Дорогі друзі!

Сердечно вітаю колектив Тернопільської
обласної універсальної наукової бібліотеки
з нагоди 75-річчя від дня заснування Бібліотеки.
Завдяки злагодженій роботі та невтомній
праці не одного покоління фахівців Бібліотека
активно працює задля досягнення головної мети:
високоякісного інформаційного обслуговування
членів громади та забезпечення їхніх потреб
у освіті, дозвіллі та доступі до культурного
розмаїття.
За час функціонування Бібліотека стала
знаною та шанованою як в Україні, так і далеко
за її межами, адже є потужним осередком
демократії і гармонізації суспільних відносин,
важливим чинником інтелектуального, духовного
і естетичного збагачення громади.
Тож, дозвольте у цей святковий день
висловити вам, шановні друзі, слова щирої
вдячності за вашу роботу нехай завжди
увінчується успіхом Ваш щоденний творчий
пошук і благородна справа збереження та
популяризації національної духовної спадщини
поколінь.
Світлої долі Вам і Вашим родинам, віри
у славне майбутнє України.
З повагою
Є. М. НИЩУК — Міністр культури
України, заслужений артист України

Вельмишановні ювіляри!
75 років діяльності ТОУНБ — це привід оцінити
пройдені цікаві й насичені значущими подіями роки.
За цей час колективу головної книгозбірні краю
вдалося перетворити її на потужний інформаційний,
просвітницький, культурний та методичний центр.
Це час становлення установи від обласної
бібліотеки для дорослих до обласної універсальної
наукової бібліотеки з високим рівнем автоматизації
бібліотечних процесів, власними електронними
базами даних, веб-сайтом, регіональним інформаційним порталом, безкоштовним доступом до
мережі інтернет та багатогалузевим бібліотечним
фондом, персональними книжковими колекціями.
Варто відзначити й високий рівень науковометодичної роботи, дієве керівництво мережею
публічних бібліотек Тернопілля, вагомі здобутки
в інформаційно-бібліографічній роботі, укладанні
краєзнавчих бібліографічних посібників.
Високої оцінки заслуговують і останні яскраві та
неординарні проекти зі створення сервісних центрів —
інтернет-центру, регіонального навчального центру
за програмою «Бібліоміст», центру європейської
інформації, інформаційно-ресурсного центру «Вікно
в Америку», які спрямовані на популяризацію
бібліотеки в суспільстві.
Хочу висловити подяку працівникам бібліотеки
всіх поколінь, невтомною працею яких бібліотека
стала знана і шанована громадою міста, користується
авторитетом та завжди мала своїх прихильників.
Я переконаний, що Тернопільська обласна
універсальна наукова бібліотека й надалі із честю
виконуватиме покладену на неї благородну місію
та працюватиме на благо відродження української
культури, збереження її самобутності, духовності,
традицій українського народу й етнографічної
неповторності та самобутності краю.
Поділяючи з Вами радість ювілейних днів,
щиро бажаю успішного втілення в життя нових ідей
та проектів.
Продовжуйте дарувати людям радість спілкування з книгою — запорукою нашого поступу в майбутнє.
Г. П. ШЕРГЕЙ — директор департаменту
культури, релігій та національностей
Тернопільської облдержадміністрації,
заслужений діяч мистецтв України

Тернопільській обласній
універсальній науковій
бібліотеці — 75
15 листопада 2014 року виповнюється
75 років із часу заснування Тернопільської
обласної універсальної наукової бібліотеки
(ТОУНБ).
З цієї нагоди прийнято розпорядження
Тернопільської обласної державної адміністрації від 17 лютого 2014 року № 70-од, яким
передбачено проведення урочистої академії та
ряду заходів із святкування ювілею. Українське
державне підприємство поштового зв’язку
«Укрпошта» випустило у вересні 2014 року
маркований художній конверт «Тернопільська
обласна універсальна наукова бібліотека.
75 років» тиражем 400 000 примірників.
У листопаді 1939 року обласна газета
«Вільне життя» опублікувала інформаційні
повідомлення про відкриття для загального
безплатного користування обласної бібліотеки
для дорослих із загальним фондом 35 000 примірників. Основою книгозбірні стали націоналізовані радянською владою місцеві бібліотеки
українських, польського, єврейського громадських товариств, зокрема «Просвіти», «Towarzystva shkoły ludowej», «Єврейського товариства
ім. Й. Перля», а також приватних книжкових
колекцій окремих осіб.
Обласна книгозбірня розпочала свою роботу,
маючи у штаті 23 працівники. До послуг читачів
були абонемент та читальний зал, функціонував
також методичний кабінет, відділи обробки та
комплектування книг, бібліографічний.
Цікавим є той факт, що книжковий фонд
за мовною ознакою розподілявся таким чином:
10% книг — українською, 4% — єврейською,
84% — польською і 2% — іншими мовами. Таке
співвідношення було характерним для тогочасної
політичної ситуації в краю. Воно стрімко змінювалося за рахунок інтенсивних надходжень уже
перевірених часом і політичною цензурою ви-
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дань з інших книгозбірень Радянського Союзу, зокрема Москви та Ленінграда.
Лише з Одеської обласної бібліотеки надійшло 20 000 примірників документів. На
початку 1941 року книгозбірня у своєму фонді вже налічувала близько 100 000 томів,
обслуговувала 6000 користувачів, щоденне відвідування становило 250—300
чоловік.
Першим директором бібліотеки стала Світлана Садовська. У різні роки
колектив книгозбірні очолювали: Анатолій Ольшанський, Павло Карабаш, Марія
Миргородська, Іван Гаркавий, Іван Коваль, Михайло Бей, Надія Черпитяк.
Три чверті століття, утворення та становлення України як незалежної
держави, інтенсивний розвиток інформаційних технологій та комунікацій істотно
вплинули на діяльність головної книгозбірні Тернопілля та сформували її як
науково-просвітницьку організацію, що слугує інтересам місцевої громади.
Бібліотека прагне бути корисною молодому демократичному суспільству та робить
усе можливе для збагачення власного фонду новою прогресивною літературою,
популяризації своїх книжкових багатств, іде в ногу з технічним прогресом,
застосовуючи передові інформаційні технології в наданні якісних бібліотечних
послуг.
Більш як півмільйонний фонд бібліотеки носить універсальний характер
та, разом із тим, є унікальним за наявністю краєзнавчого сегменту, літератури
з питань національно-визвольних змагань, історії, ремесел, народних традицій
та обрядів й окремих книжкових колекцій. Тут представлено також широкий
спектр довідково-інформаційної, правової, економічної, природничо-наукової
та художньої літератури. Це — багатотомні енциклопедії, словники, довідники,
монографії, автореферати та дисертації, твори вітчизняних і зарубіжних класиків,
сучасних письменників, документи на електронних носіях.
За мовною ознакою 30,6% — документи українською, 66,9% — російською,
2,1% — польською мовами. Завдяки підтримці Посольства США в Україні та
активній діяльності спільно створеного інформаційного ресурсного центру «Вікно
в Америку» за останнє десятиріччя значно зросла частина фонду англійською
мовою та становить 6500 примірників або 1,2% від загальної кількості фонду.
ТОУНБ є потужним багатофункціональним науково-інформаційним
та методичним центром області. Глобальні зміни у сфері інформаційнокомунікаційних технологій дозволили реалізувати новітні проекти: організація
онлайнових електронних каталогів та картотек, електронної доставки документів,
віртуальної довідкової служби; участь у корпоративних проектах із формування
електронних баз даних; створення корпоративного проекту електронної бібліотеки
краєзнавчих видань Тернопільської області; підтримка роботи Регіонального
інформаційного порталу «Тернопільщина»; ресурсного центру «Вікно в Америку»,
центру європейської інформації, регіонального навчального центру за програмою
«Бібліоміст»; запровадження процесу штрихового кодування фонду.
Локальна комп’ютерна мережа об’єднує більше шістдесяти сучасних
комп’ютерів, двадцять із яких надається для безкоштовного доступу користувачів до
мережі інтернет у трьох читальних залах. До послуг відвідувачів — дві інтерактивні
дошки, айпеди, електронні читанки, Wi-fi, Skypе, доступ до електронних баз даних,
понад 400 назв журналів і 190 назв газет, аудіо- та електронні книги.

3

Новітнім каналом доступу до різноманітних бібліотечних послуг та
електронних ресурсів став веб-сайт бібліотеки, що дозволило перейти на якісно
новий рівень обслуговування користувачів. Читач із домашнього комп’ютера може
зайти на сторінку ТОУНБ у мережі інтернет й отримати необхідну інформацію
про наявну літературу, попередньо роздрукувати список для замовлення,
ознайомитися з анонсом запланованих заходів, новинами культурного життя
головної книгозбірні та краю, переглянути віртуальні виставки літератури,
а також зазирнути до архіву, що ведеться з 2002 року. Популярними серед
користувачів є розділи: «Фотоальбом», «Електронна бібліотека краєзнавчих
видань Тернопільської області», «Бібліотекарю», «Ресурси інтернету».
Запроваджено інноваційні форми обслуговування користувачів у відділах
міського абонементу, літератури іноземними мовами, читального залу, зокрема:
платний абонемент, обслуговування осіб з обмеженими можливостями, доступ
громадян до офіційної інформації, дистанційні курси з вивчення англійської мови,
інтерактивні ігри.
У структурі бібліотеки — 14 відділів. З них 7 — обслуговуючих (абонемент
і галузеві читальні зали) та 7 — спеціалізованих.
Щорічно послугами бібліотеки користуються понад 20 000 відвідувачів, яким
видається більше 400 000 примірників документів.
Користувачі ТОУНБ мають у своєму розпорядженні потужний довідковобібліографічний апарат, який складається з 39 карткових каталогів і картотек
загальним обсягом 1 500 000 карток та 11 баз даних (електронні каталоги та
картотеки) загальним обсягом 412 000 записів. Найбільш повними й запитуваними
користувачами є БД «Електронний каталог книг», яка ведеться з 1993 року й
налічує 145 560 записів, та «Електронна картотека статей», що функціонує з 2004
року та містить 195 000 записів. У 2006 році спеціалісти бібліотеки розпочали
роботу над створенням «Електронного краєзнавчого каталогу», який уже має 31
500 записів.
За останні десятиліття відбувся процес становлення установи як одного
із кращих в Україні регіональних центрів краєзнавчої бібліографії. Наукові
бібліографічні доробки ТОУНБ стали більш фундаментальними, системними та
ґрунтовними, вирізняються своєю актуальністю, глибиною відображених джерел
інформації, чудовим поліграфічним і художнім оформленням.
Підтвердженням цього є Почесна відзнака Української бібліотечної
асоціації «Бібліографічний посібник року» (2008 р.) за підготовку та видання
бібліографічного покажчика «Іван Огієнко: «Я все зробив, що міг зробити…» та
Грамота УБА (2013 р.) за високий рівень та багаторічну діяльність зі створення
серій бібліографічних покажчиків.
Справжніми мистецькими енциклопедіями стали й бібліографічні покажчики
«Театральна Тернопільщина» (2002 р.) і «Музична Тернопільщина» (2008 р.), які
вийшли в бібліографічній серії «Тернопільщина мистецька» та вперше об’єднали
великий масив інформації з історії театру й розвитку музичного мистецтва краю.
Патріотичною за своїм ідейним спрямуванням та реабілітаційною з точки
зору правдивої української історії є започаткована бібліотекою у 2007 році
краєзнавча бібліографічна серія «Родом з України», до якої увійшло вісім солідних
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бібліографічних покажчиків, підготовлених з нагоди ювілейних дат знаних та
шанованих у краю та далеко за його межами особистостей як: Роман Шухевич,
Іван Огієнко, Ігор Ґерета, Шмуель Йосеф Агнон, Юліуш Словацький, Іван Пулюй,
Лесь Курбас, Богдан Лепкий.
З 1967 року своєрідним літописом Тернопілля став ретроспективний
бібліографічний
покажчик
«Література
про
Тернопільську
область»,
започаткований як щорічник. Нещодавно бібліотека перейшла на інший формат
випуску цього видання, групуючи бібліографічну інформацію за п’ятирічний
період. У 2011 та 2013 роках вийшли два покажчики за 2000—2009 роки. Вони
вирізняються великим обсягом (11 136 та 9645 позицій) ретельно відібраних та
детально систематизованих документів про історію, культуру, природу, політичне
та господарське життя краю та якісним пошуковим апаратом.
Віддзеркалює діяльність закладів культури обласного підпорядкування
в періодиці й щорічний інформаційний бюлетень «Культура Тернопільщини»,
започаткований у 2006 році. Видання висвітлює загальні питання культури,
регіональної культурної політики, правових та економічних аспектів, упровадження
нових форм і методів роботи.
Про творчий потенціал колективу свідчить друкована продукція, представлена
в бібліографічному покажчику «Тернопільська обласна універсальна наукова
бібліотека: 1939—2009 роки». Загалом фахівцями книгозбірні підготовлено понад
200 бібліографічних посібників.
Упродовж багатьох років важливим у діяльності обласної універсальної
наукової бібліотеки як головного методичного центру області залишається
моніторинг розвитку мережі публічних бібліотек, аналіз статистичної та фактичної
інформації щодо різних аспектів діяльності книгозбірень області, консультативна
та практична допомога книгозбірням, підвищення фахового рівня, видавнича
діяльність, підтримка та розвиток корпоративних зв’язків тощо.
Впровадження в практику роботи бібліотек досягнень науково-технічного
прогресу спонукало переглянути систему підвищення фахового рівня, зосередивши
увагу на безперервній освіті. Враховуючи вимоги часу, кожен спеціаліст бібліотеки
не лише має широкий світогляд і високу культуру, а й володіє комп’ютерними та
інформаційними технологіями, у складній ситуації приймає виважені рішення,
надає практичні поради та консультації на високому професійному рівні.
Четвертий рік поспіль при бібліотеці діє регіональний навчальний центр,
створений за сприяння програми «Бібліоміст». У ньому пройшли навчання
783 бібліотекарі області. У 2013 році для підвищення кваліфікації бібліотекарів
області вперше запроваджено дистанційне навчання з використанням інтернету
та спеціально створеного сайта. 30 сільських бібліотекарів мали змогу підвищити
свій фаховий рівень.
Рівень науково-дослідної діяльності бібліотеки можна простежити,
ознайомившись з інформаційними бюлетенями «Соціологічна думка» та «Крізь
призму соціології», започаткованими в 2002 році. Того ж року книгозбірня отримала
відзнаку Міністерства культури та мистецтв України — почесний диплом III ступеня
за краще наукове дослідження «Сільський бібліотекар у дзеркалі часу». Щорічні
розвідки — це вивчення використання бібліотечного фонду, задоволення потреб
користувачів, сучасний стан бібліотек.
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У роки незалежності бібліотека стала центром професійної громадської
роботи. Так у 1995 році з ініціативи провідних спеціалістів було створено
Тернопільське обласне відділення Української бібліотечної асоціації (ТОВ
УБА). ТОВ УБА в 2006 році набуло юридичного статусу. За роки становлення
та розвитку президією та членами відділення зроблено багато хороших справ.
Президія постійно займається розглядом проблем та наданням допомоги з питань
правового та соціального захисту бібліотекарів, відстоюванням майнових прав
бібліотек, підвищенням кваліфікації бібліотечних працівників області, активізацією
професійної діяльності та розширенням членства УБА.
Активну підтримку серед бібліотекарів отримали обласні конкурси: «Моя
бібліотека» (2006 р.), «Кращий бібліографічний покажчик» (2012 р.), «Бібліотека та
місцева громада (матеріали з практики роботи публічних бібліотек Тернопільської
області)» (2013 р.), «Краща бібліотечна рекламна продукція» (2014 р.).
Позитивну роль у покращенні стану бібліотек області та вирішенні проблемних
питань відіграли громадські слухання «Сучасна бібліотека. Якою ми її бачимо?»,
що проходили впродовж 2013 року й були зініційовані Тернопільським обласним
відділенням Української бібліотечної асоціації та підтримані департаментом
культури, релігій та національностей Тернопільської обласної державної
адміністрації, обласними бібліотеками.
Метою громадських слухань було вивчення думки та ставлення до бібліотек
громади, представників влади та органів місцевого самоврядування, користувачів,
водночас ознайомлення з новими інноваційними послугами та досягненнями в
бібліотечній справі. Матеріали слухань та проблеми книгозбірень обговорювалися
та висвітлювалися в ЗМІ. Результатом стало проведення в ряді бібліотек ремонту
приміщень, перекриття дахів, придбання нових меблів та оновлення технічного
оснащення на загальну суму 140 000 гривень.
Тернопільська ОУНБ — живий організм, який співпрацює з владою,
видавництвами, авторами, книгарнями, молодіжними та громадськими
організаціями; презентує творчі доробки місцевих поетів та прозаїків. Для різних
категорій користувачів проводяться заходи з відзначення ювілейних дат історичних
та політичних подій.
Декілька років спостерігаються творчі стосунки з Тернопільським осередком
Наукового товариства ім. Шевченка. Читальний зал став місцем проведення
пленарних засідань наукової сесії НТШ, а у фондах книгозбірні та електронному
каталозі створено окрему колекцію книг, подарованих членами товариства.
Доброю справою є розміщення інформації на сайті бібліотеки, у розділі
«Наші дарувальники», про підприємства, установи, організації, громадські
інституції, посольства зарубіжних країн, благодійні фонди та громадян, які
надавали бібліотеці вагому підтримку та благодійну допомогу книгами, технічними
засобами, програмними продуктами та ін.
Вдалою була співпраця з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів
(IREX) за програмою «Глобальні Бібліотеки «Бібліоміст-Україна», меценатом
якої виступив фонд Білла та Мелінди Гейтс. За п’ять років роботи за програмою
публічні бібліотеки області отримали 270 комп’ютерів, з яких 150 знаходиться
в сільських бібліотеках. До послуг користувачів — 90 безкоштовних інтернет-
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центрів (за програмою — 83), у т. ч. 55 — у сільських бібліотеках. Загальна сума
коштів, отримана від грантової роботи, становить понад 1 000 000 грн.
Ось уже п’ятнадцятий рік бібліотека отримує вагому підтримку від відділу
преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Реалізовано проекти:
«LIAP: інтернет для читачів публічних бібліотек» (з 2001 р. і до сьогодні), «Вікно в
Америку» (з 2004 р. і до сьогодні), забезпечення безкоштовного Wi-fi-доступу до
інтернету (2010 р.).
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека — це не лише
фонди, користувачі та новітні технології, але й потужний, високопрофесійний
колектив однодумців, що перебуває в постійному творчому пошуку та розвитку.
У різні роки тут працювали люди, для яких бібліотека була рідною домівкою,
про благополуччя якої вони турбувалися та віддавали їй свої знання та енергію.
Серед ветеранів не можна не згадати В. О. Ширшик, Г. І. Малахову, С. Я. Полонську,
Д. Т. Саварин, Я .Ф. Петричко, Л. М. Махобей, Л. І. Пустовідко, Н. С. Мещерякову,
С. Ф. Ковтуненко, М. Д. Майку, Н. К. Іванко, А. О. Ленчишин, І. П. Свистун, Г. С.
Моліцьку, Т. М. Колевінську, В. С. Скрипець.
Покоління сучасних фахівців — це команда в розквіті творчих сил, яка
завжди готова до нових пошуків, ініціатив та починань. Серед них слід назвати
В. І. Раківського, Л. М. Козачок, К. В. Варенюка, О. П. Содомору, О. М. Гончарук,
С. П. Юрчик, В. А. Чупрову, Н. В. Крещик, Л. О. Рюміну, Т. Д. Музику, Н. І. Білянську,
Г. Й. Жовтко, О. М. Раскіну, Ю. І. Вайнер, Т. Е. Давиденко.
До творчого осередку сучасної бібліотеки варто віднести тих фахівців, які
займались науковою роботою, працювали над перспективним плануванням,
розробкою програм розвитку галузі, підвищенням якості обслуговування
користувачів, залученням грантових коштів, підготовкою краєзнавчих
бібліографічних покажчиків. Це О. Г. Ліскова, О. С. Гончарук, Т. П. Ковалькова,
М. В. Пайонк, В. Я. Миськів, Г. І. Польова, Л. Б. Оленич, С. Т. Єрошенкова,
О. Я. Проців.
Віддані бібліотечній справі та користуються заслуженим авторитетом
спеціалісти М. Й. Вайшле, С. Й. Осуховська, Л. О. Шарун, О. В. Родинюк,
Л. М. Герман, Н. Ю. Маскова, Л. М. Кульчицька, О. І. Алексєєва, Т. Ф. Монастирська,
М. М. Гуменна, Н. В. Боднарець, О. О. Гавенко, Т. І. Сухова, Л. І. Соболевська, В.
В. Романюк, М. І. Іванків, Н. М. Крицак, Ю. Є. Шергей.
Упродовж багатьох років колектив та окремі фахівці бібліотеки неодноразово
нагороджувалися органами влади та місцевого самоврядування, Міністерством
культури України, Кабінетом Міністрів України, Президентом України, Українською
бібліотечною асоціацією.
Тож, крокуючи в ногу із часом, Тернопільська обласна універсальна наукова
бібліотека, як головна публічна бібліотека краю, є безумовним лідером у наданні
бібліотечних інформаційних послуг користувачам регіону та відповідає вимогам
часу і потребам громади.
В. І. ВІТЕНКО — директор Тернопільської
обласної універсальної наукової бібліотеки,
заслужений працівник культури України
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Колектив бібліотеки. Вересень 2014 р.

Із історії заснування ТОУНБ
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Відзнаки колективу
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Відзнаки колективу
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Проекти, реалізовані за роки незалежності України
Рік
1994

1996

1999
2000

2001

2002

2003

2004
2005
2006

2007

2008

2009

12

• Створення локальної мережі;
• автоматизація бібліотечних процесів комплектування та обробки
літератури.
• Підключення бібліотеки до мережі інтернет;
• запровадження електронної пошти;
• налагодження зв’язків та книгообміну з Науковою бібліотекою м. Фленсбург
(Німеччина).
• Участь у мегапроекті «Пушкінська бібліотека».
• Відкриття платного інтернет-центру;
• розробка та реалізація обласної «Програми збереження бібліотечних та
архівних фондів на 2000—2005 роки».
• Перемога в конкурсі та реалізація проекту Посольства США в Україні
«LEAP: Інтернет для читачів публічних бібліотек»;
• відкриття інтернет-центру з безкоштовним доступом;
• започаткування
серії
бібліографічних
покажчиків
«Мистецька
Тернопільщина».
• Створення сайта бібліотеки;
• розробка та реалізація обласної «Програми поповнення бібліотечних
фондів на період до 2005 року».
• Відкриття інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку»;
• підключення до комп’ютерної правової інформаційної системи «Ліга.
Закон»
• Створення регіонального інформаційного порталу «Тернопільщина»;
• створення електронної картотеки статей.
• Розробка та реалізація «Програми поповнення бібліотечних фондів
області на період до 2010 року».
• Започаткування співпраці з волонтерами;
• створення електронного краєзнавчого каталогу;
• впровадження програмного комплексу АІБС «ІРБІС».
• Запровадження електронної доставки документів;
• розробка та реалізація «Програми комп’ютеризації публічних бібліотек
області на 2008—2011 роки»;
• започаткування серії бібліографічних покажчиків «Родом з України»;
• запровадження інтерактивних мультимедійних комп’ютерних курсів Inmarket.
• Відкриття онлайнового доступу до електронного каталогу;
• початок роботи безкоштовних клубів із вивчення англійської мови;
• участь у проекті «Глобальні бібліотеки».
• Відкриття центру європейської інформації;
• створення віртуальної довідкової служби;
• запровадження корпоративного проекту «Електронна бібліотека
краєзнавчих видань Тернопільської області»;
• отримання програмного забезпечення в рамках проекту «Вікно в Америку;
• започаткування Дня директора ЦБС;

Проекти, реалізовані за роки незалежності України
• початок роботи з реалізації масштабного проекту «Бібліоміст».
2010

2011

2012

2013

2014

• Облаштування зони вільного доступу до мережі інтернет за допомогою
бездротової мережі Wi-fi;
• відкриття регіонального навчального центру за програмою «Бібліоміст»;
• розробка та реалізація обласної «Програми поповнення бібліотечних
фондів на період з 2011—2015 роки».
• Отримання гранту на підтримку інформаційно-ресурсного центру «Вікно
в Америку»;
• запровадження процесу штрихового кодування фонду;
• організація клубу «TOEFL Test takers Club» і створення блогу інформаційноресурсного центру «Вікно в Америку».
• Створення зведеної електронної картотеки періодичних видань бібліотек
м. Тернополя;
• початок формування бази даних «Користувачі ТОУНБ» в АІБС «ІРБІС»;
• проведення модернізації апаратної частини інтернет-центру за підтримки
Посольства США в Україні;
• створення блогів:
відділу читального залу «Бібліотека. Книга. Читач»;
відділу міського абонементу «Абонемент на бульварі Шевченка, 15»;
відділу технічної літератури «Світ очима технічної книги»;
відділу літератури з мистецтва «Art-світлиця»;
• проведення спільно з ТОВ УБА конкурсу «Кращий бібліографічний
покажчик Тернопільщини»;
• активізація співпраці з волонтерами Корпусу Миру США в Україні (працює
12 безкоштовних клубів із вивчення іноземних мов).
• Запровадження в практику роботи регіонального навчального центру
інтерактивних технічних засобів;
• створення каналів бібліотеки в соціальних мережах «YouTube», «Google+», «Facebook» i «Twitter»;
• запровадження дистанційного навчання бібліотекарів області за
допомогою мережі інтернет;
• започаткування акції «Книги у пошуках читача»;
• створення блогів:
сектору періодики «PressTур»;
відділу сільськогосподарської літератури «101 ідея для вашого саду і
городу»;
відділу інформації «КроКус (крок у світ культури Тернопілля)»;
• проведення спільно з ТОВ УБА обласних громадських слухань на тему
«Сучасна бібліотека. Якою ми її бачимо?».
• Проведення спільно з ТОВ УБА обласного конкурсу бібліотечної реклами;
• запровадження в практику роботи бібліотечного ресурсного центру «Вікно
в Америку» інтерактивних технічних засобів;
• впровадження в практику роботи вебінарів;
• Відкриття Клубу шанувальників книги.
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Наші ресурси:
•
•
•
•
•
•
•

універсальний бібліотечний фонд — 539 тис. пр. 20-ма мовами світу;
221 назва газет (з 1945 р.) і 360 назв журналів (з 1954 р.);
35 назв газет і 35 назв журналів місцевих видавництв;
фонд рідкісних і цінних видань;
найповніша колекція краєзнавчих видань (понад 10 тис. пр.);
книжкові колекції благодійників (фізичних та юридичних осіб);
електронна бібліотека повнотекстових краєзнавчих документів.

Довідково-інформаційні системи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

39 карткових каталогів та картотек обсягом понад 1500 тис. карток;
електронні каталоги книг, журналів;
електронна картотека статей;
електронний краєзнавчий каталог;
електронний каталог документів іноземними мовами;
електронна картотека статей іноземними мовами;
електронна картотека пісень за назвами;
електронна картотека цінних та рідкісних видань;
зведена картотека періодичних видань м. Тернополя;
каталог газет Тернопільської ОУНБ.

Сервісні центри:
•
•
•
•
•
•

Регіональний інформаційний центр;
Регіональний навчальний центр за програмою «Бібліоміст»;
Інтернет-центр;
Центр європейської інформації;
Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку»;
Пункт доступу громадян до інформації органів державної влади.

До Ваших послуг:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

стаціонарні комп’ютери, ноутбуки, іPad;
безкоштовний доступ до мережі інтернет, Wi-Fi;
електронна доставка документів;
віртуальна довідка;
міжбібліотечний абонемент;
індексація документів;
формування та редагування бібліографічних списків;
електронні книжки Kindle, аудіокниги;
ксерокопіювання, сканування, фотокопіювання документів;
друк на лазерному принтері, запис на CD та DVD;
платний абонемент, буккроссинг;
доставка волонтерами літератури людям з обмеженими можливостями.

Пільги:
• пенсіонерам;
• інвалідам війни, праці й дитинства I та II груп (безкоштовне обслуговування).
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Акції:
•
•
•
•
•

«Подаруй бібліотеці книгу»;
«Бібліотечна книга повертається до рідного дому»;
«Декада відкритих дверей»;
«Книги у пошуках читача»;
«Милосердя через книгу».

Наші партнери:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Українська бібліотечна асоціація;
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні;
Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) (програма «Бібліоміст»);
бібліотеки, видавництва, освітні та культурно-мистецькі заклади, творчі спілки,
громадські організації;
Українсько-американський благодійний фонд «Сейбр-Світло»;
Фонд Білла та Мелінди Гейтс;
Громадський благодійний фонд «Фундація ім. Григорія Нудьги»;
Тернопільський міський осередок Наукового товариства ім. Шевченка.

Блоги:
«Абонемент на бульварі Шевченка, 15»
(http://abontound.blogspot.com);
«Бібліотека. Книга. Читач...»
(http://chitzal.blogspot.com);
«Аrt-світлиця»
(http://artsvitluca.blogspot.com);
«Світ очима технічної книги»
(http://texknuga.blogspot.com);
«PressТур»
(http://sptounb.blogspot.com);
«КроКус (Крок у світ культури Тернопілля)»
(http://informtounb.blogspot.com);
«101 ідея для вашого саду і городу»
(http://vsltounb.blogspot.com);
«Window on America Center in Ternopil Scientific Library»
(http://woalibraryte.blogspot.com);
«Вчитись ніколи не пізно»
(http://olenaprociv.blogspot.com).

Сайти:
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
(http://www.library.te.ua).
Регіональний інформаційний портал «Тернопільщина»
(http://www.irp.te.ua).

Cоціальні мережі:
Facebook
Twitter
YouTube

https://www.facebook.com/ternounb
https://twitter.com/TernopilOUNB
http://www.youtube.com/user/wolfe1979vr/videos
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Директори
1939—1941 рр. — С. Садовська;
1944—1945 рр. — П. С. Карабаш;
1945—1945 рр. — М. О. Миргородська;
1945—1945 рр. — І. Гарькавий;
1945—1965 рр. — І. П. Коваль;
1965—1976 рр. — М. І. Бей;
1976—1993 рр. — Н. М. Черпитяк;
із 1993 р. — В. І. Вітенко.

Заступники директора
1944—1945 рр. — А. В. Яроцька;
1945—1947 рр. — М. О. Миргородська;
1947—1947 рр. — С. Скатовський;
1947—1950 рр. — П. С. Герасименко;
1950—1951 рр. — Д. Ф. Машталярчук;
1952—1953 рр. — П. С. Герасименко;
1954—1960 рр. — В. О. Ширшик;
1960—1963 рр. — В. К. Несмачний;
1964—1977 рр. — Д. Ф. Машталярчук;
1978—1980 рр. — О. В. Базюта;
1980—1988 рр. — А. О. Ленчишин;
1989—1993 рр. — М. Й. Мельник;
1993—1995 рр. — П. М. Ктитор;
1995—2001 рр. — М. Й. Мельник;
1988—2007 рр. — Г. С. Моліцька.

із 2008 р. — Олександра Григорівна
Ліскова, заступник директора з
наукової роботи та інформатизації
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із 2001 р. — Орися Степанівна
Гончарук, заступник директора
з внутрішньобібліотечної роботи

Канцелярія
Канцелярія — відділ, створений у березні
2005 року. Упродовж усіх років очолює його Світлана
Стефанівна Стахурська.
Канцелярія забезпечує реалізацію діловодства
в бібліотеці, приймання вхідної документації, її
реєстрацію, облік, розподіл, організацію внутрішнього
документообігу, відправляння та зберігання документів.
Відділ надає документально-інформаційні послуги, обробляє й передає на різні рівні управління
необхідну інформацію.

Бухгалтерія
За
фінансово-економічне
забезпечення
бібліотеки відповідає структурний підрозділ, створений
у 1994 році, який очолила Л. О. Резнер. На даний час
відділ складається з головного бухгалтера О. О. Гасай,
провідного
бухгалтера
О. Б. Лукащук.
Головний
бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського
обліку та звітності, несе юридичну та персональну
відповідальність за законність та ефективність
використання фінансових і матеріальних ресурсів
бібліотеки. Веденням касових операцій займаються
касири М. Т. Бицко та Н. Є. Фік.

Провідний бухгалтер
Оксана Богданівна Лукащук,
головний бухгалтер Ольга
Олександрівна Гасай
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Відділ
міського абонементу
Відділ міського абонементу перших відвідувачів прийняв у листопаді 1939 року.
На той час нараховувалося 1500 читачів, а фонд становив 40 000 друкованих одиниць,
більшу частину якого складала художня література.

Працівники відділу (зліва направо): провідний бібліотекар Неля Василівна Боднарець,
провідний бібліотекар Наталія Іванівна Білянська, провідний бібліотекар Людмила
Михайлівна Герман, провідний бібліотекар Наталія Володимирівна Біленька, головний
бібліотекар Оксана Олександрівна Гавенко, бібліотекар І категорії Надія Василівна
Белінська, провідний бібліотекар Марія Миколаївна Гуменна, завідувачка відділу Тетяна
Петрівна Ковалькова. Сидить бібліотекар І категорії Ростислав Євгенович Гунько

Сьогодні до послуг читацької аудиторії відділу понад 80 000 друкованих
документів універсального змісту, зокрема найповніший вибір сучасної та класичної
художньої української й світової літератури, 3500 літературно-художніх часописів.
Відділ міського абонементу:
• вивчає читацьку думку користувачів
за допомогою моніторингу, експресопитування;
• визначає щорічний рейтинг «Бестселер
року» на основі читацьких уподобань;
• інформує за допомогою sms-повідомлень та листів на електронні
адреси.
Видання із фонду відділу
міського абонементу
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До послуг користувачів:
Відділ очолювали:
• книжкові виставки;
1944—1945 рр. — П. П. Надточій;
• літературні вечори, круглі столи;
1945—1946 рр. — П. П. Козленко;
• авторські й творчі зустрічі з відомими 1946—1950 рр. — Ю. І. Куліковська;
науковцями, письменниками, худож- 1950—1951 рр. — А. П. Лучицька;
1953—1955 рр. — Л. І. Денисенко;
никами краю;
• березневі наукові читання, духовні та 1955—1965 рр. — Т. К. Луценко;
1965—1968 рр. — М. П. Прохорова;
поетичні читання;
1968—1970 рр. — М. Д. Середюк;
• літературно-мистецькі імпрези;
1970—1975 рр. — Л. М. Махобей;
• автограф-сесії;
1975—1978 рр. — М. Х. Зажерей;
• мультимедійні презентації;
1978—1979 рр. — В. С. Самуйлик;
• платний абонемент;
1979—1980 рр. — М. Х. Зажерей;
• блог «Абонемент на бульварі Шев- із 1980 р. — Т. П. Ковалькова.
ченка, 15»;
• буккроссинг;
• інформаційно-тематичний стелаж «Нескінченна радість читання» для юної
читацької аудиторїї.

Члени Тернопільської обласної організації Національної спілки
письменників України під час поетичних читань

Клуби за інтересами:
• «Клуб шанувальників книги»;
• Співпраця із осередком «Турбота про літніх людей в Україні», який діє в Тернопільському територіальному центрі соціального обслуговування населення.
Наші акції:
• «Пробачимо боржникам: бібліотечна книга повертається до рідного дому»;
• «Милосердя через книгу»;
• «Книги у пошуках читача».
Серед користувачів відділу міського абонементу — родинні династії, шановані
та відомі люди нашого краю.
Упродовж багатьох років у відділі міського абонементу змінювалися працівники,
приходили нові люди — справжні фахівці, віддані своїй справі.
Ресурси відділу міського абонементу відкриті для всіх, хто обирає книгу, а його
книжковий фонд — великий духовний скарб, невичерпне культурне джерело, наше
минуле, сьогодення та майбутнє.
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Відділ
читального залу
Відділ читального залу було засновано в листопаді 1939 року.
Фонд читального залу універсальний і нараховує понад 50 000 примірників.
Тут широко представлено навчальну, навчально-методичну, наукову літературу
із суспільно-політичних, природничих та гуманітарних наук, довідкову літературу:
енциклопедії, словники та довідники, а також книги на електронних носіях. До послуг
користувачів — близько 18 000 журналів українською та російською мовами. За рік
обслуговується понад 135 000 відвідувачів.

Колектив відділу читального залу, досвідчені фахівці своєї справи.
Стоять (зліва направо): завідувачка сектору МБА Надія Миронівна Крицак,
завідувачка відділу Людмила Олександрівна Рюміна, бібліотекар І категорії Галина
Степанівна Шведа, провідний бібліотекар Тетяна Андріївна Зуляк.
Сидять (зліва направо): бібліотекар І категорії Валентина Олександрівна Вітенко,
головний бібліотекар Оксана Петрівна Содомора

Головним завданням відділу є оперативне бібліотечне та інформаційнобібліографічне обслуговування всіх категорій користувачів та проведення різноманітних
культурно-мистецьких заходів із популяризації літератури.
До послуг користувачів презентації книг, історичні та літературні читання,
літературно-мистецькі вечори, зустрічі з цікавими людьми, вечори запитань
і відповідей, книжкові виставки, тренінги, семінари.
У читальному залі відкрито Пункт доступу громадян до офіційної інформації,
де відвідувачі мають можливість самостійно або за допомогою бібліотекаря отримати
доступ до інформації органів влади будь-якого рівня та дізнатись, яким чином можна
долучитись та впливати на законодавчий процес. Про життя відділу можна дізнатися
з блогу «Бібліотека. Книга. Читач».
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Відділ очолювали:
1944—1945 рр. — М. О. Миргородська;
1945—1947 рр. — О. В. Дубовик;
1947—1953 рр. — Т. О. Рябушенко;
1958—1966 рр. — Н. І. Корженко;
1966—1982 рр. — Н. І. Тукало;
1982—2013 рр. — Т. М. Колевінська;
із 2013 р. — Л. О. Рюміна.

Святкування 200-річчя від дня народження видатного сина
українського народу Тараса Григоровича Шевченка

Завідувачка відділу читального залу Людмила Рюміна
відкриває соціально-психологічний тренінг із циклу «Пізнай себе»
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Науково-методичний
відділ
Науково-методичний відділ розпочав свою діяльність в листопаді 1939 року.
Його працівники здійснюють науково-дослідну роботу, беруть участь у формуванні
регіональної бібліотечної політики, реалізації державних та обласних програм,
проектів із розвитку бібліотечної справи, надають методичну та практичну допомогу
899 публічним бібліотекам області системи Міністерства культури України.

Працівники відділу (зліва направо): провідний редактор Оксана Михайлівна Раскіна,
головний методист Людмила Миколаївна Козачок, завідувачка відділу Світлана Тимофіївна
Єрошенкова, методист І категорії Ольга Василівна Гапочка

Вагомою ділянкою роботи залишається соціологічна та маркетингова діяльність,
результати якої висвітлюються в щорічному інформаційно-аналітичному бюлетені
«Крізь призму соціології».
Відділ займається підвищенням фахового рівня працівників бібліотек,
використовуючи традиційні заходи — семінари, школи, і нові, активні форми — ділові
ігри, тренінги, мозкові штурми, творчі лабораторії, дискусії, майстер-класи та інші види
інтерактивного навчання, одним із яких є дистанційне навчання для всіх категорій
бібліотекарів області.
Працівники відділу щорічно готують та видають аналітично-статистичний
збірник «Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік …», інформаційно-методичний
бюлетень «Професійне досьє бібліотекаря», методично-бібліографічні видання
з різних напрямків бібліотечної діяльності, присвячені датам, подіям суспільного та
літературного життя країни, області.
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Відділ очолювали:

Учасники Школи методиста «Вчимося.
Удосконалюємо. Впроваджуємо» (2014),
завідувачки методичних відділів центральних
бібліотек ЦБС області

1945—1946 рр. — С. Я. Полонська;
1946—1947 рр. — П. С. Герасименко;
1947—1950 рр. — С. Я. Полонська;
1950—1951 рр. — А. С. Нікіфоренко;
1951—1955 рр. — В. О. Ширшик;
1955—1966 рр. — Г. І Малахова;
1966—1984 рр. — В. О. Ширшик;
1984—1988 рр. — О. Г. Ліскова;
1988—1989 рр. — Л. Т. Воронцова;
1989—1990 рр. — О. С. Гончарук;
1990—1993 рр. — Н.С. Новіцька;
1993—2001 рр. — О. С. Гончарук;
2001—2003 рр. — Г. І. Польова;
2003—2008 рр. — О. Г. Ліскова;
із 2008 р. — С. Т. Єрошенкова.

Група працівників публічних бібліотек області — переможців програми «Бібліоміст» на
Ярмарку бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека: рухаємось вперед» (м. Київ, 2013)

Під час семінару «LEAP: підвищення ролі бібліотек у житті місцевої громади» (2005 р.)
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Відділ обробки літератури
та організації каталогів
Відділ обробки літератури та організації каталогів створено в 1944 році. Саме
тут спеціалісти визначають місце книги у фонді, створюють довідково-пошуковий
апарат, який дає можливість зорієнтуватися в книжковому морі на шляху до читача та
є своєрідним путівником фондами бібліотеки. Також у відділі знаходиться генеральний
службовий алфавітний каталог на весь фонд книгозбірні.

Працівники відділу (зліва направо): головний бібліотекар Людмила Олександрівна Шарун,
провідний бібліотекар Володимира Володимирівна Романюк, провідний бібліотекар Наталія
Іванівна Мацюк, завідувачка відділу Світлана Петрівна Юрчик

У 1993 році в ТОУНБ настав новий етап у розвитку каталогів і картотек, пов’язаних з комп’ютеризацією бібліотечних процесів. Саме тоді в автоматизованому режимі
починає здійснюватися облік фонду, обробка й каталогізація нових надходжень. У
1994 році в роботу відділу введено автоматизовану систему «Електронний каталог»,
яка призначена для автоматизації процесу обробки книжкових надходжень.
Основна ціль упровадження комп’ютеризації — максимальне задоволення
інформаційних потреб користувачів у процесі наукової, професійної, загальнокультурної, освітньої й інших видів діяльності через електронний каталог як засіб
доступу до інформації, що зберігається у фонді бібліотеки. На сьогодні електронний
каталог книгозбірні нараховує понад 148 810 записів. З 2003 року «Електронний
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каталог» знайшов своє відображення на Відділ очолювали:
сайті ТОУНБ. У 2011 році в бібліотеці було 1944—1945 рр. — Н. М. Фисун;
розпочато штрихове кодування фонду. На 1945—1946 рр. — А. В. Яроцька;
сьогодні опрацьовано понад 100 000 книг.
1946—1950 рр. — Е. А. Крапива;
Відділ обробки літератури та організації 1950—1961 рр. — Ч. І. Маранц;
каталогів
надає
методичну
допомогу 1961—1966 рр. — В. В. Полудень;
працівникам ЦБС із систематизації літератури, 1966—1971 рр. — Г. І. Малахова;
предметизації, у формуванні бібліографічного 1971—1976 рр. — Я. Ф. Петричко;
1976—1978 рр. — О. В. Базюта;
опису творів друку та організації каталогів.
1978—1978 рр. — М. Х. Зажирей;
Фахівці відділу надають допомогу 1978—1984 рр. — Д. Т. Саварин;
читачам бібліотеки, викладачам, науковцям, 1982—1993 рр. — Я. Ф. Петричко;
видавництвам у визначенні індексів УДК, 1993—2012 рр. — Н. В. Боднарець;
ББК та авторського знаку для монографій, із 2013 р. — С. П. Юрчик.
підручників, статей до наукових збірників
тощо.
Працівники відділу працюють також над оновленням та поповненням карткових
каталогів:
• генеральний алфавітний службовий каталог книг;
• читацький алфавітний каталог книг (українською та російською мовами);
• систематичний каталог книг;
• систематичний каталог художньої літератури;
• картотека назв художніх творів;
• алфавітно-предметний покажчик;
• каталог електронних видань (картковий);
• картотеки нових надходжень алфавітного та систематичного каталогів.

Працівники відділу за роботою

У різні роки у відділі продуктивно працювали теперішні ветерани: Н. І. Климчук,
Л. І. Геращенко, О. В. Базюта, Г. І. Малахова, Я. Ф. Петричко та ін.
Сьогодні над створенням автоматизованих баз даних та організацією каталогів
працюють досвідчені працівники: С. П. Юрчик, Л. О. Шарун, Н. І. Мацюк, В. В. Романюк,
Г. Д. Нестеренко.
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Інформаційно-бібліографічний
відділ
Історія інформаційно-бібліографічного відділу як окремої структурної одиниці
бібліотеки розпочалася в 1946 році. Провідними напрямками його діяльності
є формування фонду довідкових та бібліографічних видань, організація та вдосконалення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки (традиційного та електронного), оперативне, якісне й компетентне довідково-бібліографічне та інформаційне
обслуговування користувачів.

Працівники відділу (зліва направо): провідні бібліографи Ольга Іванівна Алексєєва,
Наталія Юріївна Маскова, головний бібліограф Віра Анатоліївна Чупрова.
Сидять: провідний бібліограф Любов Михайлівна Кульчицька,
завідувачка відділу Лариса Богданівна Оленич

Відділ бере участь у проекті «Центрально-український кооперативний каталог».
Користувачам надаються всі типи бібліографічних довідок: тематичні, адреснобібліографічні, уточнюючі, фактографічні. Для забезпечення інформаційних запитів
віддалених користувачів діє віртуальна довідкова служба.
Важливою ділянкою роботи відділу є науково-бібліографічна діяльність.
У 2007 році фахівці відділу започаткували серію «Родом з України», до якої увійшли
бібліографічні покажчики, присвячені славним синам України: Романові Шухевичу,
Івану Огієнкові, Івану Пулюєві, Лесеві Курбасу. У 2008 році покажчик «Іван Огієнко:
«Я все зробив, що міг зробити…» отримав почесну відзнаку Української бібліотечної
асоціації «Бібліографічний посібник року».
У процесі підготовки бібліографічних посібників працівники широко використовують фонди з Державного архіву Тернопільської області, Тернопільського
обласного краєзнавчого музею, обласних бібліотек та бібліотек вишів м. Тернополя,
опрацьовують електронні каталоги провідних бібліотек України та світу, повнотекстові
електронні бази даних.
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Також надається практична допомога
бібліотекам області, діють зональні майстеркласи для бібліографів ЦБС «Бібліографія
як засіб освоєння інформаційного простору».
У 2012 році було оголошено й проведено
конкурс «Кращий бібліографічний покажчик
Тернопільщини».

Відділ очолювали:
1946—1950 рр. — О. С. Клименко;
1950—1951 рр. — В. О. Ширшик;
1951—1954 рр. — Г. І. Романова;
1954—1956 рр. — Л. П. Гавриленко;
1956—1983 рр. — С. Я. Полонська;
із 1983 р. — Л. Б. Оленич.

Власні сторінки в історію відділу вписали бібліографи Д. Д. Удовенко,
Л. Ф. Пустовидко, О. В. Дубовська, Т. К. Луценко, М. Д. Майка, Н. К. Іванко,
А. О. Ленчишин, Т. Ф. Монастирська, В. Я. Миськів.

Зал каталогів

Сьогодні у відділі працюють справжні професіонали: завідувачка відділу
Л. Б. Оленич, головний бібліограф В. А. Чупрова, провідні бібліографи О. І. Алексєєва,
Л. М. Кульчицька, Н. Ю. Маскова. Вони докладають максимум зусиль для вдосконалення
бібліографічної роботи бібліотеки.

Обласний семінар бібліографів центральних бібліотек, ТОУНБ 2013 р.

Інформаційно-бібліографічний відділ відкритий для співробітництва з ученими,
управлінцями, спеціалістами, студентами, колегами. Співробітники відділу допоможуть
зорієнтуватися в інформаційному просторі бібліотеки та мережі Інтернет, порадять
і допоможуть у найрізноманітніших інформаційних запитах.
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Відділ сільськогосподарської
літератури
Відділ обслуговування працівників сільського господарства було створено в 1969
році. У 2009 році його перейменовано у відділ сільськогосподарської літератури.

Працівники відділу (зліва направо): бібліотекар І категорії Валентина Миколаївна
Журавлюк, завідувачка відділу Юлія Євгенівна Шергей

Основне завдання відділу — популяризація літератури про кращий виробничий
досвід, нові досягнення та передові технології сільськогосподарського виробництва
та ін.
На сьогодні фонд відділу становить 14 932 примірники документів. Щорічно
обслуговується 800 користувачів, яким видається понад 20 000 примірників.

Виставка меду та літератури з питань бджільництва
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До послуг відвідувачів — широкий спектр Відділ очолювали:
періодичних видань сільськогосподарської 1969—1977 рр. — М. П. Прохорова;
тематики: «Дім. Сад. Город», «Квіти України», 1977—1981 рр. — Н. Я. Панкова;
«Сад, виноград і вино України», «Український 1981—1983 рр. — В. Я. Миськів;
пасічник», «Тваринництво України», «Лісовий 1983—2001 рр. — Н. Я. Панкова;
і мисливський журнал», «Економіка АПК», 2001—2005 рр. — С. Ф. Ковтуненко;
«Пропозиція», «Вісник аграрної науки», 2005—2012 рр. — В. В. Романюк;
«Облік і фінанси АПК» тощо, а також літера- із 2012 р. — Ю. Є. Шергей.
тура з питань бджолярства, садівництва,
квітникарства, городництва, рибництва, тваринництва, птахівництва, ветеринарії,
економіки в сільському господарстві.
Поради до часу, цікаві новинки з технології сільськогосподарського
виробництва, огляди нових надходжень друкуються в обласній пресі, звучать на радіо
й телебаченні.

Під час зустрічі з пасічниками

Працівники відділу проводять дні інформації, дні спеціаліста, перегляди
літератури з різних галузевих питань, зустрічі із фахівцями сільського господарства,
тісно співпрацюють із факультетом аграрної економіки та менеджменту Тернопільського
національного економічного університету, факультетом машинобудування та харчових
технологій Тернопільського національного технічного університету, готують щоквартальний інформаційний список за сторінками періодичних видань «Вам, спеціалісти»,
віртуальні книжкові виставки, ведуть блог «101 ідея для саду і городу».

Екскурсія студентів ТНЕУ
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Відділ
комплектування фонду
Історія комплектування фонду передує офіційним датам створення самої
бібліотеки. До книжкової скарбниці майбутньої книгозбірні увійшли колекції видань
громадських об’єднань «Просвіта», Towarzystwa szkoły ludowej, Єврейського
товариства ім. Й. Перля та окремих приватних осіб.

Працівники відділу (зліва направо): головний бібліотекар Тетяна Федорівна
Монастирська, завідувачка відділу Галина Іванівна Польова. Сидять: провідні
бібліотекарі Марія Йосипівна Кушнір, Світлана Іванівна Василик

Через десятки років процес формування фонду став визначальним. У січні
1971 року було створено відділ комплектування бібліотечного фонду.
Першим кадровим складом відділу комплектування фонду були бібліотекарі:
А. Г. Ярова, А. С. Горіневська, З. Ю. Вовк, Г. І. Чорнушко, К. В. Залюбовська,
Л. І. Насєдкіна, Л. О. Петрова, Н. В. Боднарець.
У 70—80-ті роки потік надходження інформаційного ресурсу був найбільш
потужним. 90-ті роки стали рубіжними для історії розвитку бібліотечного фонду ТОУНБ.
Відбулося оновлення змісту книжкових надходжень, урізноманітнилися джерела комплектування. Восени 1993 року бібліотека вперше отримала видання з діаспорних
центрів. Колекція іноземної літератури поповнилася книгами англійською мовою від
Британської ради в Україні, Українсько-американського благодійного фонду «Сейбрсвітло».
Універсальний фонд ТОУНБ — це книги, періодичні й нотні видання, аудіовізуальні
та електронні документи. Обсяг фонду — 552 000 примірників документів, із них
книг — 460 000 примірників. Щороку надходить близько 400 назв журналів і газет.
На даному етапі основне завдання відділу — це якісне та найповніше
комплектування регіонального документоресурсу. Статус головної книгозбірні дає
право отримувати обласний безкоштовний примірник.
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Відділ наповнює унікальну скарб- Відділ очолювали:
ницю регіональних видань літературою 1971—1971 рр. — Ч. І. Маранц;
краєзнавчого змісту та книгами з приватних 1971—1984 рр. — Г. І. Малахова;
колекцій, зокрема П. Медведика, родини 1984—1996 рр. — Д. Т. Саварин;
Шафранюків,
Тернопільського
міського 1996—2001 рр. — С. І. Василик;
2001—2005 рр. — Т. Ф. Монастирська;
осередку НТШ.
із 2005 р. — Г. І. Польова.
Відділом налагоджено партнерство
з громадськими організаціями, професійними спілками, видавництвами, поліграфічними підприємствами, благодійними фондами, бібліофілами, колекціонерами та
небайдужими до книги громадянами.
Потужне джерело доукомплектування фонду бібліотеки та бібліотек інших
відомств — обмінно-резервний фонд. Загальний обсяг документів — 11 000 примірників.

Робота з книжками, подарованими канадською діаспорою

Орієнтир у фаховій діяльності — моніторинг спектра друкованої продукції
видавничого ринку, участь у щорічних видавничих комерційних заходах — Всеукраїнському фестивалі української книжки «Джура-фест» та Форумі видавців у Львові.

На XX Форумі видавців у м. Львові

Автоматизація технологічних процесів відділу комплектування фонду
розпочалася в 90-х роках. З 2006 року за допомогою програми «ІРБІС» здійснюється
індивідуальний облік аудіовізуальних та електронних видань, реєструються
надходження журнальних видань.
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Відділ
інформації
Історія відділу інформації починається з 1977 року. Головний напрям його
діяльності — задоволення інформаційних потреб і запитів користувачів з питань
культури, культурного будівництва, образотворчого мистецтва, музики, театру,
музейної справи, охорони пам’ятників історії та культури, культурно-освітньої роботи,
бібліотечної справи, матеріально-технічного забезпечення об’єктів культури.

Працівники відділу (зліва направо): бібліотекар Ірина Мирославівна
Врублевська, завідувачка відділу Олена Ярославівна Проців, провідний
бібліотекар Костянтин Вікторович Варенюк

До послуг користувачів — довідково-інформаційний фонд неопублікованих
документів, довідково-пошуковий апарат, бази даних «Неопубліковані документи»,
«Культура Тернопільщини», «Пісні за назвами» (спільно з фахівцями відділу літератури
з мистецтва), «Документи з питань європейської інтеграції».
Працівники відділу готують та видають інформаційні бюлетені «Інформація
з питань культури і мистецтва (сторінками періодики)», «Інформація про
події суспільного та культурно-мистецького життя Тернопільщини», анотовані
бібліографічно-інформаційні списки «Нові надходження з питань бібліотекознавства
та бібліотечної справи», «Культура Тернопільщини (сторінками періодики)», «Нові
надходження неопублікованих документів до Тернопільської ОУНБ», вебліографічні
покажчики із серії «Віртуальний світ…», щорічний бібліографічний покажчик «Культура
Тернопільщини» тощо.
Вагомою ділянкою роботи відділу є участь у реалізації інформаційних проектів
«Створення регіональних інформаційних порталів на базі публічних бібліотек»
(спільний проект Міжнародного фонду «Відродження» та Міністерства культури
України), «Створення інформаційних центрів з питань європейської інтеграції»
(проект Міжнародного фонду «Відродження»), «Бібліотека і виборчий процес:
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навчаємо бібліотекарів і виборців реалізації
конституційних прав» (проект Української
бібліотечної асоціації за підтримки Посольства
США в Україні), «Бібліотеки як центри
підтримки громад в умовах воєнної загрози:
робота з внутрішньо переміщеними особами»
(спільний проект Міністерства культури
України й Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) тощо.

Відділ очолювали:
1979—1979 рр. — Л. Г. Сливка;
1979—1988 рр. — Л. М. Махобей;
1988—1989 рр. — Т. Н. Бабчук;
1989—1993 рр. — Л. М. Махобей;
1994—2004 рр. — Н. Ю. Маскова;
із 2004 р. — О. Я. Проців.

Презентація Тернопільського центру європейської інформації

У рамках реалізації програми «Бібліоміст» створено регіональний навчальний
центр, діяльність якого спрямована на навчання бібліотекарів та користувачів бібліотек
Тернопільської області використанню комп’ютерів, інтернету та інформаційних
технологій. За чотири роки в центрі пройшли навчання понад 200 бібліотекарів області,
а також вчителі, пенсіонери та відвідувачі книгозбірні. У вільний від проведення
навчань час у центрі користувачам бібліотеки надається безкоштовний доступ до
мережі інтернет.

Випускники регіонального навчального центру — бібліотекарі області

Фахівці
відділу
підтримують
регіональний
інформаційний
портал
«Тернопільщина», сторінку «Центр європейської інформації в м. Тернопіль» на сайті
«Мережа центрів європейської інформації», блог відділу «КроКус (Крок у світ культури
Тернопілля)», блог регіонального навчального центру «Вчитись ніколи не пізно».
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Відділ
технічної літератури
Відділ технічної літератури організовано в 1979 році. Його основні функції:
популяризація наукових, технічних, економічних й інших видань, покращення
інформаційно-бібліографічного забезпечення потреб фахівців галузей ЖКГ,
будівництва, транспорту, торгівлі, сфери побуту, харчової, переробної та легкої
промисловості тощо.

Працівники відділу (зліва направо): завідувачка відділу Марія Йосипівна Вайшле,
провідний бібліотекар Надія Михайлівна Ковбасник, бібліотекар І категорії Наталія
Степанівна Мучка, головний бібліотекар Людмила Володимирівна Шатарська

Відділ забезпечує інформаційні запити науковців, менеджерів, підприємців,
економістів, інженерно-технічних працівників, фахівців сфери промисловості, студентів
та викладачів вишів, широкого кола користувачів. Документально-інформаційні
ресурси відділу налічують близько 50 000 примірників книг та наукових, наукововиробничих, науково-популярних журналів актуальної тематики з різних галузей
техніки й економіки. До послуг користувачів — широкий вибір періодичних видань:
«Будівництво України», «Винахідник і раціоналізатор», «Радіоаматор», «Энерготехнологии и ресурсосбережение», «Хлібопекарська і кондитерська промисловість
України», «Бурда», «Красивые квартиры», «Українська вишивка», «Бисер» та ін.
Пріоритетними напрямками роботи є відкритість, доступність, комфортність та
оперативність обслуговування користувачів, задоволення їх запитів щодо інформації
про нові досягнення науки, техніки й прогресивних технологій, сприяння розвитку
винахідництва та раціоналізаторства, активна співпраця із засобами масової
інформації, використання інноваційних технологій у популяризації технічної книги.
Відділ технічної літератури активно співпрацює з органами технічної інформації,
стандартизації, науково-технічними товариствами, Тернопільським національним
технічним університетом ім. І. Пулюя.
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Традиційно у відділі проводяться дні Відділ очолювали:
інформації, дні періодики, дні спеціаліста, 1972—1972 рр. — О. М. Тріла;
перегляди та огляди літератури, які 1972—1979 рр. — С. Ф. Ковтуненко;
знайомлять
відвідувачів
з
новинками 1979—1980 рр. — Л. І. Петришин;
1980—1981 рр. — В. А. Корженевська;
літератури та періодики.
Щорічно відділ обслуговує понад 1981–2000 рр. — Л. І. Петришина;
із 2001 р. — М. Й. Вайшле.
2000 користувачів.
Працівники
відділу
здійснюють наукове формування фонду
відповідно до запитів користувачів, наповнюють розділ «Техніка. Технічні науки»
систематичної картотеки статей, електронні бази даних «Періодичні видання»,
«Техніка. Ретроспекція». Також ведуть блог «Світ очима технічної книги». Для
розкриття змісту наявних періодичних видань щоквартально готуються інформаційні
списки «Сторінками технічних періодичних видань», які надсилаються на кафедри
ТНТУ ім. І. Пулюя та в ЦБС області.

Акція «Книги у пошуках читача»

Авторитет відділу впродовж 35 років його діяльності створювали:
Л. І. Петришина, В. С. Скрипець, В. А. Корженевська, Л. Т. Воронцова, Р. П. Процак,
Л. П. Думанська, Н. В. Романишин, Л. О. Шарун, Н. В. Крещик.

День інформації для студентів ТНТУ ім. І. Пулюя
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Відділ зберігання
основного фонду
Відділ зберігання основного фонду створено в 1982 році.
Основне завдання відділу — організація та раціональне розміщення
фонду, якісне й довготривале збереження документів, максимальне й оперативне
використання, підбір та видання документів за вимогами у відділи, які обслуговують
користувачів.

Працівники відділу (зліва направо): провідний бібліотекар Катерина
Олександрівна Левчук, бібліотекар І категорії Галина Мирославівна
Лотоцька, завідувачка сектору рідкісних і цінних видань Тетяна Іванівна
Сухова, завідувачка відділу Орися Володимирівна Родинюк, провідний
бібліотекар Катерина Василівна Залюбовська, головний бібліотекар
Валентина Сергіївна Скрипець, бібліотекар І категорії Ольга Василівна
Корніцька, завідувачка сектору зберігання основного фонду Людмила
Іванівна Соболевська

Відділ займає центральне місце в системі фондів обласної бібліотеки. Тут
зосереджено понад 320 000 документів універсального змісту, серед яких: монографії,
наукові, науково-популярні та довідкові видання, художні твори, публіцистика тощо.
Вагому частину фонду складають періодичні видання (30 000 журналів та
3000 газет), серед яких — місцеві й центральні газети, наукові, науково-популярні,
мистецькі, художні та інші журнали. Газета «Вільне життя» є у фонді з 1944 року.
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У структуру відділу входять
сектори:
• рідкісних і цінних видань;
• зберігання основного фонду.

два

Відділ очолювали:
1982—2011 рр. — В. С. Скрипець;
із 2011 р. — О. В. Родинюк.

Сектор рідкісних і цінних видань створено у 2007 році. Його фонд складає 400
документів, серед яких — українські та російські видання кінця ХІХ — початку ХХ ст.,
книги з екслібрисами та автографами письменників витончені мініатюрні, факсимільні
видання, стародруки, а також найстаріші видання кириличного друку, збірники окремих
пісень, молитов, канонів «Трідіон» (1730 р.) та «Октоїх» (1758 р.), видані у Львові,
друкарні Ставропігійського Успенського братства й Почаївській лаврі.
У відділі створено електронну картотеку рідкісних і цінних видань та видань
з автографами і екслібрисами.

Книжкове зібрання відділу розміщено на двох поверхах та в додаткових
приміщеннях. Документи з підрозділу видаються користувачам через обслуговуючі
відділи.
У відділі створено каталоги на документи підсобних фондів усіх структурних
підрозділів бібліотеки, за якими проводяться планові перевірки їх стану.
У відділі працювали: Н. М. Клібанова, Г. М. Зуб, Н. Б. Сівчук, Л. Й. Карпик,
В. В. Вертоградова, І. Б. Раківська, Л. С. Бабич, Н. Г. Кисіль, І. Й. Бучма, Г. Й. Паучок,
С. І. Василик, Ю. І. Вайнер (Гандзюк), М. Й. Кушнір, О. Я. Проців, О. П. Содомора
та ін.
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Відділ
літератури з мистецтва
Відділ літератури з мистецтва створено в 1983 році. Його головним завданням
є популяризація літератури з усіх видів мистецтва.

Працівники відділу (зліва направо): завідувачка відділу Світлана Йосифівна Осуховська,
провідний бібліотекар Тетяна Едуардівна Давиденко

До послуг відвідувачів — понад 9000 документів, 1623 аудіовізуальних
матеріали, 29 назв періодичних видань. Фонд відділу містить цінні та унікальні альбоми
вітчизняних і зарубіжних репродукцій, зокрема: «Великие полотна», «Мистецтво
України — 2003», «Український іконопис XII—XIX ст.», «Український живопис XІX—XX
ст.», «Український живопис XX — початку XXI ст.» (з колекції Національного художнього
музею України).
Важливою ділянкою роботи відділу є наповнення електронних баз даних
(«Картотека пісень за назвами», «Ноти та партитури», «Картотека статей»,
«Ретроспекція»), а також блогу відділу «Art-світлиця».
У даний час відділ виступає в ролі організатора міжособистісного спілкування,
яке поєднує пізнавальні й творчі аспекти. Нові завдання, які стоять перед спеціалістами
підрозділу, призводять до синтезу традиційних і нових напрямків роботи.
Відділ тісно співпрацює з професійними та аматорськими колективами,
визнаними митцями та початківцями. Працівники завжди знаходяться в пошуку
неординарних цікавих особистостей, відкриваючи їх імена широкому загалу. Постійні
гості заходів — художники, музиканти, майстри народної творчості, студенти та
викладачі вищих навчальних закладів.
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Відділ очолювали:
1983—1984 рр.— Л. Т. Скакун;
1984—1989 рр.— Н. Ю. Маскова;
1989—1991 рр.— Л. В. Шатарська;
1991—1993 рр.— О. І. Сокіл;
1993—1995 рр.— Л. В. Шатарська;
1995—2000 рр.— А. Б. Гошівська;
2000—2001 рр.— Ю. В. Скурська;
із 2002 р.— С. Й. Осуховська.

Під час творчої зустрічі із тернопільським
художником Юрієм Чумаком

Читачі бібліотеки мають змогу ближче познайомитися з їх творчістю,
поспілкуватися, обмінятися думками та враженнями на вернісажах, виставках,
творчих зустрічах та знайомствах які проводяться у відділі.

Презентація книги «Орест Савка і його театр»

Вечір-зустріч з художницею Наталею Басараб
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Відділ літератури
іноземними мовами
Історія відділу літератури іноземними мовами як самостійної структурної
одиниці бібліотеки прослідковується з 1989 року.
На сьогодні фонд відділу — це зібрання документів іноземними мовами на
різноманітних носіях інформації (книги, газети, журнали, аудіо- й відеокасети, CD- та
DVD-ROM) і нараховує близько 13 000 примірників документів більш ніж 20 мовами
світу. Це видання з різних галузей знань; двомовні, багатомовні, тлумачні та галузеві
словники; навчальні посібники, самовчителі, розмовники; зібрання світової класики
і сучасної белетристики мовою оригіналу, колекція зарубіжної україніки; унікальні
багатотомні ілюстровані енциклопедичні видання; альбоми репродукцій видатних
митців, видання з дизайну та архітектури; довідники, путівники, атласи, мальовничі
фотоальбоми; документи на мультимедійних носіях.
До послуг користувачів — довідково-бібліографічний апарат: алфавітний
та систематичний каталоги видань іноземними мовами (картковий та електронний
варіанти).

Працівники відділу (зліва направо): завідувачка відділу Тетяна Дмитрівна Музика, провідний
бібліотекар, керівник центру «Вікно в Америку» Олеся Миколаївна Гончарук

З вересня 2003 року працює бібліотечний ресурсний центр «Вікно в Америку»,
створений за сприяння відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні.
Організований за зразком американської публічної бібліотеки, використовуючи у
своїй роботі техніку, мультимедійне обладнання та впроваджуючи нові форми роботи
з користувачами, центр «Вікно в Америку» повністю змінив уявлення про бібліотеку.
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До послуг користувачів:
• затишний зал на 18 робочих місць;
• 4 стаціонарних комп’ютери;
• інтерактивна дошка;
• Wi-fi-доступ до мережі інтернет;
• принтер, ксерокс, сканер;
• 4 iPad-и, електронні читанки Kindle.

Вечір інтелектуальних ігор

Відділ очолювали:
1989 р. — Л. М. Махобей;
1989—2000 рр. — О. О. Гавенко;
2000—2008 рр. — І. П. Свистун;
2008—2010 рр. — Т. Д. Гаврилюк;
2010—2012 рр. — О. Ю. Слободян;
2012—2013 рр. — О. М. Гончарук;
із 2013 р. — Т. Д. Музика.

Святкування Хелловіну

Бібліотечний інформаційний центр «Вікно в Америку» пропонує:
• унікальну колекцію книг із п’яти основних інформаційних блоків: уряд США,
довідкові матеріали про США, бізнес, освіта й вивчення англійської мови;
• відеоколекцію документальних і класичних американських художніх фільмів;
• колекцію захоплюючих настільних ігор;
• одне з кращих програмних забезпечень для вивчення іноземних мов Rosetta
Stone;
• можливість працювати на iPad, а також знайомитися з англомовною колекцією
на електронних читанках Kindle;
• клуби вивчення англійської мови за участю волонтерів Корпусу Миру;
• лекції, семінари, круглі столи, вікторини, презентації, які проводять вітчизняні
та зарубіжні фахівці.

Література в дарунок від Гарвардського
університету (2007 р.)

Зустріч працівників Посольства США
в Україні з користувачами бібліотеки
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Відділ краєзнавчої літератури
та бібліографії
Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії створено в січні 1991 року.
У фонді відділу — понад 10 000 примірників краєзнавчих видань, серед яких
діаспорна література, книги місцевих авторів та з особистої бібліотеки тернопільського
краєзнавця, театрознавця П. К. Медведика.

Працівники відділу (зліва направо): завідувачка відділу Марія Володимирівна
Пайонк, провідні бібліотекарі Наталія Федорівна Луговська,
Марія Іванівна Іванків, головний бібліотекар Віра Ярославівна Миськів,
провідний бібліотекар Ольга Павлівна Демкович

До послуг користувачів — 35 назв газет і 35 назв журналів місцевих видавництв,
зведений краєзнавчий каталог та картотека, потужні електронні ресурси:
• «Електронна бібліотека краєзнавчих видань Тернопільської області»
• електронний краєзнавчий каталог;
• «Історична Волинь» — регіональна електронна бібліотека, спільний проект
фахівців бібліотек, архівів, музеїв Рівненської, Волинської, Житомирської,
Хмельницької, Тернопільської областей, Національної історичної бібліотеки
України, Брестської обласної бібліотеки ім. М. Горького (Білорусь);
• віртуальні виставки краєзнавчої тематики;
• «Регіон» (інформація про область та райони);
• «Календар знаменних дат» за 2001—2014 роки;
• «Зведена картотека періодичних видань м. Тернополя».
• постійно діючий календар «Знаменних і пам’ятних дат області»;
• виставка нових надходжень краєзнавчої літератури;
• презентація книг місцевих авторів;
• творчі зустрічі з відомими людьми краю.
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Серії:
Відділ очолювали:
• «Мистецька Тернопільщина»;
1991—2006 рр. — А. О. Ленчишин;
• «Родом з України».
із 2007 р. — М. В. Пайонк.
Наші видання:
• «Література про Тернопільську область за … рік» (1967—2009 рр.);
• «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на … рік» (1991—
2014 рр.);
• життєписно-бібліографічні студії видатних людей краю;
• тематичні посібники.

Зустріч тернопільських студентів із журналістом,
дослідником історії Тернополя Ярославом Гульком

У відділі працюють висококваліфіковані спеціалісти, досвідчені бібліографи,
яких об’єднує любов до книги й бібліографії.
У різні роки у відділі працювали: А. О. Ленчишин (1991—2013), Н. К. Іванко
(1991—1999), Т. Н. Бабчук (1997—2001).

Марія Пайонк, автори книги «Кордишів: минуле та сьогодення» Григорій Шергей,
Анатолій Лукащук під час презентації історико-краєзнавчого нарису у бібліотеці
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Сектор
періодики
Історія формування фонду періодичних видань бере початок із часу створення
бібліотеки. У 1993 році сектор періодики став структурним підрозділом відділу
читального залу. Тут зосереджено газетні періодичні видання різних років.
Фонд сектору налічує понад 200 назв газет універсальної тематики.

Завідувачка сектору Наталія Василівна Крещик
та провідний бібліотекар Юлія Ігорівна Вайнер

Основними завданнями сектору періодики є оперативне забезпечення доступу
користувачів до інформації, представленої в газетах, проведення оглядів, літературних
вечорів, інформаційних годин, виставок періодики, прес-турів, історичних читань,
презентацій та екскурсій.

Історичні читання «Пересопницьке Євангеліє — пам’ятка історії
українського народу», присвячені 450-річчю рукописної реліквії
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Відділ очолювали:
1993—1997 рр. — С. Ф. Ковтуненко;
1997—2001 рр. — Ю. О Скурська;
2001—2002 рр. — Л. П. Думанська;
2002—2006 рр. — Н. В. Крещик;
2006—2010 рр. — Н. П. Кондрат;
із 2010 р. — Н. В. Крещик.

«І вже душа десь там…» — вечір пам’яті
Степана Сапеляка, українського поета, прозаїка,
публіциста, літературознавця, правозахисника
та громадського діяча

Презентація книги «Сильні та одинокі» Петра Кралюка, доктора філософських наук,
проректора з навчально-виховної та наукової роботи Національного університету
«Острозька академія»

Історичні читання, присвячені 175-й річниці від дня народження Володимира Лучаківського,
першого бургомістра міста Тернополя, українця за походженням

Для популяризації фонду створено електронну картотеку газет ТОУНБ, яка
містить 221 назву газет з анотаціями й хронологією зберігання, та блог «PressТур»,
які регулярно наповнюються і дають можливість відвідувати сектор віртуально.
Користувачами сектору періодики є 6000 осіб, яким щорічно видається понад
46 000 примірників газет.
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Відділ автоматизації та механізації
бібліотечних процесів
Історія відділу автоматизації та механізації бібліотечних процесів починається
зі створення у 2000 році сектору автоматизації.
Колектив відділу працює над автоматизацією бібліотечних процесів, забезпечує
технічне обслуговування локальної мережі бібліотеки та бездротової мережі Wifi, яка сьогодні об’єднує 52 стаціонарних комп’ютери та ноутбуки, автоматизованої
бібліотечно-інформаційної системи «ІРБІС», надає доступ відвідувачам і працівникам
бібліотеки до мережі інтернет, підтримує діяльність інтернет-центру, активно працює
над наповненням і покращенням веб-сайту книгозбірні та регіонального інформаційного
порталу «Тернопільщина», забезпечує випуск друкованої продукції, здійснює технічне
обслуговування заходів, які проводяться в бібліотеці.

Працівники відділу (зліва направо): провідний інженер Костянтин Вікторович Варенюк,
провідний інженер Дмитро Іванович Тимощук, завідувач відділу Володимир Іванович
Раківський, оператор множильної техніки Віра Василівна Горошок.

Напрямки діяльності відділу:
• удосконалення внутрішніх технологічних процесів на основі найновіших
комп’ютерних і бібліотечних програм;
• покращення
оперативності
та
якості
бібліотечно-інформаційного
обслуговування;
• сприяння забезпеченню відкритого доступу користувачів до інформаційних
ресурсів мережі інтернет;
• надання додаткових послуг користувачам та розширення можливостей
громадян щодо використання національних і світових інформаційних
ресурсів;
• підтримання в мережі інтернет веб-сайту ТОУНБ;
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• поточний ремонт та профілактичне
обслуговування
парку
обчислювальної техніки бібліотеки;
• забезпечення безперебійної роботи
серверів бібліотеки.

Відділ очолювали:
2000—2002 рр. — Н. О. Вавринюк;
2002—2004 рр. — В. Т. Тарасенко;
2004—2007 рр. — О. Д. Тимощук;
із 2007 р. — В. І. Раківський.

20 грудня 2001 року відбулось відкриття інтернет-центру з п’ятьма робочими
місцями для користувачів. У січні 2002 року створено веб-сайт ТОУНБ, який згодом
модернізували, додали вебліографічні списки для полегшення навігації та пошуку
в мережі інтернет, розпочали роботу над наповненням краєзнавчого розділу
«Тернопілля» та електронної бібліотеки. Книгозбірня перемогла в проектах «LEAP
Plus» та «LEAP Delta».
У 2006 році сектор автоматизації реорганізовано у відділ автоматизації та
механізації бібліотечних процесів. У 2008 році сайт бібліотеки було перенесено на
сучасну систему управління контентом — Umi CMS. У 2010 році, у зв’язку з отриманням
і впровадженням web-модуля системи автоматизації бібліотек «ІРБІС», на сайті
з’явився розділ «Електронні каталоги та картотеки ТОУНБ». Книгозбірня вийшла
на якісно новий рівень надання послуг, через всесвітню мережу стали доступними
загальний електронний каталог книг Тернопільської ОУНБ та ряд електронних
картотек і каталогів.
Глобальна модернізація обладнання інтернет-центру відбулась влітку 2012 року.
Робочі місця для користувачів оснащено п’ятьма новими комп’ютерами в комплекті
з моніторами, веб-камерами та гарнітурою. На території бібліотеки для користувачів
облаштовано зону вільного доступу до інтернету за допомогою бездротової мережі
Wi-fi.

Сканує для користувачів документи з бібліотечного фонду Віра Горошок (зліва),
займається поточним ремонтом комп’ютерної техніки Олександр Грушевець (справа)

Вагомі сторінки в історію відділу в різні роки вписували Наталія Вавринюк,
Сергій Каня, Валерій Тарасенко, Ярослав Лотоцький, Оксана Тимощук, Іван Вітенко.
На даний час штат відділу складається з 5 фахівців, які працюють над подальшою
автоматизацією бібліотечних процесів, забезпечують технічне обслуговування
локальної мережі бібліотеки, надають доступ до інтернету, підтримують діяльність
інтернет-центру, активно наповнюють бібліотечний веб-сайт.
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Господарська частина
Від чіткої роботи господарської служби залежить уся організація діяльності
колективу. Забезпечення кожного робочого місця необхідним інвентарем,
канцелярським приладдям, вчасно налагодженим обладнанням, а також тепло, світло
та чистота приміщень створюють комфортні умови праці, затишок і добрий настрій
працівників і користувачів бібліотеки.
Понад двадцять років посаду заступника директора з господарської частини
займає Б. Я. Кондрат.

Працівники господарської частини (зліва направо): слюсар-сантехнік Богдан Васильович
Королюк, робітник із благоустрою території Богдан Володимирович Наконечний,
заступник директора з господарської частини Богдан Ярославович Кондрат, столяр
Дмитро Володимирович Плавайко, водій Іван Миколайович Росткович

Чистоту приміщень підтримують прибиральниці Н. І. Масира та Г. А. Новіцька
(на фото зліва). Охорону території та приміщення бібліотеки забезпечують сторожі
К. І. Василишин, М. А. Неділенко, З. С. Тимчишин. Щоденно з посмішкою зустрічають
відвідувачів та працівників бібліотеки швейцари — Л. І. Малєвська та Б. Й. Михалович
(на фото справа).
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