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Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці — 75 

 
14 листопада 2014 року в приміщенні Тернопільської обласної 

філармонії відбулася урочиста академія з нагоди 75-річчя із часу заснування 
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.  

Перед початком святкового дійства у фойє філармонії було розгорнуто 
виставку цінних і рідкісних видань із фонду книгозбірні та представлено широку 
палітру науково-методичних, бібліографічних, інформаційних і краєзнавчих 
видань, підготовлених фахівцями бібліотеки за останні десятиліття. Окрасою 
виставки став фотоальбом «Тернопільська обласна універсальна наукова 
бібліотека: 75 років», який вийшов із друку напередодні ювілею та є чудовим 
подарунком від видавництва «Підручники і посібники».  

Дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку 
«Укрпошта» в урочистій обстановці провела спеціальне погашення маркованого 
художнього конверта «Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. 
75 років», випущеного у вересні тиражем 400 000 примірників. В основу 
зображення фасаду бібліотеки покладено рисунок заслуженого художника 
України Євгена Удіна, загальне художнє оформлення здійснила художниця 
Ірина Медведовська.  

Спеціально виготовленим штемпелем «75 років. Тернопільська обласна 
універсальна наукова бібліотека. 14.11.2014» погашення провели голова 
Тернопільської обласної ради Василь Хомінець та перший заступник голови 
Тернопільської обласної державної адміністрації Іван Крисак.  

«Переконаний, що такий конверт потрапить в усі куточки світу. Відтак про 
нашу найбільшу в області книгозбірню довідаються на усіх континентах, — 
наголосив Василь Хомінець. — Без сумніву, це — історична подія не тільки для 
філателістів, а й для кожного жителя нашої області».  

Учасники зібрання хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих 
захисників батьківщини під час проведення АТО, у виконанні  

Привітали колектив та відзначили нагородами його роботу з популяризації 
духовної спадщини, сприяння освіті та відродженню культури представники 
духовенства: керуючий Тернопільською єпархією Української православної 
церкви Київського патріархату архієпископ Нестор і доктор східних церковних 
наук, викладач Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа 
[деякий текст відсутній] лізм та з нагоди ювілею колективу оголошено подяку 
міністра культури України Євгена Нищука. Заступник директора департаменту 
культури, релігій та національностей Тернопільської обласної державної 
адміністрації Михайло Франків зачитав вітального листа міністра, у якому, 
зокрема, наголошується, що завдяки злагодженій невтомній праці не одного 
покоління фахівців бібліотека активно працює задля досягнення головної мети: 
високоякісного інформаційного обслуговування членів громади та забезпечення 
їхніх потреб в 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 та гармонізації суспільних 
відносин, важливим чинником інтелектуального, духовного й естетичного 
збагачення громади.  

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека сьогодні — це 
творчий заклад із власним обличчям, а покоління сучасних фахівців — це 
команда в розквіті сил, яка завжди готова до нових пошуків та починань. Про 
цікаве та насичене життя книгозбірні гостям свята було запропоновано 
переглянути фільм, спеціально знятий до ювілею.  

Трудовий колектив та профспілкову організацію книгозбірні нагороджено 
також грамотою Центрального комітету профспілки працівників культури та 
подякою міського голови. Працівники бібліотеки одержали грамоти обласної 
ради, облдержадміністрації, міського голови, департаменту культури, релігій та 
національностей, дирекції бібліотеки та Української бібліотечної асоціації.  

Музичним подарунком для учасників свята стали виступи вокального 
квартету «Акорд» та академічного ансамблю народної музики «Візерунок» 
Тернопільської обласної філармонії.  

 


