичних видань. 
Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий та 

предметний каталоги, систематична картотека статей. Бібліотека 
надає читачам послуги ксерокопіювання. 

46025, Тернопіль, проспект Злуки, 3а. 
Тел./факс 43-10-30 (ректор). 
Е-mail: rector@utel.net.ua (інституту). 
Режим роботи: з 9.00 до 17.00. Вихідні: субота, неділя. 
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БІБЛІОТЕКИ  ТЕХНІКУМІВ ,  УЧИЛИЩ ,  
КОЛЕДЖІВ ,  ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ  ТА  

МУЗИЧНИХ  ШКІЛ  

Бібліотека  кооперативного  технікуму  
Створена у 1958 році. Фонд бібліотеки нараховує 69 тис. пр. 

документів: 38 тис. пр. складають підручники і навчальні 
посібники, 19 тис. пр. — художня література. 

Бібліотека передплачує 6 назв журналів та 5 назв газет. 
Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий, 

систематичний каталоги, систематична картотека статей, «Для тих, 
хто вивчає право», «Прочитай: це цікаво», «За сторінками твоїх 
підручників», «Нові надходження», «На допомогу в написанні 
рефератів». 

46001, Тернопіль, вул. Руська, 17.  
Режим роботи: з 8.00 до 17.15. Вихідні: субота, неділя. 

Бібліотека  музичного  училища   
ім .  С .  Крушельницької  

Заснована, як і училище, в 1958 році. Фонд нараховує 46 тис. 
пр. документів, з них 38 тис. книг з мистецтва та ноти. Бібліотека 
володіє унікальною колекцією цінних нотних видань, що надійшли 
з діаспори. 

Каталоги і бібліографічні картотеки: абетковий; 
систематичний; музична картотека нотних видань, картотека видань 
з музично-теоретичних дисциплін. 

46003, Тернопіль, вул. Паращука, 4. Тел.: 22-20-04, 25-16-47. 
Режим роботи: з 10.00 до 18.00. Вихідний: неділя. 

Бібліотека  №1 технічного  коледжу  державного   
технічного  університету  ім .  І .  Пулюя  

Розпочала свою роботу в 1988 році. Наявний фонд нараховує 
44 тис. пр. документів, передплачує 31 назву журналів, 19 назв 
газет. 

46024, Тернопіль, вул. Тарнавського, 7. 
Тел.: 26-98-04 (директор коледжу). 
Режим роботи: з 10.00 до 19.00. Вихідні: субота, неділя. 
Адреса бібліотеки №2: вул. Л. Курбаса, 2. 
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Бібліотека  комерційного  технікуму  
Створена у 1972 році. Фонд бібліотеки становить 30 тис. пр. 

документів.  
До послуг читачів 13 назв періодичних видань. 
Каталоги і бібліографічні картотеки: абетковий, 

систематичний, систематична картотека статей. 

46013, Тернопіль, вул. С. Бандери, 73. 
Тел.: 24-17-00 (директор комерційного технікуму). 
Режим роботи: з 9.00 до 18.00. Вихідні: субота, неділя. 

Бібліотека  ВПТУ  №1 
Заснована у 1961 році з початковим фондом 249 пр. 

документів. Наявний обсяг бібліотечного фонду становить 17 тис. 
пр. книг, 24 назви періодичних видань. 

Бібліографічні картотеки: систематична картотека статей, 
підручників, навчальних посібників. 

46002, Тернопіль, проспект С. Бандери, 32. Тел.: 22-10-22.  
Режим роботи: з 8.30 до 16.30. 

Бібліотека  ПТУ  №2 
Заснована у 1966 році. Її фонд складав 671 пр. документів. 

Наявний фонд нараховує 25 тис. пр. документів. Передплачує 3 
назви газет, 6 назв журналів. 

До послуг користувачів: читальний зал, абонемент. 

46010, Тернопіль, вул. Текстильна, 8. Тел.: 22-35-89 (секретар). 
Режим роботи: з 8.30 до 17.00 

Бібліотека  ПТУ  №3 
Заснована у грудні 1959 року. Книжковий фонд складає 

25 тис. пр. документів. Передплачує 18 назв журналів, 7 назв газет. 
Каталоги: абетковий, систематичний. 
До послуг користувачів: абонемент, читальний зал. 

46006, Тернопіль, вул. Я. Стецька 27а. 
Тел.: 25-47-80 (прохідна). 
Режим роботи: з 11.00 до 19.00. Вихідні: субота, неділя. 
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Бібліотека  ВПТУ  №4 
Заснована у вересні 1969 року. Фонд нараховує 31 тис. пр. 

документів, у т.ч. 13 тис. пр. підручників, 5 тис. пр. технічної 
літератури, 10 тис. пр. художньої літератури, 18 назв періодичних 
видань. 

До послуг користувачів: систематичний каталог. 

46013, Тернопіль, вул. Д. Галицького, 29; гурт. №1. 
Тел.: 25-38-88 (прохідна). 
Режим роботи: з 10.00 до 20.00. Вихідні: субота, неділя. 

Бібліотека  ВПТУ  №10 
Заснована у вересні 1985 року. Загальний обсяг фонду 

становить 16 тис. пр. документів, у т.ч. 3257 пр. − підручники, 5 137 
пр. — технічна література, 3237 пр. — художня література. 
Передплачує 20 назв періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий та 
систематичний, систематична картотека статей, «На допомогу 
майстрам і вчителям». 

46013, Тернопіль, вул. С. Бандери, 74 а. 
Тел.: 24-35-00 (директор училища). 
Режим роботи: з 9.00 до 17.00. Вихідні: субота, неділя. 

Бібліотека  ПТУ  №11 
Бібліотека заснована у 1970 році з початковим фондом 900 пр. 

документів. На цей час фонд становить 12 тис. пр. документів, у т.ч. 
4 тис. пр. — спеціальна література, 8 тис. пр. — художня 
література. Передплачує 10 назв періодичних видань. 

46018, Тернопіль, вул. Драгоманова, 4. 
Тел.: 25-25-59 (директор училища), 53-65-99 (виховательська 
гуртожитку). 
Режим роботи: з 10.00 до 18.00. Вихідні: субота, неділя. 

Бібліотека  Галицького  коледжу  
Бібліотека була заснована у 1997 році на базі Технічного 

ліцею. Початковий фонд бібліотеки складав 1700 пр. художньої 
літератури і 8000 пр. підручників. Наявний фонд — 42 тис. пр. 
документів. Поповнюється надходженнями з Києво-Могилянської 
академії, Національної парламентської бібліотеки України, 
Міжнародного фонду «Відродження», обласного методичного 
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центру управління освіти облдержадміністрації, книжкових 
магазинів м. Тернополя. Передплачує 68 назв журналів та 33 назви 
газет. 

Каталоги і бібліографічні картотеки: абетковий та 
систематичний, систематична картотека статей, картотека 
підручників. 

46001, Тернопіль, вул. Б. Хмельницького, 5. Тел./факс 25-76-49. 
Режим роботи: абонемент з 9.00 до 18.00, субота з 10.00 до 15.00; 
читальний зал з 9.00 до 21.00. Вихідний: неділя. 
Е-mail: gcollege@tu.edu.te.ua. Internet:www.gooroo.dax.ru/galcoll. 

Бібліотека  Української  гімназії  ім .  І .Франка  
Заснована у 1961 році, її фонд складав 274 пр. документів. 

Наявний фонд бібліотеки становить 21 тис. пр. документів, 
передплачує 11 назв періодичних видань.  

До послуг користувачів: абетковий каталог, картотеки. 

46001, Тернопіль, вул. Коперника, 14. Тел.: 22-85-27.  
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №2 
Заснована у 1962 році. Фонд нараховує 22 тис. пр. документів.  
До послуг користувачів: абонемент, читальний зал. 

46003, Тернопіль, Новий Світ, 11. Тел.: 22-50-58 (директор школи), 
25-34-93. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №3 
Заснована у 1939 році з фондом 500 пр. документів. Наявний 

фонд складає 30 тис. пр. документів, з них 15 тис. підручників. 
Передплачує 5 назв періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематична картотека статей, систематична картотека 
періодичних видань. 

До послуг користувачів: абонемент, читальний зал. 

46001, Тернопіль, вул. М.Грушевського,3. Тел.: 22-13-17. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 
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Бібліотека  ЗОШ  №4 
Заснована у 1946 році з початковим фондом 300 пр. 

документів. Бібліотечний фонд становить 19 тис. примірників, 
передплачує 12 назв періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий, систематична 
картотека статей. 

46001, Тернопіль, вул. М. Грушевського, 2. 
Тел.: 22-32-53 (директор школи), 22-31-82 (завуч). 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  спеціалізованої  ЗОШ  №5 
Заснована у 1987 році з фондом 500 пр. документів. Наявний 

фонд становить 33 тис. пр. документів, у т.ч. 10 тис. пр. — художня 
література, 22 тис. пр. − підручники. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематична картотека статей. 

46001, Тернопіль, вул. Камінна, 2. Тел.: 22-93-82. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №6 ім .  Н .  Яремчука  
Заснована у вересні 1960 року. Фонд нараховує 41 тис. пр. 

документів, передплачує 7 назв періодичних видань. 
Каталоги: абетковий, систематичний. 
Бібліографічні картотеки: систематична картотека статей, 

підручників, методичної літератури. 

46024, Тернопіль, вул. Руська, 6. Тел.: 25-44-16 (директор школи). 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №7 
Заснована у 1955 році з фондом 1000 пр. документів. Загальний 

обсяг фонду становить 28 тис. пр. видань, з них 13 тис. пр. 
складають підручники. Передплачує 10 назв періодичних видань.  

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий та 
систематичний каталог, систематична картотека статей. 

До послуг користувачів: абонемент, читальний зал. 

46018, Тернопіль, вул. Юності, 11. Тел.: 33-10-22. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 
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Бібліотека  ЗОШ  №8 
Заснована у 1956 році. Обсяг фонду становить 41 тис. пр., з них 

13 тис. пр. нараховують підручники та 28 тис. пр. — художня 
література. Передплачує 18 періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий, систематична 
картотека статей. 

46005, Тернопіль, вул. Шкільна, 2. Тел.: 27-75-08. 
Режим роботи: з 9.00 до 17.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №9 
Заснована у 1968 році з початковим фондом 4 тис. пр. 

документів. Фонд документів нараховує 38 тис. примірників, з них 
24 тис. пр. складають підручники. Передплачує 8 назв періодичних 
видань. 

До послуг користувачів: абетковий каталог, картотека «На 
допомогу вчителю». 

46027, Тернопіль, вул. Макаренка 1а. Тел.: 43-59-32. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №10 
Заснована у 1960 році. Початковий фонд — 3 тис. пр. 

документів Наявний фонд бібліотеки нараховує 12 тис. пр. 
підручників, 22 тис. пр. художньої літератури. Бібліотека 
передплачує 18 назв періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий та 
систематичний, систематична картотека статей. 

До послуг користувачів: абонемент, читальний зал. 

46011, Тернопіль, вул. Л. Українки, З а. Тел.: 24-14-96 (директор 
школи). 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №11 
Заснована у 1976 році з фондом 1200 пр. документів. 

Книжковий фонд бібліотеки становить 64 тис. пр., у т. ч. 30 тис. пр. 
— підручники, 34 тис. пр.− художня література. Передплачує 
20 назв періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематична картотека статей, картотека  «На допомогу вчителю». 

До послуг користувачів: абонемент, читальний зал. 
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46024, Тернопіль, вул. Тарнавського, 6. Тел.: 26-91-21 (директор 
школи). 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №12 
Заснована у 1964 році. Її фонд складав 200 пр. документів. 

Наявний обсяг фонду –17 тис. пр. документів. Передплачує 7 назв 
періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематична картотека статей. 

46018, Тернопіль, вул. Юності, 3. Тел.: 53-31-21. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №13 
Заснована бібліотека у 1967 році. Наявний фонд нараховує 

36 тис. пр. документів, у т.ч. 2 тис. пр. — підручники, 34 тис. пр.– 
художня література. Передплачує 10 назв періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематична картотека статей. 

До послуг читачів: абонемент, читальний зал. 

46006, Тернопіль, вул. Кн. 0строзького, 51. Тел.: 22-31-64 (директор 
школи). 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №14 ім .  Б .  Лепкого  
Заснована у 1986 році. Наявний фонд становить 22 тис. пр. 

підручників, зокрема 34 тис. пр. художньої літератури. Передплачує 
15 назв періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематична картотека статей. 

46022, Тернопіль, вул. К. Савури, 1. Тел.: 24-34-26 (директор школи). 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №15 
Заснована 1 вересня 1972 року з початковим фондом 2 тс. пр. 

документів. Фонд бібліотеки складають: підручники — 17 тис. пр., 
художня література — 17 тис. пр. Передплачує 11 назв періодичних 
видань. 
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Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематична картотека статей.  

До послуг читачів: абонемент, читальний зал. 

46013, Тернопіль, вул. Л.Українки, 23. Тел.: 24-24-25. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №16 
Заснована бібліотека у 1973 році. Початковий фонд 700 пр. 

видань. Наявний фонд нараховує 41 тис. пр. документів. 
Передплачує 12 назв періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематична картотека статей. 

46018, Тернопіль, вул. В.Винниченка, 2а. Тел.: 43-61-05. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  спеціалізованої  ЗОШ  № 17 
Заснована 1 жовтня 1974 року з фондом 2 тис. пр. документів. 

Обсяг фонду складає 38 тис. пр. документів, у т. ч. 17 тис. пр. — 
підручники, 21 тис. пр. — художня література. Бібліотека 
передплачує 12 назв періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематична картотека статей.  

До послуг користувачів: абонемент, читальний зал. 

46013, Тернопіль, вул. Протасевича, 6а. Тел.: 24-27-26. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  спеціалізованої  ЗОШ  № 18 
Заснована бібліотека у 1978 році. Її фонд складав 150 пр. 

документів. Наявний обсяг фонду — 17 тис. пр. документів. 
Бібліотека передплачує 11 назв періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематичний каталог для учнів 5-11 кл., систематичний каталог 
науково-методичної і педагогічної літератури для вчителів, 
систематична картотека статей для учнів 5-9 класів та вчителів, 
картотека персоналій, тематична картотека віршів. 

До послуг користувачів: абонемент, читальний зал. 

46002, Тернопіль, Проспект С. Бандери, 14. Тел.: 22-52-62. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 
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Бібліотека  ЗОШ  №19 
Заснована у 1980 році з початковим фондом 1456 пр. 

документів. Наявний обсяг фонду становить 37 тис. пр. документів. 
Передплачує 15 назв періодичних видань.  

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
тематичні картотеки. 

До послуг користувачів: абонемент, читальний зал. 

46023, Тернопіль, вул. Бр. Бойчуків, 2. Тел.: 26-93-48. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №20 
Заснована у 1982 році. Фонд складав 1975 пр. документів. 

Наявний фонд: 17 тис. пр. − художня література, 12 тис. пр. − 
підручники. Передплачує 7 назв періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий, тематичний 
ілюстрований каталог для 2-3 кл., систематична картотека статей, 
картотека законодавчих та нормативних матеріалів, картотека 
підручників. 

46023, Тернопіль, вул. Бр.Бойчуків,4. Тел.: 26-80-34. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №  21 
Заснована у 1984 році. Наявний фонд нараховує 50 тис. пр. 

документів, з них 37 тис. пр. складають підручники. Передплачує 
10 назв періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематична картотека для керівників читання. 

До послуг користувачів: абонемент, читальний зал. 

46024, Тернопіль, проспект Злуки, 51. Тел.: 26-58-82 (директор 
школи), 26-86-61 (завуч). 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №22 
Заснована у 1986 році з фондом 1521 пр. документів. Наявний 

фонд бібліотеки становить 16 тис. пр. документів. Це — 
підручники, художня та галузева література, навчальні посібники. 
Передплачує 10 назв періодичних видань.  

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематична картотека статей. 
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До послуг користувачів: абонемент, читальний зал. 

46023, Тернопіль, вул. С.Петлюри, 8. Тел.: 26-93-66 (директор 
школи). 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №  23 
Заснована у 1987 році. Наявний обсяг фонду: підручників — 

38 тис. пр., художньої та методичної літератури — 19 тис. пр. 
Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 

систематична картотека статей. 
До послуг читачів: абонемент, читальний зал. 

46020, Тернопіль, вул. Чубинського, 3. Тел.: 26-54-03. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №24 
Заснована у 1988 році. Фонд складає 30 тис. пр. документів, з 

них 22 тис. пр. − підручники, 8 тис. пр. − художня література. 
Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 

систематична картотека статей. 
До послуг читачів: абонемент, читальний зал. 

46008, Тернопіль, вул. Живова, 30. Тел.: 22-32-67 (директор школи) . 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №25 
Заснована у 1964 році. Фонд становить 4 тис. пр. документів. 

Передплачує 12 назв періодичних видань. 
Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 

систематична картотека статей. 

46012, Тернопіль, вул. Хліборобська, 26. Тел.: 33-78-79. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №26 
Заснована 1 вересня 1989 року з фондом 20 тис. пр. 

документів. Наявний фонд нараховує 22 тис. пр. підручників, 
11 тис. пр. художньої літератури. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематична картотека статей. 

46016, Тернопіль, б-р П. Куліша, 9. Тел.: 26-80-59. 
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Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №27 
Заснована в 1990 році. Бібліотечний фонд 35 тис. пр. видань, з 

них 28 тис. пр. — підручники, 8 тис. пр. − художня література. 
Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 

систематична картотека статей. 

46016, Тернопіль, б-р П. Куліша, 7. Тел.: 26-50-46. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №28 
Заснована у 1991 році. Бібліотечний фонд складає 46  тис. пр. 

документів, з них 20 тис. пр. підручники, 26 тис. пр. — художня 
література. Передплачує 20 періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий, систематична 
картотека статей. 

46016, Тернопіль, б-р Д. Вишневецького, 8. Тел.: 26-52-90. 
Режим роботи: з 9.00 до 17.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №29 
Заснована у 1993 році з фондом 16 тис. пр. видань. Наявний 

фонд складає 33 тис. пр. документів. Передплачує 12 назв 
періодичних видань. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематична картотека статей. 
46016, Тернопіль, вул. Вишневецького, 10. Тел.: 26-89-82 (директор 
школи). 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

Бібліотека  ЗОШ  №30 
Заснована у 1995 році. Наявний фонд бібліотеки становить 

3 тис. пр. документів, з них 2600 пр. — підручники, 650 пр. − 
художня література. Передплачує 20 назв періодичних видань.  

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематична картотека статей. 

До послуг користувачів: абонемент, читальний зал. 

46002, Тернопіль, вул. Підгородня, 1. Тел.: 25-46-20. 
Режим роботи: з 9.00 до 16.00. Вихідні дні: субота, неділя. 
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Бібліотека  музичної  школи  №1 
Заснована в 1929 році. Фонд бібліотеки складає 30 тис. пр. 

документів. Передплачує 5 назв періодичних видань. 

46000, Тернопіль, вул. Камінна, 3. Тел.: 22-44-07 (черговий). 
Режим роботи: з 9.00 до 19.00. Вихідні: субота, неділя. 

Бібліотека  музичної  школи  №2 
Бібліотека заснована в 1976 році з фондом 2910 пр. видань. 

Бібліотечний фонд становить 12 тис. пр. документів. 
До послуг користувачів: абеткова картотека видань з музично-

теоретичних дисциплін. 

46024, Тернопіль, вул. Пушкіна, 4. Тел.: 26-52-08 (черговий). 
Режим роботи: з 9.00 до 19.00. Вихідні: субота, неділя. 

БІБЛІОТЕКИ  ПІДПРИЄМСТВ ,  УСТАНОВ ,  
ОРГАНІЗАЦІЙ   

Науково-технічна  бібліотека  ВАТ  «Текстерно» 
Заснована у 1965 році. Фонд бібліотеки нараховує 21.8 тис. пр. 

документів. Комплектується літературою з питань текстильного 
виробництва, машинобудування, економіки, товаровиробництва, 
реклами. 

Каталоги та бібліографічні картотеки: абетковий каталог, 
систематичний каталог, систематична картотека статей. 

До послуг користувачів: абонемент, читальний зал. 

46001, Тернопіль, вул. Текстильна, 18. Тел.: 27-65-64.  
Режим роботи: з 8.30 до 17.00. Вихідні: п’ятниця, субота, неділя. 

Бібліотека  ВАТ  «Ватра» 
Заснована 30 березня 1960 року. Фонд універсальний — 48 тис. 

пр. видань науково-технічного змісту, 8.5 тис. пр. — художньої 
літератури. 

Каталоги: абетковий каталог, систематичний каталог. 
Бібліографічні картотеки: систематична картотека статей, 

картотека назв каталогів зарубіжних фірм. 
До послуг користувачів: абонемент, читальний зал. 

46000, Тернопіль, вул. Микулинецька, 46. Тел.: 27-86-18. 
Режим роботи: з 8.00 до 16.30. Вихідні: субота, неділя. 
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Технічна  бібліотека  ВАТ   
«Тернопільський  комбайновий  завод» 

Технічна бібліотека заснована у 1965 році.  
До послуг користувачів понад 17 тис. пр. документів, 

абетковий каталог. 

46008, Тернопіль, вул. Лукіяновича, 8.  
Тел.: 22-47-03 (приймальна), факс 22-84-78 . 
Режим роботи: понеділок, вівторок, середа з 8.30 до 17.00. 

Бібліотека  профкому  АТП  16127 
Заснована у 1955 році. Фонд універсальний, понад 10.5 тис. пр. 

документів. 
Каталоги: абетковий та систематичний. Літературу можна 

отримати через абонемент. 

46002, Тернопіль, вул. Галицька, 38. Тел.: 22-81-45. 
Режим роботи: з 8.30 до 16.30. Вихідні: субота, неділя. 
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