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У 2015 році діяльність Тернопільської ОУНБ визначалася суспільними, 

соціальними та галузевими завданнями в руслі стратегічних цілей, які 

продукувалися українською бібліотечною спільнотою, річним планом роботи за 

напрямками: актуалізація документно-інформаційних ресурсів; забезпечення 

користувачам доступу до знань, культурних надбань, інформації, у тому числі й 

дистанційно віддаленої; створення умов для фахової спроможності бібліотечного 

працівника конкурувати в інформаційному просторі. 

Задовольняючи потреби громадян в інформації, бібліотека у 2015 році надала 

послуги 21 566 користувачам, відвідування склало 131 990, видача документів — 

439 604. Сторінкою книгозбірні в інтернеті скористалося 43 230 осіб, вони 

здійснили 237 360 переглядів, е-каталогом — 11 355 користувачів і, відповідно, 

73 920 переглядів. 

Документні фонди Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки формувалися в процесі поточного, ретроспективного та 

рекомплектування. Максимально забезпечувалася повнота бібліотечного ресурсу, 

його відповідність інформаційним потребам користувачів, територіально-

культурним особливостям депозитарного зберігання, відповідно до обласної 

Програми поповнення бібліотечних фондів області на 2011—2015 роки. 

У звітному році надходження склало 6742 примірники видань (5031 назва), 

у т. ч.: книжок та брошур — 5377 пр., журналів — 1098 пр., газет — 67 річних 

комплектів, аудіовізуальних видань — 88 пр., електронних видань — 179 пр. 

За Програмою поповнення бібліотечних фондів області було закуплено 

552 пр. видань на загальну суму 40 000 грн, що становить 9,8% від загального 

обсягу надходжень у 2015 році. Внаслідок інфляційних процесів у державі та 

відповідного подорожчання літератури, частка куплених видань, у порівнянні з 

попереднім звітним періодом, зменшилася. 

Закупівля здійснювалась на взаємовигідних договірних засадах у 

видавництвах України: «Ярославів Вал», «Дух і Літера», «Академвидав», 

«Карпатська вежа», «Право», «Видавничий дім «Слово», «Новий світ — 2000», 

«Ліра-К», «Видавництво «Львівської політехніки», «Олді-плюс», «Темпора», 

«Апріорі», «Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», «Видавництво 
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«Знання», «Наукова думка», у книготоргових та видавничих організаціях і 

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

«Є». 

Максимально використовувались джерела безкоштовного поповнення 

фонду (90,2% усіх надходжень). 

Основний сегмент, який наповнює краєзнавчий документальний ресурс 

бібліотеки, — обласний обов’язковий примірник. Завдяки цьому фонд книгозбірні 

поповнився 643 виданнями. Найбільшими постачальниками літератури були 

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

«Навчальна книга — Богдан», видавничо-інформаційний дім «Діана плюс». 

Вагому частку надходження становить подарована література — 

1050 примірників. Робота з благодійниками, дарувальниками книжок 

здійснюється з використанням технології «Public Relations», застосовуються 

зв’язки з громадськістю — «Government Relations». 

Проводилась книгообмінна робота з бібліотеками Міністерства культури 

України та бібліотечними установами іншого галузевого підпорядкування.  

Завдяки книгообміну від Національної парламентської бібліотеки України 

надійшло повне зібрання творів відомого українського публіциста Левка 

Лук’яненка «Шлях до відродження» (у 13 томах), номіноване Національною 

спілкою письменників України на здобуття Національної премії України 

ім. Тараса Шевченка 2016 року. 

У рамках проекту «Книга Брайлем», ініційованого громадською 

організацією «Українська спілка інвалідів — УСІ», підтриманого благодійною 

організацією «Фонд родини Нечитайло» та ресурсним центром освітніх 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 

книгозбірня отримала трьохтомне видання повісті Івана Франка «Захар Беркут». 

Українська бібліотечна асоціація, за підтримки видавничого проекту 

«Державні зібрання України», передала у фонд Тернопільської ОУНБ на 

безоплатній основі унікальну серію ілюстрованих фоліантів, де представлено 

найкращі колекції українських музеїв та зібрання творів найвидатніших митців 

України. Книжки із серії «Державні зібрання України», зокрема «Київський музей 
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російського мистецтва», «Українська ікона ХІ—ХVІІІ століть», «Музей мистецтв 

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

Шептицького», поповнили фонд відділу літератури з мистецтва книгозбірні. 

Підтримку в поповненні бібліотечних фондів надає місцева влада. 

Тернопільська ОУНБ здійснює облік і розподіл цих видань за територіальним і 

цільовим призначенням. За сприяння обласної видавничої ради до публічних 

бібліотек Тернопільщини надійшло 49 назв книжок (2426 пр.) авторів краю. 

За централізованим комплектуванням розподілено 15 045 пр. видань, у т. ч. 

за державними програмами — 11 403 пр.  

До фонду Тернопільської ОУНБ за програмою «Українська книга» 

надійшло 167 пр. видань (64 назви); на виконання наказу Міністерства культури 

України від 11.09.2015 р. № 724 «Щодо здійснення придбання україномовних 

книг для поповнення фондів публічних бібліотек» — 235 пр. видань (81 назва). 

У рамках благодійної акції «Сто тисяч книжок для сільських бібліотек», 

започаткованої у співпраці Фундації Дарини Жолдак, Української бібліотечної 

асоціації, громадської організації «Форум видавців» за підтримки компанії «Нова 

пошта», Тернопільська ОУНБ отримала 3251 пр. видань від 32 відправників з усієї 

України. Дитячу літературу було передано в усі центральні районні бібліотеки з 

подальшим розподілом у сільські бібліотеки. 

У процесі списання з фонду Тернопільської ОУНБ вилучено 7004 пр. із 

таких причин: зношена література — 1400 пр., застаріла за змістом — 928 пр., 

втрата користувачем — 1826 пр., дублетна й непрофільна література — 574 пр., 

нестача, виявлена при переобліку — 2276 пр. (погашена готівкою — 520 грн). 

У звітному періоді встановлено результати інвентаризації бібліотечного 

фонду Тернопільської ОУНБ. Перевірка проводилась у період з 01.07.2007 по 

31.03.2015, згідно з наказом директора № 26-О від 29.06.2007 р., за «Графіком 

планової перевірки бібліотечного фонду», затвердженим 29 червня 2007 року.  

Враховуючи результати переобліку, фонд Тернопільської ОУНБ станом на 

01.01.2016 р. становить 521 091 пр. видань, у т. ч.: книжок і брошур — 

426 598 пр., журналів і газет — 91 482 пр.; аудіовізуальних і електронних 

видань — 3 011 пр. (АВ — 1864 пр., ЕВ — 1147 пр.). 
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Формування збалансованої моделі фонду Тернопільської ОУНБ 

проводилось з урахуванням спеціалізації комплектування бібліотек інших 

відомств. Сайт книгозбірні містить перелік періодичних видань, які 

передплачуються книгозбірнями м. Тернополя, та щопівроку оновлюється. 

У 2015 році здійснено передплату періодичних видань на 2016 рік у 

Державному підприємстві з розповсюдження періодичних видань «Преса» та 

агентстві «Періодика». Загалом передплачено 103 назви журналів та 62 назви 

газет. 

Обмінний фонд (ОФ) бібліотеки забезпечувався якісним ресурсом, 

здійснювався перерозподіл для доукомплектування книгозбірень. Упродовж 2015 

року надійшло 2278 пр. видань, з них 574 пр. видань із відділу зберігання 

основного фонду Тернопільської ОУНБ. 

За результатами вивчення змісту ОФ списано 5272 пр. зношених та 

застарілих документів. 

Перерозподілено непрофільну та дублетну літературу в бібліотеки 

Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (234 пр.), 

бібліотеку-філіал с. Острова Тернопільської ЦБС (72 пр.), бібліотеку 

загальноосвітньої школи № 2 м. Тернополя (19 пр.). Книжковий фонд відділу 

міського абонементу Тернопільської ОУНБ доукомплектовано 574 пр. видань. 

На підтримку Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна» та 

звернення голови Луганської військово-цивільної адміністрації Г. Туки «З 

Луганщиною разом» відібрано та передано 110 пр. видань. 

На сайті бібліотеки щоквартально оновлювалася інформація про нові 

надходження до обмінного фонду. 

У координації з науково-методичним відділом бібліотеки надіслано 

електронною поштою в ЦБС області інформаційно-методичний лист-

повідомлення про наявність в обмінному фонді законодавчих та нормативно-

правових документів України. 

Здійснювалась методична робота, поточне консультування, моніторинг 

обліку фондів. Управління формуванням бібліотечного фонду регулювалось 

організаційними документами. Зокрема, питання обліку порушувалися в 
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підсумкових документах щодо інвентаризації бібліотечного фонду та виданому 

наказі «Про облік авторефератів та окремі заходи щодо організації, 

каталогізування і зберігання фонду документів». 

Упродовж 2015 року робота відділу обробки літератури та організації 

каталогів була спрямована на розвиток і вдосконалення карткових та 

електронного каталогів, чітку регламентацію основних технологічних процесів 

обробки документів. 

За рік було опрацьовано 5215 документів, з них 47 на електронних носіях. 

Систематизовано, предметизовано та складено бібліографічний опис на 4600 назв 

документів. Видрукувано 11 964 картки та 10 430 індикаторів і формулярів для 

книжок. 

За результатами каталогізації, генеральний каталог поповнився 

4600 картками, алфавітний каталог — 3249, систематичний каталог — 4026, 

картотека назв художніх творів — 42 новими записами. 

Методичним і технічним редагуванням досягалися функціональні 

характеристики каталогів, а саме: науковість, інформативність, точність та 

оперативність.  

Здійснювалася розстановка й заміна карток, оформлення роздільників в 

алфавітному читацькому каталозі російською мовою (буква «Д»), генеральному 

каталозі (букви «А»—«К», «В».) У систематичному каталозі перевірялася 

розстановка карток, уточнювалися формулювання назв розділів і рубрик. 

Зроблено методичну редакцію відділів: «84(4Укр)—84(4Укр)-4 Українська 

література»; «57.33—57.336.9 Хвороби дітей», рекласифікація відділу 

систематичного каталогу «73 Науково-інформаційна діяльність. Інформатика» у 

«78.6 Науково-інформаційна діяльність».  

Упродовж року працівники відділу редагували алфавітно-предметний 

покажчик (АПП) відповідно до змін, які відбулися в систематичному каталозі. 

Карткові каталоги бібліотеки очищалися від застарілої та зношеної 

літератури. Так, у процесі роботи працівники відділу вилучили 10 014 карток з 

усіх каталогів, у тому числі з генерального каталогу списано 3 770 інвентарних 

номерів, електронного каталогу — 1678. 
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У зв’язку з необхідністю оптимізації відображення в електронному каталозі 

бібліографічних даних, стандартизації записів та для надання користувачам 

якісних інформаційних послуг, із 1 червня 2015 року розпочато генеральну 

редакцію електронного каталогу (ЕК) з охопленням усього масиву накопиченої 

ретроспективної інформації. Процес ретрокаталогізації був припинений, 

проведено злиття та синхронізацію накопичувальних баз даних в одну базу даних 

«Електронний каталог книг». Підготовлено технологічну інструкцію 

«Редагування бібліографічного запису бази даних «Електронний каталог» (БД ЕК) 

в режимі комп’ютерної обробки документів за АС ІРБІС». Інструкція регламентує 

процес редагування бібліографічного запису (БЗ) у БД ЕК. Затверджено склад 

робочої групи щодо редакції ЕК, яка працює над доповненням відомостей про 

документ, усуненням технологічного браку. Редагування здійснюється відповідно 

до технології роботи з вводу та коригування даних шляхом відкриття відповідних 

полів робочих листів автоматизованого робочого місця «Каталогізатор» БД ЕК за 

пошуковими словниками «Автор» (редактор, художник та ін.) та «Інвентарний 

номер». 

Відділ розвивається як методичний центр області з питань управління 

системою каталогів і технологічними процесами каталогізації. Для працівників 

бібліотек різних відомств, окремих відділів Тернопільської ОУНБ надавалися 

консультації за темами: систематизація та предметизація творів друку; 

удосконалення бібліографічних записів у базах даних електронного каталогу, 

дотримання діючих ГОСТів; каталогізація та обробка документів; упровадження 

автоматизованої системи «САБ ІРБІС» у роботу бібліотек ЦБС. 

Упродовж року фахівці відділу надавали платні послуги викладачам, 

науковцям у визначенні індексів УДК, ББК та авторського знака для монографій, 

підручників, статей до наукових збірників, а також читачам і видавництвам 

обласного центру. Партнерство з поліграфічними підприємствами сприяє 

надходженню до бібліотеки обов’язкового примірника; подаровано 30 книг. 

Завдяки послузі з індексування бюджет бібліотеки поповнився 593 грн. 
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На 01.01.2016 року фонд відділу зберігання основного фонду становить 

281 810 пр. документів (у т. ч. 35 929 журналів і газет за мовами: українською — 

104 200 пр. документів, російською  — 174 699 пр. документів). 

За 2015 рік прийнято 83 партії нової літератури, а це 5570 пр. документів, які 

розподілено по відділах бібліотеки. Для ознайомлення працівників із новими 

надходженнями проведено 10 переглядів літератури.  

Користувачам відділу видано 7221 пр. документів: книжок — 6168 пр., 

журналів — 1053 пр. 

Для збереження бібліотечного фонду відремонтовано шляхом підклеювання 

2838 пр. документів та 20 підшивок газет, відновлено за допомогою 

ксерокопіювання 55 пр. документів. На цокольному поверсі впорядковано 

50 підшивок газет. Для філіалу відібрано 25 підшивок газет. Відредаговано 

картотеку журналів та газет. Відібрано 87 підшивок газет для палітурної оправи. 

Звірено 332 картки з інвентарними номерами  газет на наявність їх у фонді 

відділу. Знайдено 136 підшивок газет з інвентарними номерами. Відділам 

бібліотеки, що знаходяться на другому поверсі видано за рік 11 025 пр. 

документів, стільки ж прийнято з відділів і розставлено у фонд (книжок — 5073, 

журналів — 3532, газет — 2420). Із книгосховища першого поверху читачам 

видано 1275 пр. документів. З фонду книгосховища другого поверху відібрано 

2345 пр. документів і переміщено у книгосховище першого поверху. 

Проведена чималу роботу з відмовленнями. За рік їх було 539. 

Здійснювалися аналіз відмовлень, звірка вимог із каталогом, фондом, 

систематизація за причинами, відбір замовлень до картотеки доукомплектування 

(20). 

Картотека видань з автографами, екслібрисами та печатками видатних людей 

поповнилася 39 пр. документів і на 01.01.2016 року нараховує 604 пр. документів. 

Картотека рідкісних і цінних видань поповнилась 67 пр. документів і на 

01.01.2016 року нараховує 493 пр. документів. 

Частково впорядковано фонд документів книгосховища першого поверху 

(27 000 пр.), зокрема розділи: «3К твори», «Твори К. Маркса, Ф. Енгельса», 
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«Техніка», «Історія», «Українська література», «Російська література», 

«Збірники». 

Розставлено індикатори в каталоги та картотеки (20 146 карток). 

З каталогів і картотек вилучено 4470 карток на списані та передані до 

обмінного фонду документи: заміна — 692 пр. документів, застаріла — 3204 пр. 

документів, обмінний фонд — 574 пр. документів.  

Списано 852 періодичних видання (138 газет, 714 журналів). 

Фонд книгосховища першого поверху переміщено на 627 полицях, влито 

документи, передані з відділів бібліотеки. 

Відредаговано 12 каталожних ящиків індикаторів відділу міського 

абонементу. 

Протягом звітного періоду приділялася увага вдосконаленню довідково-

бібліографічного апарату, який складається з 39  карткових каталогів і картотек та 

19 власних відкритих баз даних (15 бібліографічних, 4 повнотекстові). Карткові 

каталоги, тематичні та спеціальні картотеки поповнилися 35 926 друкованими 

картками. 

Працівники інформаційно-бібліографічного відділу здійснювали відбір 

публікацій із оперативних друкованих видань та збірників і відображали в 

систематичній картотеці статей (СКС). 

В автоматизованому режимі розписано 91 назву видань, зроблено 

аналітичний опис 9366 статей. У CКС влито 15 589 карток, вилучено 6056 карток. 

Згідно з угодою про створення Центру кооперативної каталогізації для бібліотек 

України, описано 51 часопис (1035 статей). Із ЦУКК імпортовано 541 файл 

(журнал) — 7800 записів. Роздруковано на принтері 17 166 карток. 

Зведений каталог краєзнавчих видань поповнився 4461 карткою (усього 

135 700 карток). Здійснювалася технічна редакція каталогу: відредаговано розділ 

«Релігійне життя краю». Написано нові етикетки, виділено нові рубрики, 

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

народження Якова Гніздовського (27.01.1915—8.11.1985), українського графіка, 

живописця», «150 років від дня народження Дениса Січинського (2.10.1865—

26.05.1909), українського композитора, диригента», «125 років від дня 
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народження Михайла Осінчука (16.09.1890—13.02.1969), українського живописця 

та графіка», «100 років від дня народження Анатолія Малевича (21.10.1915—

9.06.1997), краєзнавця», «90 років від дня народження Петра Медведика 

(22.10.1925—2.12.2006), краєзнавця, літературознавця, фольклориста, етнографа, 

бібліографа, мистецтвознавця», «225 років із часу видання в Почаєві 

«Богогласника». 

Поповнювалися тематичні та спеціалізована картотеки відділу 

інформації — влито 2286 карток. 

Кількісний аналіз обсягів бібліографування для картотек 2015 року свідчить 

про позитивну динаміку щодо краєзнавчої інформації — збільшення майже на 

півтисячі одиниць порівняно з 2014 роком, і негативну щодо іншого галузевого 

сегменту. На жаль, не надходили періодичні видання у відділ літератури 

іноземними мовами, які були б джерелом для відбору актуальних матеріалів у 

СКС іноземними мовами. 

Цифрова культура все більше охоплює бібліотечні виробничі технології. 

Бібліотека активно формує своє електронне середовище, вибудовується нова 

комунікація із читачем, замовником інформаційних послуг.  

Станом на 01.01.2016 року парк комп’ютерної техніки не змінився й 

нараховує 61 персональний комп’ютер, 14 одиниць копіювально-

розмножувальної техніки, 33 одиниці мультимедійного обладнання. Цифрова 

телекомунікаційна інфраструктура бібліотеки забезпечується оптоволоконним 

інтернет-каналом та Wі-Fi покриттям. 

Працівники відділу автоматизації та механізації бібліотечних процесів 

підтримували безперебійну роботу системи об’єктів електронного середовища. 

У 2015 році, у зв’язку з технічною необхідністю, придбано новий потужний 

сервер, що дало змогу перейти на нову версію програмного забезпечення 

«ІРБІС — 2015». Завдяки цьому в 10 разів збільшилась швидкість технічних 

процесів: створення зведеного електронного каталогу, реорганізація та 

вдосконалення пошукових систем, резервне копіювання.  
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Здійснювалося адміністрування й 

надання консультацій щодо бібліотечних БД у 

системі «ІРБІС». Систематично 

актуалізовувались пошукові словники, 

діагностика файлу документів, редагування 

довідників, табличних форм, резервне 

копіювання БД та обслуговування системи. 

Бази даних, реалізовані на платформі 

«Web-ИРБИС», нараховують 483 269 записів. Найбільш інформативними є 

бібліографічні БД: «Електронний каталог книг»,  «Електронна картотека статей», 

«Електронний краєзнавчий каталог» «Електронний каталог видань іноземними 

мовами», «Картотека музичних творів». 

З переліку онлайнових інформаційних послуг, окрім е-каталогу, найбільший 

масив відомостей міститься в електронній картотеці статей (ЕКС) — 

219 837 записів. За звітний період база даних ЕКС поповнилася 18 217 записами, з 

них 9366 зробили працівники інформаційно-бібліографічного відділу, 338 — 

відділу технічної літератури, 628 — відділу сільськогосподарської літератури, 

85 — відділу літератури з мистецтва; 7800 записів імпортовано з ЦУКК. Внесено 

25 400 коригувань у відповідних полях робочих баз. 

Із стратегічною націленістю на повноту, якість, чітку предметизацію 

ретельно наповнювалися БД «Електронний краєзнавчий каталог» (усього 

37 320 записів), «Електронний каталог видань іноземними мовами» (усього 

7605 записів). 

Спеціалізована е-картотека «Пісні», яка раніше формувалася тільки за 

жанром, трансформувалася в більш кумульовану БД «Картотека музичних 

творів». Вона розвивалася динамічно й на 01.01.2016 року нараховує 9166 записів. 

Якісне наповнення бібліографічною інформацією забезпечить відділу літератури з 

мистецтва унікальну перспективу щодо обслуговування за відповідною темою 

користувачів, у тому числі й дистанційних. 
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Тривала робота над наповненням та редагуванням спеціалізованої й 

тематичних електронних БД відділу інформації. Станом на 01.01.2016 кількість 

внесених записів становила: «Неопубліковані документи» — 168 (усього 1617), 

«Культура Тернопільщини» — 1173 (усього 7869), «Документи з питань 

європейської інформації» — 79 (усього 1998).  

На корпоративних засадах розвивається БД «Історична Волинь» — 

468 записів.  

Бібліотека забезпечувала зростаючі запити користувачів щодо повних 

електронних текстів видань генеруванням власної БД «Електронна бібліотека 

краєзнавчих видань Тернопільської області». БД нараховує 717 назв, у 2015 році 

поповнилася 40 публікаціями. Створення даного віртуального зібрання — одна з 

пріоритетних розробок бібліотеки. Це дворівнева веб-колекція, яка відповідає 

електронному каталогу в програмі «ІРБІС», його пошуковим можливостям, 

здатності бути інтегрованим ресурсом. Безперечно, саме цей електронний ресурс, 

що концептуально задекларований у «Положенні про електронну бібліотеку», 

вирізняє Тернопільську ОУНБ з-поміж інших обласних книгозбірень.  

Користувачі сайта бібліотеки активно звертаються до електронного 

зібрання документів «Про нас пишуть», який знаходиться в розділі «Про 

бібліотеку». У 2015 році ця база даних поповнилася 70 статтями з різних видань, 

які висвітлюють життя книгозбірні, представляють громадськості об’єктивну 

картину її діяльності. Усього 25 199 переглядів. 

На сайті Тернопільської ОУНБ у вільному доступі знаходиться база даних 

«Видання бібліотеки» (бібліографічні та вебліографічні покажчики, інформаційні 

бюлетені, бібліотечна аналітика). Протягом 2015 року до неї зверталися 6553 рази. 

Довідково-бібліографічне та бібліографічно-інформаційне обслуговування 

було націлене на максимальне задоволення потреб користувачів бібліотеки, тим 

самим підпорядковувало й спрямовувало на виконання цього завдання виробничі 

технології, фахові ресурси персоналу, удосконалення нормативної бази, 

диктувало модернізацію образу книгозбірні.  
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Індивідуальні довідково-бібліографічні запити користувачів виконувалися в 

режимі «запит-відповідь» з використанням довідково-бібліографічного апарату та 

електронних сервісів шляхом надання усних, фактографічних та бібліографічних 

довідок. Усього виконано 8665 запитів користувачів, у тому числі 1572  інтернет-

довідок. 

На звернення віддалених користувачів фахівці інформаційно-

бібліографічного відділу підготували 15 віртуальних довідок. Серед них: 

«Принципи проваджень у справах про адміністративні правопорушення», «Життя 

і творчість Бориса Щавурського», «Соціально-політичні передумови виникнення 

референдумів як інституту безпосередньої демократії», «Роль Маґдебурського 

права в розвитку місцевого самоврядування», «Бібліографічні ресурси: 

визначення, структура, особливості», «Типологічні особливості енциклопедичних 

видань та їх редагування», «Світосприйняття української людини в культурі 

ХХ ст.», «Прикладне програмне забезпечення спеціального значення. Шляхи 

розвитку на сучасному етапі», «Бібліотечна психологія і педагогіка: шляхи 

розвитку» та інші. 

Фахівці відділу розкривали довідково-біблографічний фонд бібліотеки, 

видовий і тематичний склад. Так, на сайті Тернопільської ОУНБ було розміщено 

віртуальну виставку «У пошуках слова» (до Дня української писемності та мови). 

Підготовлено мультимедійну презентацію «Книжкова графіка Якова 

Гніздовського: З фондів Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки» (до Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Яків 

Гніздовський у контексті світової культури», січень 2015 р., Тернопільський 

обласний краєзнавчий музей). Проведено два бібліографічні огляди нових 

довідкових та бібліографічних видань і огляд-презентацію книжок із фонду 

Тернопільської ОУНБ, які оформляв Яків Гніздовський. 

На четвертий том вибраних статей та повідомлень українського вченого, 

педагога, нашого земляка Олега Купчинського «Наукове товариство ім. 

Шевченка: дослідження, матеріали» підготовлено рецензію «З іменем Шевченка 

пропагуємо Україну», яку було розміщено в незалежному інформаційно-

аналітичному електронному виданні Тернопільщини «Терем: Тернопільські 
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експрес-новини» (http://teren.in.ua/analytics/z_imenem_shevchenka_propaguyem_ 

ukrayinu) та опубліковано в газеті «Свобода» (за 3 квітня 2015 р.). На сторінках 

обласних газет надруковано також статті «Майстер витончених ліній» («Вільне 

життя плюс» за 30 січня 2015 р.) та «Не бійтесь заглядати у словник!: До Дня 

української писемності та мови» («Вільне життя плюс» за 13 листопада 2015 р.). 

Основний бібліографічний продукт інформаційно-

бібліографічного відділу звітного року — фундаментальний 

покажчик «Яків Гніздовський: «Життя людини — тільки 

недосконалий відблиск її власної мрії». 

Здійснено редагування списку літератури (170 позицій) 

та посилань (654 позиції) до книжки О. Шутко «Роксолана: 

міфи та реалії» (Тернопіль: Богдан, 2015. — 270 с.). 

Опрацьовано й відправлено до Книжкової палати України список книжок, 

які видавалися в м. Тернополі відповідно до рішення обласної видавничої ради за 

рахунок бюджетних коштів (проводився розшук книжок, які вийшли під іншим 

заголовком). 

Однією з головних функцій бібліотеки є формування інформаційної 

культури, яка включає традиційну бібліотечно-бібліографічну культуру й уміння 

оперувати інформацією з використанням сучасних комп’ютерних засобів. 

Користувачам книгозбірні протягом 2015 року надано 1636 консультації з 

методики самостійного розшуку літератури в каталогах, картотеках, 

бібліографічних посібниках, електронних базах даних. Під час декади відкритих 

дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня бібліотек, для студентів-

першокурсників вищих навчальних закладів м. Тернополя проводились екскурсії 

в залі каталогів і картотек. У травні організовано екскурсію для студентів 

Теребовлянського вищого училища культури. 

Основний обсяг бібліографічного інформування виконували працівники 

відділу інформації, підтримували відповідні сторінки веб-сайту бібліотеки («Події 

культурного життя», «Ресурси інтернету»), функціонування Регіонального 

інформаційного порталу «Тернопільщина». Зокрема, портал поповнився 

105 публікаціями, його відвідали 3133 користувачі. 
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Система вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) здійснювалася на 

засадах систематичного пошуку релевантної інформації в загальному потоці 

надходження документів. У 2015 році працівники відділу обслуговували 

45 абонентів: індивідуальних — 13, колективних — 32. 

Для вдосконалення системи інформаційного забезпечення керівників і 

спеціалістів Тернопільської області в галузі культури було проведено опитування 

«Про впорядкування системи інформаційного забезпечення керівних працівників і 

спеціалістів Тернопільської області в галузі культури». Зміст опитування 

передбачав вибір інформування засобами інтернет-сервісів (електронною 

поштою, SMS). Електронною поштою було розповсюджено 44 анкети.  

Диференційоване інформування абонентів здійснювалося системно, у 

друкованій формі. Щотижня виходив інформаційний бюлетень «Інформація з 

питань культури і мистецтва (сторінками періодики)», щомісяця — 

інформаційний бюлетень «Інформація про події суспільного та культурно-

мистецького життя Тернопільщини», щоквартально — інформаційний анотований 

список «Культура Тернопільщини (сторінками періодики)» та бібліографічний 

список «Нові надходження з питань бібліотекознавства». 

Підготовлено та видано бібліографічний покажчик «Культура 

Тернопільщини: 2014 рік». Матеріали розміщено на веб-сайті бібліотеки. 

Фахівці відділу інформації технологічно вирішують завдання популяризації 

бібліотечних ресурсів, сервісів і послуг в інтернет-мережі, зокрема ведуть блог і 

сторінку в соціальній мережі «Facebook»(www.facebook.com/informtounb). 

Цікавий досвід взаємодоповнення й партнества працівників відділу 

інформації та відділу краєзнавчої літератури та бібліографії представлено в 

новоствореному блозі «Культура Тернопільщини». За останній квартал 2015 року 

здійснено 45 публікацій, кількість відвідувань — 10 347. 

При відділі інформації діє центр європейської інформації (ЦЄІ), створений 

за проектом Міжнародного фонду «Відродження». Тернопільський центр 

Європейської інформації — учасник мережі ЦЄІ, що об’єднує 22 бібліотечні 

центри з усіх регіонів України. На сайті Тернопільської ОУНБ здійснюється 

підтримка сторінок ЦЄІ. 
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У рамках роботи центру проводились консультаційна, довідково-

інформаційна, просвітницька діяльність, презентаційні заходи щодо поширення 

знань про ЄС, керівні структури, систему європейських стандартів у царині права, 

економіки, екології, ІТ тощо. 

Увазі відвідувачів були представлені книжкові виставки «Європейський 

вибір України: необхідність, реалії, перспективи», «Європа — наш спільний дім».  

На веб-сайті бібліотеки розміщувалися матеріали віртуальної виставки 

«Євросоюз: історія та інституції», що є, по-суті, добіркою корисних і цікавих 

видань, публікацій про Європейський Союз, засади ЄС, шляхи, здобутки та 

проблеми, права й обов’язки громадян, а також корисні відомості про ЄЄ, 

євроінтеграційні процеси в Україні. 

Під час декади відкритих дверей (вересень 2015 року) для студентів 

тернопільських вищих навчальних закладів проведено день інформації на тему 

«Європа для українського студентства». 

У 2015 році послугами центру скористався 401 читач.  

У контексті визначення подальших перспектив діяльності ЦЄІ 

результативною була участь представника Тернопільської ОУНБ в конференції 

Української бібліотечної асоціації «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в 

пунктах європейської інформації в бібліотеках» (19—20 жовтня 2015 року, НПБУ, 

м. Київ).  

Під час конференції було презентовано досвід Тернопільського ЦЄІ, 

окреслено головні засади подальшої стратегії та перспективи створення пунктів 

ЄІ в області. 

Основу бібліотечно-бібліографічної роботи відділу краєзнавчої літератури та 

бібліографії складають документи краєзнавчої тематики. У звітному році у відділ 

надійшло 211 книжок, 34 комплекти газет, 72 пр. журналів і 3 диски. Фонд відділу 

поповнився 320 документами. 

У відділ зберігання основного фонду передано 1212 документів, на 

01.01.2016 року фонд відділу краєзнавчої літератури та бібліографії становить 

12 099 документів. 
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Проводився дрібний ремонт книжок, було підготовлено й здано в палітурний 

цех 82 підшивки газет.  

Працівники відділу відстежують інформацію про вихід із друку нових 

видань, постійно ведуть зведений краєзнавчий каталог, спільно з працівниками 

відділу комплектування фонду проводять роботу з доукомплектування (тісна 

співпраця з місцевими видавництвами, авторами). У звітному році фонд відділу 

поповнився 68 подарованими книжками. Дарувальниками є постійні читачі 

відділу, краєзнавці, місцеві автори, установи. Серед дарувальників: краєзнавці 

Б. Мельничук, П. Бубній, Б. Савак, І. Дуда, С. Костюк, В. Уніят, Н. Собкович, 

В. Щавурський та ін.; науковці С. Смоляк, В. Штокало, В. Шевчук, І. Дітчук, 

Є. Бліхар; літератори В. Присяжний, І. Пилипець, П. Сорока, А. Вікарук тощо; 

художники М. Дмітрух, М. Пазізін, а також Державний архів Тернопільської 

області, Обласне статистичне управління, Бережанський краєзнавчий музей, 

редакції газет «Божий сіяч» та «Вільне життя». 

Краєзнавчий фонд відділу забезпечує дослідницьку діяльність учених, 

краєзнавців, допомагає в роботі викладачам, учителям, журналістам, студентам, 

аспірантам. Користувачами відділу були вчені з інших міст України (Чернівці, 

Львів), а також Польщі (Люблін, Біла Підляса). 

Аналіз читацького контингенту свідчить, що активними користувачами 

відділу краєзнавчої літератури та бібліографії є пенсіонери з високим рівнем 

освіти (учителі, лікарі, інженери). Вони читають в основному історичну 

літературу, періодику, довідкові видання, зокрема «Тернопільський 

енциклопедичний словник», «Тернопільщина. Історія міст і сіл», 

«Теребовлянщина ХІ—ХХ ст.». 

Фонд краєзнавчих документів розкривався за допомогою різних форм 

бібліотечного обслуговування. Для популяризації нових надходжень 

використовувалась постійно діюча книжкова виставка «Моє Тернопілля». 

Видання, присвячені історії населених пунктів краю, викликали особливу 

зацікавленість у відвідувачів відділу. 

Експонувалися документи до знаменних і пам’ятних дат краю:  



 18

— «На Терновому полі встає мій Тернопіль у сивій красі» (до 475-річчя із часу 

заснування Тернополя);  

— «Краса і гордість наша — древні Медобори» (до 25-річчя із часу створення 

заповідника);  

— «Прапор — державна святиня» (до Дня Державного Прапора України); 

— «Вони померли, щоб жили ми» (пам’яті жертв політичних репресій); 

— «Горить свіча — як пам’ять, як сльоза» (до річниці Голодомору 1932—

1933 років в Україні); 

— «Терновий вінець Перемоги у Другій світовій війні»  та ін. 

Духовна спадщина рідного краю, традиції, звичаї, обряди тематично 

відобразилися в книжкових виставках: 

— «Свято за святом: різдвяний календар» (Різдво Христове, свято Святого 

Василія та Водохреще на Тернопільщині);  

— «Весна тепло своє дарує, Великдень Світлий нам звітує»;  

— «І, мов молитва у відчаї, угору зноситься Почаїв» (до 775-річчя із часу 

заснування Свято-Почаївської лаври);  

— «Зарваниця — острів Божої любові» (до 775- річчя з часу явлення Чудотворної 

ікони Матері Божої в с. Зарваниці);  

— «Тобі вклоняюся, жіноча доле…» (до Дня матері);  

— «Закувала зозуленька в зеленім садочку» (Зелені свята на Тернопіллі) та ін. 

Творчість краян була представлена на виставках персоналій:  

— «Був світ, а в світі була любов: Галині Гордасевич — 80»;  

— «Доля й недоля поета-страдника» (до 125-річчя від дня народження Юхима 

Ваврового-Виливчука);  

— «Така нелегка творча доля…» (до 90-річчя від дня народження поета Петра 

Тимочка);  

— «…Я над світом буду цвітом проростати» (до 75-річчя від дня народження 

поета Василя Ярмуша);  

— «Злетів і на обпалених крилах» (до 120-річчя від дня народження письменника 

Володимира Гжицького) та ін. 
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На сайті Тернопільської ОУНБ було поновлено віртуальну виставку 

«Книги, видані за фінансової підтримки обласної видавничої ради». 

Багатолітня співпраця з Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм 

продовжилася й у звітному році. Працівники відділу неодноразово брали участь у 

науково-краєзнавчих конференціях, читаннях, зокрема:  

— науково-краєзнавчій конференції «Яків Гніздовський у контексті світової 

культури» (до 100-річчя від дня художника);  

— науково-краєзнавчих читаннях «Духом волі беріг Україну» (до 150-річчя від 

дня народження митрополита Андрея Шептицького) та «Подвижник 

національного краєзнавства» (до 100-річчя від дня народження академіка 

Петра Тронька). 

Завідувач відділу взяла участь у перших науково-краєзнавчих 

медведиківських читаннях, які започаткував обласний краєзнавчий музей із 

нагоди 90-річчя від дня народження етнографа, краєзнавця, театрознавця, 

фольклориста Петра Медведика. Вона виступила з повідомленням «Книжкии з 

приватної бібліотеки Петра Костьовича Медведика у фонді ТОУНБ». 

Пріоритетне завдання відділу — створення репертуару краєзнавчих 

бібліографічних посібників. Працівники відділу упорядковували науково-

допоміжний покажчик універсального змісту «Література про Тернопільську 

область за 2010—2014 роки». Продовжується робота над покажчиком «Література 

про Тернопільську область за 2015 рік». 

У 2015 році підготовлено й видано бібліографічний 

покажчик рекомендаційного характеру «Література до 

знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2016 рік», який 

крім хронологічного переліку подій містить текстові довідки 

про найвизначніші події краю та біографічні відомості про 

видатних діячів. Традицію залучати до співпраці над 

посібником краєзнавців не порушено й у звітному році. До видання увійшли 

фактографічні й біографічні матеріали, надані Б. Мельничуком, Б. Саваком, 

Є. Безкоровайним, К. Яремою, Б. Кусенем, І. Дудою та ін. Бібліографічний 

покажчик має популярність не тільки серед бібліотекарів, а й краєзнавців, 
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журналістів, науковців, учителів шкіл, викладачів вищих та середніх навчальних 

закладів. 

Завершено роботу над бібліографічним покажчиком 

«Мистці Тернопільщини. Частина 1. Образотворче 

мистецтво», який продовжує започатковану бібліотекою 

серію «Мистецька Тернопільщина». У посібнику зібрано 

найповнішу бібліографію про художників, скульпторів, 

фотохудожників, мистецтвознавців, які живуть і працюють у 

нашому краї, а також митців української західної діаспори — 

уродженців Тернопілля. Видання адресується краєзнавцям, викладачам і 

студентам мистецтвознавчих спеціальностей, культурологам, бібліотечним 

працівникам та всім, кого цікавить творчість наших краян. 

Враховуючи універсальність роботи Тернопільської ОУНБ, працівники 

обсуговуючих відділів значний час відводять на організацію її діяльності як 

культурного та дозвіллєвого центру. Упродовж року підготовлено понад 150 

книжкових виставок і календарів ювілейних та знаменних дат, проведено понад 

380 різноманітних масових заходів, з них: 55 літературно-мистецьких свят, 

вечорів, презентацій, творчих зустрічей, 54 екскурсії, понад 280 засідань клубів із 

вивчення іноземних мов, інтелектуальних ігор, а також навчальні тренінги, 

семінари, дні інформації, дні спеціаліста. Масові заходи доповнювалися 

мультимедійними презентаціями. На сайті бібліотеки розміщувалися віртуальні 

виставки, що сприяло активному розкриттю її ресурсного потенціалу. 

У 2015 році працівники відділу міського абонементу обслужили 

5181 користувача, яким видали 91 612 документів, у т. ч. 79 581 книжку та 

12 031 періодичне видання. Відвідування становило 55 538, у т. ч. підписано 

5844 обхідних листи студентам-випускникам вишів та середніх навчальних 

закладів. 

Склад користувачів від загальної кількості (5181): службовців — 40%, 

робітників — 3,06%, інженерно-технічних працівників — 4,2%, працівників 

культури — 2,7%, спеціалістів сільського господарства — 0,2%, науковців — 
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3,3%, інших — 5,6%, студентів вишів і технікумів — 36,7%, учнів ЗОШ — 2,6%, 

користувачів з особливими потребами — 1%. 

Користувачі за віком: від 15 до 17 р. — 4%, від 18 до 21 р. — 28%, від 22 до 

59 р. — 64%, від 60 р. — 4%.  

Документовидача за галузями знань від загальної кількості (91 612): 

суспільно-політична література — 9,0%, природничо-наукова — 5,2%, технічна 

— 3,5%, гуманітарна, у т. ч. художня література — 82,3%. За мовами: 

українською мовою — 38,9%, російською — 61%, іноземною — 0,06%. 

На 01.01.2016 року підсобний фонд відділу міського абонементу нараховував 

67 090 документів, у т. ч. книжок — 63 958, часописів — 3056, аудіовізуальних 

документів — 76. 

У 2015 році збільшилось надходження книжок українською мовою. Так, в 

минулого року отримано 1562 пр. документів українською мовою, 408 пр. — 

російською. 

Вагомим поповненням підсобного фонду відділу стала література, що 

надійшла за державною програмою «Українська книга» та за сприяння 

Міністерства культури України. Цінними є видання:  

— «Мойсей українського духа» (автор-упорядник О. Михайлюк; Львів, 2015), у 

якому зібрано монографічні матеріали й документи про видатного українця — 

митрополита Андрея Шептицького; 

— «Вербицький М. Вибрані твори: мультимедійний проект до 200-річчя від дня 

народження» (упорядники Й. Созанський, О. Івасюк; Чернівці, 2015); 

— «Україна, яку ми втрачаємо» (Г. Рудька; Чернівці, 2015); 

— «Самі про себе: Автобіографії українських митців 1920-х років» (упорядник 

Р. В. Мовчан; Київ, 2015);  

— «Тарас Шевченко. Повісті: Художник. Близнюки. Прогулянка із задоволенням 

та не без моралі» (з рос. переклала М. Чумарна; Львів, 2013).  

— Колекція електронних видань відділу поповнилася 15 DVD із записами 

класичних творів українського кінематографа (фільми Івана Миколайчука та 

Юрія Іллєнка), які надійшли від Української бібліотечної асоціації. На 

1.01.2016 року колекція налічує 76 DVD. 
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Відновлено 325 пошкоджених документів шляхом проведення палітурних 

робіт, здійснено ксерокопію 37 сторінок. Користувачі відділу самостійно оновили 

28 художніх книжок. 

У звітному році постійно проводилися заходи щодо профілактики 

заборгованості читачів. 321 користувач сплатив 2362,70 грн пені за невчасне 

повернення документів у бібліотеку. 114 нагадувань здійснено стаціонарним 

телефоном, 355 — мобільним, надіслано 31 SMS, 20 повідомлень електронною 

поштою, 12 листів поштою. Робота з боржниками дала позитивний результат, 

оскільки на 01.01.2016 року нараховується лише 41 користувач-боржник (у т. ч. 

студентів — 16, службовців — 25) за 2014 рік та поточних 58 (у т. ч. студентів — 

20, службовців — 38). 

Упродовж року здійснювалася обробка персональних даних користувачів 

відділу міського абонементу в базі персональних даних «Користувач ТОУНБ», у 

яку внесено 5181 запис. 

Соціокультурна діяльність відділу міського абонементу спрямовувалась на 

залучення до бібліотеки нових користувачів (у т. ч. через соціальні мережі), 

формування в них потреби в інформації, культури читання, популяризацію 

підсобного фонду.  

93 користувачі виявили бажання отримувати інформацію про послуги відділу 

на електронну пошту. Було надіслано 158 повідомлень. Використання розсилки 

SMS та повідомлень на електронну пошту дає можливість широко рекламувати 

послуги бібліотеки. 

Для створення сприятливих умов для реалізації прав учасників АТО, їхніх 

родин та адаптації в суспільстві в Тернопільській ОУНБ запроваджено пільгове 

обслуговування даної групи читачів (надання безкоштовного читацького квитка). 

Послугами бібліотеки на даний час користуються 6 таких осіб та 5 переселенців із 

Донецької та Луганської областей. 

Велику зацікавленість у відвідувачів бібліотеки викликають акції, приурочені 

до Всесвітнього дня книги й  авторського права, Всеукраїнського дня бібліотек, 

Міжнародного дня інвалідів, збору книжок для учасників АТО та ін. 
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Уже третій рік поспіль 23 квітня в 

Тернопільській ОУНБ відбувається благодійна 

акція «Книги у пошуках читача», присвячена 

Всесвітньому дню книги й авторського права. Цього 

року вона проходила під гаслом «Українській нації 

призначено вижити!». 

Під час акції тернополяни мали змогу переглянути книжкові виставки: «У 

вирі визвольних змагань», «Невідома Україна (Сторінками серії книг)», «Молись 

за Україну», «Героїка галицької звитяги», «Українська ікона у просторі і часі», 

«Україна очима іноземців», підготовлені працівниками Тернопільської ОУНБ. 

У цей день тернопільська громада, 

представники громадських та державних 

організацій області долучилися до збору книжок для 

бібліотеки військової частини міста Тернополя та 

україномовних видань для дітей і молоді Сходу 

України, узявши участь у Всеукраїнській акції «Бібліотека українського воїна», 

ініційованій Міністерством культури України, та благодійній акції «Українську 

книгу — Донбасу!», оголошеній Тернопільською обласною радою з метою 

популяризації української книжки. 

Загалом цього дня  було зібрано понад 600 примірників книжок різноманітної 

тематики та жанрів (художня література, науково-популярні, довідкові видання 

тощо). Серед дарувальників: Тернопільське обласне відділення фонду соціального 

захисту інвалідів, Тернопільський історико-меморіальний музей політичних 

в’язнів, Струсівська загальноосвітня школа-інтернат, Тернопільська ЗОШ № 23, 

Тернопільська обласна організація Національної спілки письменників України, 

Департамент освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, 

Тернопільська обласна організація Наукового товариства ім. Шевченка, 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей. 

Також до акції приєднались читачі бібліотеки, бібліотекарі, журналісти, 

митці, студентська молодь. 
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Благодійна акція «Українську книгу — Донбасу!», оголошена 

Тернопільською обласною радою, проходила з 1 по 30 квітня 2015 року. Її 

координатором була Тернопільська ОУНБ.  

Разом із ТОВ УБА книгозбірня 

підтримала акцію «Книги для солдатів АТО», 

ініційовану єпархією Української 

православної церкви Київського патріархату. 

Публічність проведення акцій 

забезпечувалась через оголошення на сайті та дошці оголошень Тернопільської 

ОУНБ, офіційній сторінці бібліотеки в соціальній мережі «Фейсбук», засобах 

масової інформації.  

У рамках Всеукраїнської акції 

«Бібліотека українського воїна», ініційованої 

Міністерством культури України, 

Тернопільська ОУНБ, як координатор акції, 

зібрала 1600 пр. видань. Усього під час 

проведення вищезазначених акцій було 

зібрано 4447 книжок. 

Активну участь у формуванні книгозбірні для воїнів взяли Тернопільська 

обласна спілка політв’язнів та репресованих, яка подарувала понад 

50 примірників трилогії нашого земляка Романа Купчинського «Заметіль», 

Тернопільська обласна організація Національної спілки письменників України, 

яка передала 65 книжок місцевих авторів. 

Під час акцій працівники бібліотеки допомагали учасникам АТО продуктами 

харчування, коштами, канцелярським приладдям та стелажами для книжок. 

Учасники АТО та їхні родичі долучилися 

до низки заходів, які провели в бібліотеці. 

Зокрема, на вечорі-зустрічі «Герої не вмирають: 

минуле та сьогодення», присвяченому Дню 

пам’яті та примирення й Дню перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, виступили студенти Тернопільського 
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державного медичного університету 

ім. І. Горбачевського Зеновій Гвоздик та Михайло 

Денисюк, які перебували в зоні АТО й надавали 

медичну допомогу українським воїнам. Також на 

заході був присутній Віталій Гапанюк — боєць 

одного з підрозділів АТО. 

Особливо знаковою стала презентація 

книжки «Рабів до раю не пускають» Неоніли 

Крем’янчанки — журналіста, краєзнавця, члена 

Національної спілки письменників України, 

уродженки м. Кременця. У заході взяли участь 

родичі героїв Небесної сотні: батько Назарія 

Войтовича Юрій Войтович, мати Устима 

Голоднюка Ярина Голоднюк, мати Тараса Слободяна Марія Слободян, бійців, 

котрі перебувають у зоні АТО, волонтери. 

Спогадами про своїх дітей, котрі в пам’яті 

залишилися назавше молодими, ділилися батьки 

героїв Майдану та АТО. Дружина одного з героїв 

книжки — капелана Петра Бурака — розповіла 

про те, як воїни вмирають з Україною на вустах і 

як потрібно виховувати наших захисників. 

На презентації також був присутній учасник АТО Ігор-Ярослав Антонюк 

(«Бурий»), який нещодавно став користувачем Тернопільської ОУНБ. 

З нагоди Всесвітнього дня книги й 

авторського права відбулася година поезії 

«Українській нації призначено вижити!», 

на яку запросили військовослужбовців 

Тернопільської 44-ї окремої 

артилерійської бригади, учасників АТО. 

Для бійців свої вірші читали поети Євген 

Безкоровайний, Володимир Присяжний, Арсен Вікарук, Люба Малицька, Марія 
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Гуменюк. На згадку про зустріч воїни  отримали книжки з дарчими написами 

авторів, а також книжку «Правовий та соціальний захист бійців АТО». Усі 

присутні мали можливість переглянути документальний фільм про будні наших 

захисників у зоні АТО, роботу волонтерів громадської організації «Спілка бійців 

та волонтерів АТО «Сила України», а також ознайомитися з книжковою 

виставкою «Героїка галицької звитяги». 

У відділі міського абонементу функціонує постійно діюча книжкова виставка 

«Бібліотерапія»,  на якій представлено видання, котрі допомагають учасникам 

АТО та їхнім родинам адаптуватися в суспільстві. 

Уже стало доброю традицією 

проводити духовні читання, присвячені 

видатним особистостям України й 

Тернопільщини. Духовні читання 

«Великі ідеї великої людини» 

приурочили до 150-річчя від дня 

народження видатного українського церковного, культурного та громадського 

діяча, митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького.  

Духовні читання благословив отець Іван Січкарик. Уривок із молитви 

митрополита Андрея Шептицького «За Україну та український нарід» виконав 

учень ЗОШ № 6 м. Тернополя Олег Стасишин.  

Змістовними, науково обґрунтованими та пізнавальними були виступи 

модератора заходу, доктора історичних наук, професора кафедри стародавньої й 

середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка Елли Бистрицької та доктора біблійного богослов’я, викладача 

Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого отця Івана 

Січкарика. Жваву дискусію в присутніх викликав виступ директора департаменту 

освіти і науки Тернопільської ОДА, кандидата історичних наук Любомира Крупи. 

На духовні читання завітали відомі громадські діячі Тернопілля, гості 

громадської міської організації «Просвіта» з м. Іллічівська Одеської області, а 

також члени громадської організації «Сильні духом», яка об’єднує людей із 

порушенням опорно-рухового апарату.  
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Усі присутні мали змогу 

ознайомитися з виданнями, присвяченими 

життєвому шляху та подвижницькій 

діяльності духівника українського народу 

Андрея Шептицького, зокрема 

пасторськими посланнями, декретами, 

збірниками документів та епістолярною 

спадщиною, а також книжкою повного життєпису митрополита, написаною 

греко-католицьким священиком і богословом, французом за походженням 

Кирилом Королевським «Митрополит Андрей Шептицький», що побачила світ 

минулого року у львівському видавництві «Свічадо». З унікальним виданням із 

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

Пропам’ятна книга першого руско-народного паломництва в святу Землю від 5.09 

до 28.09.1906 року» (його організатором був митрополит Андрей Шептицький) 

ознайомила науковець, громадський діяч Марія Крупа.  

У поетичних читаннях «Поетика 

революції», присвячених Дню Гідності та 

Свободи, узяли участь молоді тернопільські 

поети Юрій Завадський, Юрій Матевощук, 

Роман Воробйов та Микола Шпаковський. У 

їхньому виконанні звучала авторська поезія. 

Ростислав Гунько, бібліотекар відділу міського абонементу, ознайомив гостей 

заходу з низкою видань патріотичної тематики з фонду книгозбірні. Присутні 

вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих учасників Революції Гідності та 

війни на Сході України. 

Уперше до Дня української писемності та мови в бібліотеці було проведено 

тренінг з української мови «Будь українцем! Думай, розмовляй, пиши 

українською». 

Гості заходу — школярі, студенти, читачі та працівники книгозбірні — мали 

змогу почерпнути багато корисної інформації з історії українського мовознавства 

та літературознавства. Їх увазі було представлено фрагменти відеоуроків із 
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культури української мови, підготовлені Тетяною Бойчук — викладачем 

української мови та літератури тколеджу Тернопільського національного 

технічного університету ім. І. Пулюя. Учасники тренінгу виконали тестові 

завдання й диктант із самоперевіркою написаного про життя й діяльність нашого 

краянина, знаного українського філолога, громадського та культурного діяча 

Василя Сімовича.  

Вдало доповнювала тренінг мультимедійна презентація, що містила цитати 

класиків української літератури та вчених-мовознавців.  

До 170-річчя від дня народження 

Івана Карпенка-Карого — видатного 

українського драматурга, актора, 

режисера, театрального діяча, одного з 

основоположників українського 

професійного театру — відбулися 

літературні читання «Корифей української драматургії». 

У заході взяв участь Юрій Черненко — актор Тернопільського академічного 

обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Він розповів про 

життя й творчість Івана Карпенка-Карого та прочитав уривки з його творів.  

Гостями заходу були студенти першого курсу факультету видавничої справи 

та редагування Галицького коледжу ім. В. Чорновола.  

У 2015 році відбулося два 

засідання Клубу шанувальників книги, 

який ропочав діяти при відділі міського 

абонементу Тернопільської ОУНБ у 

вересні 2014 року. Керівник клубу — 

письменниця, лауреат багатьох 

літературних премій, «Золотий письменник України 2015 року», член 

Національної спілки письменників України Леся Коковська-Романчук. Почесні 

члени клубу: Дарія Чубата — голова Тернопільського міського об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, Галина Груць — доцент 

кафедри педагогіки Тернопільського національного педагогічного університету 
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ім. В. Гнатюка, Світлана Бородіца — кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри історії української літератури Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Сергій Синюк — письменник, 

краєзнавець, член Національної спілки письменників України, Леся Білик — 

письменниця, член Національної спілки письменників України. 

У березні 2015 року відбулося засідання Клубу шанувальників книги, 

приурочене до Всесвітнього дня поезії та 85-річчя від дня народження видатної 

української поетеси Ліни Костенко.  

На заході звучали вірші у виконанні поціновувачів поезії Ліни Костенко: 

літераторки Лесі Коковської-Романчук, акторки Тернопільського академічного 

обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Віри Самчук, 

науковця Світлани Бородіци, студентів Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка й кооперативного торговельно-

економічного коледжу. 

У рамках другого засідання Клубу шанувальників книги відбулися 

літературні читання «На струнах слова Лесі Коковської-Романчук», присвячені 

ювілею улюблениці читачів, авторки популярних творів «Не залишай…», 

«Чотири дороги» та ін. Іменинницю привітали члени клубу — Галина Груць, Леся 

Білик, Світлана Бородіца. Несподіваною гостею засідання стала волонтерка 

Корпусу Миру США Кейт Дірі. Пісні на вірші Лесі Коковської-Романчук 

прозвучали у виконанні авторки та її чоловіка Тараса Коковського.  

За звітний період відділом міського абонементу оформлено 67 книжкових 

виставок, у т. ч. 48 до ювілейних дат українських та зарубіжних письменників із 

циклу «Літературний календар», зокрема: «Поет «нерозстріляного» відродження» 

(до 120-річчя від дня народження М. Рильського), «Історія вдивляється в 

сучасність» (до 120-річчя від дня народження Івана Ле), «Із когорти праведників» 

(до 95-річчя від дня народження М. Руденка), «Людина мусить бути щасливою» 

(до 95-річчя від дня народження Рея Бредбері), «Романтик моря» (до 135-річчя від 

дня народження О. Гріна) та ін. До пам’ятних і знаменних дат підготовлено 

11 виставок, віртуальних — 2, постійно діючих тематичних та інформаційних — 

6. 
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На сайті бібліотеки розміщено віртуальну виставку «У серці Бог, Україна, 

свобода!», на якій представлено книжки героїко-патріотичної тематики, що 

надходили у відділ упродовж минулого року. Видання розповідають про події 

Євромайдану та події на Сході України й про людей, які творять історію України 

та виборюють незалежність для своєї держави.  

Особливу популярність у читацької аудиторії має куток дитячої літератури 

«Нескінченна радість читання», адже родинне читання актуальне на сьогоднішній 

день — воно прищеплює любов до книжки. 

На тернопільських молодіжному радіо «Лад» та обласному радіо проведено 

6 оглядів літератури, серед них: «Ти знаєш, що ти — людина?» (до 80-річчя від 

дня народження Василя Симоненка), «Творець українського гімну» (до 200-річчя 

від дня народження Михайла Вербицького), «Королева детективу» (до 125-річя 

від дня народження Агати Крісті) та ін. 

У рамках благодійної акції «Милосердя через книгу» та з нагоди 

Міжнародного дня інвалідів працівники відділу міського абонементу відвідали 

членів громадської організації інвалідів «Сильні духом», що знаходиться в 

м. Тернополі на вул. 15 Квітня, 3. Бібліотекарі подарували їм книжки, часописи, 

солодощі до святкового столу та розповіли про послуги, які надаються даній 

категорії користувачів, поділилися планами щодо співпраці на майбутнє. 

У 2015 році на сайті книгозбірні було розміщено 23 інформаційних 

повідомлення. Відеорепортажі з 11 заходів транслювалися на телеканалх «ТТБ», 

«TV — 4» та «ІНТБ», на сервісі відеоматеріалів «Youtube» — 15 відеозаписів. У 

місцевій пресі опубліковано 16 статей (у т. ч. 10 дописів працівників відділу), в 

інтернет-виданнях — 3. На радіо «Лад» та обласному радіо прозвувало 

12 виступів (у т. ч. 6 оглядів літератури). 

Уже третій рік поспіль функціонує блог відділу міського абонементу 

«Абонемент на бульварі Шевченка, 15». У 2015 році його переглянуто 4967 разів, 

розміщено 45 публікацій. Особливо популярними серед читачів були рубрики 

«Бібліотекарі рекомендують», «Мій Шевченко», «Світло для душі», «Бібліотекарі 

і читачі у плині часу». 
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Значним попитом користувалася полиця вільного книгообміну 

«Буккроссинг», яку було  відкрито  23 квітня 2014 року. За час її роботи 

тернополяни «звільнили»  225 книжок,  у  2015 році — 78;  взяли 267 книжок. 

Буккроссерами  стали 70 осіб.  На  сайті  «Буккроссинг  в  Україні»  облікувались  

«звільнені» книжки буккроссерів, які знаходяться на  безпечній  полиці у відділі 

міського абонементу Тернопільської ОУНБ. Сайт засвідчує, що за кількістю 

«звільнених» книжок на буккроссингових полицях, бібліотека й далі займає 

6 місце серед ТОР-30 буккроссерів України. 

Працівники бібліотеки велику увагу приділяли обслуговуванню людей з 

особливими потребами, намагаючись допомогти їм адаптуватися в суспільстві. 

У 2015 році відділ міського абонементу Тернопільської ОУНБ й надалі тісно 

співпрацював з управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради, 

зокрема відділенням соціально-побутової адаптації з надання соціальних послуг 

самотнім  людям, який діє при Тернопільському міському територіальному центрі 

соціального обслуговування населення. Обслуговування самотніх громадян та 

людей похилого віку відділ міського абонементу здійснює через посередництво 

кур’єрів відділення соціального обслуговування  ТМТЦСО. Понад 10 років 

кур’єри соціальної служби обслуговують інваліда I групи Галину Святківську 

(1964 р. н.), для якої книжки — вікно у світ. 

Відділ продовжував співпрацювати з Тернопільськими обласним і міським 

центрами соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді, обласним відділенням 

фонду соціального захисту інвалідів, педагогічним колективом і студентами 

Тернопільського коледжу Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна». 

У 2015 році обслужено 226 користувачів з особливими потребами, у т. ч. 

52 інваліди І—ІІІ груп та 174 особи похилого віку. 

В умовах економічної кризи Тернопільська ОУНБ використовує допомогу 

волонтерів. 25 читачів відділу на волонтерських засадах доставляють документи 

людям, які не можуть відвідати бібліотеку самостійно (здебільшого це люди 

похилого віку).  
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У листопаді 2015 року, у рамках 

реалізації міжнародного проекту зі 

створення першої української DAISY-

бібліотеки для користувачів із глибокими 

ураженнями органів зору, у 

Тернопільській ОУНБ відбувся 

науково-практичний семінар 

«Організація інклюзивної освіти незрячих дітей». Проект реалізовується 

Львівським обласним осередком ВГО «Українська спілка інвалідів — УСІ» за 

підтримки «Svefi Academy» (Швеція), Міністерства культури України, 

Міністерства освіти і науки України, парламентського Комітету з питань науки і 

освіти, Національного університету «Львівська політехніка». Його мета — 

створення аудіокнижок у форматі DAISY для користувачів із вадами зору. 

У семінарі взяли участь: Оксана Потимко — керівник Ресурсного центру 

освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами 

Національного університету «Львівська політехніка», викладачі  академії «Свефі» 

(Швеція), учитель-методист (навчає в звичайній школі незрячу дитину), інженер 

Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими 

потребами Національного університету «Львівська політехніка».  

Гостями заходу були учителі-методисти, тифлопедагоги, соціальні 

психологи, вихователі дошкільних навчальних закладів, батьки незрячих і 

слабозорих дітей, бібліотекарі, представники громадських організацій, що 

опікуються інвалідами зору.  

Упродовж трьохгодинної зустрічі її учасники обговорили перспективи та 

проблеми організації інклюзивної освіти в Україні в сучасних умовах, почерпнули 

для себе багато корисної та цінної інформації від організаторів. Модератор 

семінару Оксана Потимко запропонувала бібліотекарям долучитися до проекту зі 

створення першої української DAISY-бібліотеки для незрячих дітей. 

Тернопільській ОУНБ вона подарувала свої книжки «Перша українська 

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

начитування текстів.  
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На сайті Тернопільської ОУНБ розміщено звернення до волонтерів та 

місцевих авторів з проханням долучитися до створення аудіокнижок у форматі 

DAISY, адже таким чином можна допомогти отримати DAISY-плеєр незрячій 

дівчинці Марійці, учениці 4-го класу ЗОШ № 16 м. Тернополя. 

Протягом року проведено понад 50 екскурсій бібліотекою для студентів 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 

Тернопільського інституту соціальних технологій, Тернопільського коледжу 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 

Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької.  

У рамках щорічного соціологічного дослідження «Краща книжка року» серед 

користувачів відділу міського абонементу проведено бліцопитування «Чому я 

читаю саме цього автора?». 

У 2015 році, як і щороку, визначено рейтинг «Книжки-лідери, які завоювали 

найбільшу популярність серед користувачів відділу міського абонементу». Він 

показав, що найбільший попит мали такі книжки українських авторів: «Тут 

похований Фантомас» Ю. Андруховича, «Фелікс Австрія» С. Андрухович, 

«Маріупольський процес» Г. Вдовиченко, «Аптекар» Ю. Винничука, «Пісні про 

любов і вічність» Л. Дереша, «Лим та інші детективні історії» М. Дочинця, 

«Месопотамія» С. Жадана, «Укри» Б. Жолдака, «Привид із Валової» 

А. Кокотюхи, «Зозулята зими» Дари Корній і Тали Владмирової; зарубіжних: 

«Номер нуль» У. Еко, «Атлант розправив плечі» Айн Ренд, «Великий Гейтсбі» 

Ф. Фіцджеральда, тетралогія «П’ятдесят відтінків» Е. Л. Джеймс, «Інферно» 

Д. Брауна, «Доктор Сон» С. Кінга, «Бігуни» О. Токарчук, «Оскар і Рожева Пані» 

Е.-Е. Шмітта, «Поліанна» Е. Портер, «Три товариші» Еріха Марії Ремарка, «1984» 

Дж. Оруелла, «Кульбабове вино» Р. Бредбері, «Майстер і Маргарита» 

М. Булгакова, «Grand-готель» Я. Вишневського, «Сто років самотності» 

Г. Маркеса, «Злочин і кара» Ф. Достоєвського, «Алхімік» П. Коельо, «Голодні 

ігри» С. Коллінз; письменників Тернопільщини: «Мертві квіти» О. Волкова, 

«Жезл і посох» П. Сороки, тетралогія «Цвіте терен» Л. Коковської-Романчук, 

«Льодовик» О. Вільчинського, «Теплі історії до кави» Н. Гербіш, «Звірослов» 
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Л. Мусіхіної, «Дорога до себе» Б. Мельничука, «Тибет на восьмому поверсі» 

А. Дністрового, «Осіння елегія» Г. Денеги, «Хочу в Тарасівку» Н. Фіалко. 

У 2015 році відбулося щорічне 

пленарне засідання наукової сесії 

Тернопільського обласного осередку 

Наукового товариства ім. Шевченка, 

присвячене 150-річчю від дня 

народження митрополита Андрея 

Шептицького. 

Свою лепту в дослідження релігійної, творчої та меценатської спадщини 

Андрея Шептицького вносить і Тернопільський обласний осередок Наукового 

товариства ім. Шевченка. Про результати йшлося на черговому пленарному 

засіданні товариства, яке відбулося 22 березня 2015 року. Зі звітною доповіддю 

виступив Михайло Андрейчин — академік, багаторічний голова організації. Він 

розповів про значні досягнення товариства на науковій та культурологічній нивах, 

підготовку до виходу у світ чергових збірників праць Тернопільського обласного 

осередку НТШ. Також зазначив, що до активної діяльності цієї неформальної 

академії наук долучилася ціла когорта молодих науковців і загалом нині 

організація нараховує понад чотириста членів. 

Цікавою та змістовною була майже годинна доповідь про митрополита 

Андрея Шептицького професора кафедри стародавньої та середньовічної історії 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 

дійсного члена НТШ Елли Бистрицької. Вражений виступом, голова 

Тернопільської обласної організації українського добровільного 

культурно-просвітницького правозахисного благодійного товариства «Меморіал» 

ім. В. Стуса Богдан Хаварівський запропонував видати книжку з викладеним 

матеріалом для учнівської молоді та широкого загалу читачів. 

Присутні високо оцінили доповідь про митрополита Андрея й католиків 

східного обряду Росії на початку ХХ століття аспірантки ТНПУ ім. В. Гнатюка 

Уляни Безпалько. Не менш захоплюючою була й розповідь авторитетного 
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краєзнавця, дійсного члена НТШ Богдана Головина про невідомі факти з життя 

патріарха. 

Працівники відділу міського абонементу провели огляд літератури про 

Андрея Шептицького. Михайло Андрейчин подарував бібліотеці унікальне 

чотиритомне видання наукових праць голови НТШ Олега Купчинського. 

Протягом 2015 року у відділі читального залу було зареєстровано 

6072 користувачі. Кількість відвідувань за рік становить 28 312, книговидача — 

137 481 пр. документів.  

У 2015 році у відділ надійшло 1595 пр. документів, з них: 1019 пр. книжок та 

576 пр. журналів. 

Проводилася постійна робота з базами даних: 

— редагування електронного каталогу — 1216 позицій; 

— база даних читачів за рік — 6009 записів. 

Систематично проводилась робота з відмовленнями. За рік зареєстровано 

67 відмовлень, у результаті проведеної роботи відмовлення на літературу з 

підсобного фонду відділу читального залу ліквідовано.  

Книжкові виставки, як традиційна форма роботи, займають важливе місце в 

рекламній діяльності, вони є основою популяризації бібліотеки та книжки, а 

головним їхнім завданням є залучення нових користувачів. 

Тематика книжкових виставок була різноманітною: 

— «Витязь молодої української поезії» (до 80-річчя від дня народження Василя 

Симоненка (1935—1963), українського письменника, журналіста); 

— «Злука УНР та ЗУНР: уроки для сучасної України» (до Дня Соборності та 

Свободи України);  

— «Кожний вірш свій і поему Він присвячував народу» (до річниці дня 

народження Тараса Шевченка (1814—1861), великого українського поета, 

художника, мислителя); 

— «Мудрість, народжена багатством серця» (85-річчя від дня народження Ліни 

Костенко (1930), української письменниці); 

— «Традиції слов’янської писемності й культури» (до Дня слов’янської 

писемності й культури); 
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— «Український шлях до Конституції» (до Дня Конституції України); 

— «Духовний будівничий української нації» (до 150-річчя від дня народження 

Андрея Шептицького (1865—1944), митрополита Української греко-

католицької церкви, громадсько-політичного діяча); 

— «Незалежна і єдина — Україна!» (до Дня Незалежності України); 

— «Ми, народи об’єднаних націй.., що об’єдналися за кращий світ» (до Дня 

Організації Об’єднаних Націй); 

— «Західноукраїнська Народна Республіка: від ідеї до життя» (до річниці від часу 

проголошення ЗУНР); 

— «Великі твої жертви, Україно» (до Дня пам’яті жертв голодоморів); 

— «Забезпечення й утвердження прав і свобод людини» (до тижня права). 

Поза планом було оформлено книжкові виставки: 

— «Реквієм Небесній Сотні»; 

— «Щоб поминальна свічка не загасла, завжди ми пам’ятаємо про вас!» (до Дня 

пам’яті та примирення); 

— «Ви на віки у пам’яті народу» (до Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні); 

— «Пам’ятати заради майбутнього» (до Дня пам’яті жертв фашизму); 

— «Революція на граніті — перший Майдан» (до 25-ї річниці студентської 

революції на граніті); 

— «Героїв стежина — від батька до сина» (до Дня захисника України); 

— «Я тим уже боржник, що українець зроду…» (до 80-річчя від дня народження 

Бориса Олійника (1935), поета, громадського діяча); 

— «Слава Героям Небесної сотні»; 

— «Боротьба з корупцією — нагальна потреба сучасності» (до Міжнародного дня 

боротьби з корупцією). 

У 2015 році проведено такі перегляди літератури: 

— «Війна гримить на цілий світ, калини обпалило цвіт…» (до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав); 

— «Українська родина: погляд через віки» (до Міжнародного дня сім’ ї); 
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— «Державний суверенітет України: погляди, думки, висновки» (до річниці 

проголошення Декларації про державний суверенітет України); 

— «Антикорупційна політика — функція держави» (до Міжнародного дня 

боротьби з корупцією). 

Задля розкриття багатства фонду відділу читального залу та популяризації 

книжок створено «Куточок вільного доступу». На довготривалих книжкових 

виставках можна було ознайомитися з найцікавішими виданнями за темами: 

— «Жінки в історії України»; 

— «Сторінки української історії»;  

— «Багатства філософської мудрості»;  

— «Духовні традиції світу»; 

— «Українська економіка: що далі?»; 

— «Право знати право». 

У 2015 році оновлено віртуальні книжкові виставки: 

— «Краща книжка року»; 

— «Україна — НАТО»; 

— «Нові книжки у відділі читального залу»; 

— «Рейтинг періодичних видань». 

На обласному радіо проведено огляди літератури: 

— до Дня пам’яті героїв Крутів; 

— до 110-річчя від дня наородження Уласа Самчука (1905—1987), українського 

письменника; 

— до 120-річчя від дня народження Максима Рильського (1895—1964), 

українського поета, громадського діяча; 

— до 125-річчя від дня народження Миколи Зерова (1890—1937), українського 

поета, літературознавця, критика; 

— до 120-річчя від дня народження Тодося Осьмачки (1895—1962), українського 

письменника, перекладача;  

— до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького (1865—1944), 

митрополита Української греко-католицької церкви, громадсько-політичного 

діяча; 
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— до 170-річчя від дня народження Івана Карпенка-Карого (1845—1907), 

українського драматурга; 

— до 85-річчя від дня смерті Олени Пчілки (1849—1930), української 

письменниці, публіцистки, громадської та культурної діячки;  

— до 125-річчя від дня народження Зінаїди Тулуб (1890—1964), української 

письменниці; 

— до 175-річчя від дня народження Михайла Старицького (1840—1904), 

українського письменника, театрального та культурного діяча. 

Упродовж 2015 року працівники відділу читального залу провели багато 

надзвичайно цікавих комплексних заходів для широкого кола відвідувачів. 

До Міжнародного дня рідної мови 

відбулася літературно-музична композиція 

«Найдзвінкіше слово рідне, найрідніша 

мова». 

Гостям заходу продемонстровали 

мультимедійну презентацію «Скорботний 

календар української мови», що містила 

розповіді про нелегкий шлях, який пройшла українська мова на шляху 

становлення, а також запропонували ознайомитися з книжковою виставкою 

«Мова українська: щира, добра, натхненна, ти найкраща у світі, бо рідна, моя!», 

на якій було представлено літературу з фонду Тернопільської ОУНБ про історію 

та розвиток української мови.  

Всесвітньому дню захисту прав 

споживачів присвятили круглий стіл 

«Правові засади захисту прав споживачів». 

У заході взяли участь завідувач відділу 

держспоживінспекції України з питань 

захисту прав споживачів у Тернопільській 

області Роман Майка, студенти Тернопільського національного економічного 

університету й Тернопільського кооперативного торговельно-економічного 

коледжу.  
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Гості зустрічі переглянули відеоролик «Соціальна шпаргалка. Якісні і 

неякісні товари. Права споживачів». 

До Дня Героїв відбувся вечір пам’яті «Ви мріяли про гідність та свободу, Ви 

не чекали нагород та слави». 

Гість зустрічі, старший науковий співробітник історико-меморіального 

музею політичних в’язнів Ігор Олещук розповів про героїв-земляків, які віддали 

своє життя за свободу України. 

Бібліотекарі відділу читального залу продемонстрували мультимедійну 

презентацію, що містила інформацію про Героїв України — починаючи від 

Аскольда та Діра й до Героїв Небесної сотні. Увазі гостей заходу вони 

запропонували книжкову виставку «Увійшли в безсмертя», на якій було 

представлено літературу з фонду Тернопільської ОУНБ про життя й діяльність 

Героїв України.  

Закінчилася зустріч ушануванням пам’яті загиблих бійців за волю та 

незалежність України хвилиною мовчання. 

Для популяризації сучасної 

української книжки разом із 

тернопільським видавництвом «Навчальна 

книга — Богдан» було проведено 

презентацію нового роману Ніни Фіалко 

«Коли брати стають ворогами…».  

Це видання для кожного свідомого 

українця, який хоче осмислити, оцінити події Революції Гідності в 

широкомаштабному контексті. У книжці можна знайти відповіді на багато 

запитань, які турбують чи не кожного з нас. 

Гості заходу мали змогу ознайомитися з творами Ніни Фіалко з фонду 

Тернопільської ОУНБ.  

Дню Українського козацтва були присвячені історичні читання «Вони 

боролися за щастя і свободу, служили українському народу».  

Олег Гаврилюк, завідувач відділу давньої, середньовічної та нової історії 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею, розповів про визвольну війну 
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1648—1657 років під проводом Богдана 

Хмельницького на Тернопільщині, зупинився 

на ключових для війни моментах, а саме 

Збаразькій облозі та Зборівській битві. Після 

переможного для українців перебігу 

останньої було укладено Зборівський договір.  

Увазі учасників заходу бібліотекарі відділу читального залу запропонували 

огляд літератури «Сторінки історії українського козацтва». 

До Дня працівника соціальної сфери відбувся круглий стіл «Портрет 

спеціаліста: соціальний працівник». 

Учасники заходу — провідний 

спеціаліст відділу соціальної роботи 

Тернопільського міського центру соціальних 

служб для сім’ ї, дітей та молоді Юрій 

Чирський, координатор роботи з 

переселенцями та їхніми дітьми, психолог 

молодіжного центру розвитку «Міст» Мар’яна Гевко, засновник, голова фонду 

«Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко, волонтер фонду «Майбутнє сиріт» Ірина 

Вакалюк — висвітлили роль соціальних працівників у житті тимчасово 

переселених осіб та військовослужбовців, які повернулись із зони проведення 

АТО. 

Позапланово проведено інформаційну годину «Торгівля людьми — 

порушення прав людини».  

Керівник громадської організації 

«Інформаційно-правовий центр «Права 

людини», тренер національної тренерської 

мережі «Ла Страда — Україна», кандидат 

юридичних наук Олександра Гриньків 

провела тренінг, спрямований на 

підвищення рівня знань студентської молоді про проблеми торгівлі людьми та 

можливості попередження такої трагедії. 
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До річниці трагічних подій під 

Іловайськом (10 серпня — 3 вересня 

2014 року), що увійшли в історію під 

назвою «Іловайський котел», відбулася 

презентація книжки Євгена Положія 

«Іловайськ» за участю автора. 

Під час заходу присутні мали змогу 

ознайомитися з книжками Євгена Положія, зокрема: «Дядечко на ім’я бог» 

(Харків, 2008), «Потяг: Оповідання» (Харків, 2008), «По той бік пагорба» (Київ, 

2010), «Одіссея» (Харків, 2011), «Юрій Юрійович, улюбленець жінок» (Харків, 

2013), «Риб’ячі діти» (Київ, 2014), які є у фонді Тернопільської ОУНБ та 

користуються популярністю серед читачів. 

Презентація закінчилася автограф-сесією. Пан Євген подарував бібліотеці 

презентоване видання з автографом і висловив сподівання, що воно одержить 

високу оцінку читачів. 

Також відублася презентація книжки 

«Наші Атланти: жертовність во ім’я 

спасіння» Степана Гериліва. 

На захід завітали люди доволі різні за 

світоглядами, але всіх їх поєднала тема 

війни на Сході, волонтерської роботи й 

допомоги бійцям АТО.  

У відділі читального залу працював Пункт доступу громадян до офіційної 

інформації (ПДГ). Упродовж 2015 року його послугами скористалася 61 особа, 

зокрема 44% — люди пенсійного віку, по 28% — студенти та люди середнього 

віку. Значну частину запитів користувачів ПДГ становить офіційна інформація. 

Основними темами таких запитів були: пенсійне, цивільне, сімейне, житлове, 

спадкове, трудове законодавство тощо. 

Також користувачі ПДГ отримати безкоштовну допомогу в пошуку правової 

інформації з питань соціального захисту, захисту прав споживачів, виборчого 

права, децентралізації, оформлення субсидій, прав ВПО. 
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Неодноразово надавалася інформація про вищі навчальні заклади та 

студентські програми. Зверталися користувачі й за пошуком електронних ресурсів 

і складанням бібліографічних списків літератури. Крім цього, для користувачів 

було придбано квитки Укрзалізниці та зарезервовано готель. 

У ПДГ організовано постійно діючу виставку «Пункт доступу громадян до 

офіційної інформації», де представлено різні види правознавчої літератури: 

офіційні, громадсько-політичні, навчальні, науково-популярні, нормативно-

виробничо-практичні, довідкові, енциклопедичні видання. 

Також складено вебліографію сайтів міністерств та інших органів виконавчої 

влади. 

Протягом 2015 року працівники відділу читального залу брали участь у 

семінарах директорів бібліотек та курсах підвищення кваліфікації бібліотечних 

працівників, вели активну роботу з популяризації книжки серед користувачів, 

надавали довідки щодо підсобного фонду відділу та постійно оновлювали 

інформацію на блозі «Біблотека. Книга. Читач…». 

Робота відділу літератури іноземними мовами у 2015 році відзначилась 

організацією цікавих, зорієнтованих за професійною ознакою масових заходів, що 

сприяли задоволенню та розвитку інформаційних потреб і запитів, зростанню 

кола пізнавальних читацьких інтересів, проведенню дозвілля. 

Обсяг фонду відділу на різних носіях інформації на 1.01.2016 року 

нараховував 10 133 пр. документів. За звітний період до відділу надійшло 590 пр. 

документів. 

У загальному об’ємі фонду поступово зростає частка аудіовізуальних 

документів та електронних видань. На 1.01.2016 року нараховується 164 пр. АВД 

та 358 пр. ЕВ. 

Упродовж 2015 року проводилась систематична робота з очищення фонду. За 

результатами вивчення та відбору з різних причин було вилучено 310 пр. 

документів, значну частину яких складають дублетні, фізично зношені та 

застарілі документи. 

Проводилася відповідна робота зі збереження бібліотечного фонду: постійно 

перевірявся фонд на правильність розстановки, систематично здійснювалися 
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санітарно-гігієнічні заходи. Виконано ремонт 36 пр. документів та підготовлено 

9 підшивок періодики до здачі в палітурний цех. 

Упродовж року працівники відділу продовжували роботу з обробки та 

каталогізування документів. Так, було опрацьовано нові надходження: 159 пр. 

книжок, 88 аудіовізуальних документів, 130 електронних видань (шифрування, 

опис, технічне опрацювання), внесено їх в електронний каталог документів 

іноземними мовами. Продовжувалося переведення фонду в електронний каталог 

(475 записів) та штрихове кодування документів (1489). У БД «Читач» внесено та 

відредаговано 1089 позицій. 

Значну частину бюджетного часу було відведено на редагування 

бібліографічних записів електронної бази данних відділу, зокрема предметних 

рубрик, загалом відредаговано 1571 запис. 

Інформаційно-бібліографічне обслуговування відбувалось відповідно до 

пріоритетів користувачів. Протягом року надано 67 бібліографічних довідок, у 

т. ч. 23 — за допомогою електронного каталогу, 13 — за допомогою мережі 

інтернет. Тематика довідок різноманітна: «Сучасні форми та методи навчання 

англійської мови», «Навчання аудіюванню», «Німецька мова в початковій школі», 

«Диференційований підхід у навчанні на уроках іноземної мови», «Навчальні ігри 

в початковій школі», «Світ Марка Твена і його книги», «Англійська література 

ХІХ ст.», «Мистецтво епохи Відродження» та інші. Довідки країнознавчої 

тематики були такими: «The USA Economy», «Main Facts from the History of the 

USA», «Outstanding People — Presidents of the USA», «Welcome to Ukraine» тощо. 

Відвідувачам відділу було надано 45 консультацій. 

Для комплексної популяризації наукових та галузевих видань і покращення 

інформаційно-бібліографічного забезпечення потреб фахівців різних галузей та 

відзначення знаменних дат увазі читачів пропонувалися 12 виставок літератури, 

серед них:  

— «Від фантастики до сатири» (до 125-річчя від дня народження Карела Чапека, 

чеського письменника),  

— «Революціонер в літературі» (до 175-річчя від дня народження Еміля Золя, 

французького письменника),  
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— «Небесний трубадур» (до 115-річчя від дня народження Антуана де Сент-

Екзюпері, французького письменника);  

— «Світові релігії: історія та сучасність» (до Всесвітнього дня релігій),  

— «Європейська мозаїка» (до Дня Європи),  

— «Музика без кордонів» (до Міжнародного дня музики) та ін. 

Для відзначення знаменних та пам’ятних дат в історії США, що передбачено 

в діяльності центру «Вікно в Америку», увазі відвідувачів було представлено 12 

виставок літератури, серед яких: «American holidays» («Американські свята»), 

«American Law» («Американське право»), «American Fiction» («Художня 

література Америки»), «Outline of American History» («Нарис американської 

історії») та ін. 

У центрі «Вікно в Америку» відбулася презентація програми «Opportunity 

Funds», яку провів директор інформаційно-консультативного центру «Освіта» 

Андрій Гаталяк. Захід відвідали старшокласники тернопільських шкіл.  

19 лютого 2015 року відзначили десятиріччя 

від дня офіційного відкриття інформаційно-

ресурсного центру «Вікно в Америку». Під час 

свята керівник центру представила 

мультимедійну презентацію про історію успіху 

центру «Вікно в Америку», виступили волонтери 

та постійні відвідувачі, усіх присутніх привітали працівники Посольства США в 

Україні. 

Працівники відділу брали участь у щорічній акції «Книги у пошуках читача», 

приуроченій до Всесвітнього дня книги й авторського права. На виставці 

«Україна очима іноземців» були представлені видання з історії України 

іноземними мовами. Учасники акції мали змогу переглянути книжки іноземних 

авторів та представників української діаспори, видані за кордоном. 

Під час презентації електронних читанок та електронних книжок «Читай! 

Формат не має значення!» відвідувачам розповіли про історію електронних 

документів, їх основні характеристики, переваги та недоліки. Розглянули 

найпопулярніші моделі електронних читанок та презентували рідери Kindle і 
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планшети iPad із колекції центру «Вікно в Америку». Учасників заходу 

ознайомили із завантаженим контентом, продемонстрували, як користуватися 

пристроями та визначилися, чи варто придбати рідер, чи все ж надати перевагу 

традиційній книжці. 

У презентації міжнародних освітніх програм «Освіта за кордоном» взяла 

участь Софія Блавітська, випускниця «UGRAD» (програми, що надає можливість 

українським студентам навчатися в університетах чи коледжах США). Вона 

розповіла про саму програму, підготовку до неї, критерії відбору, особливості 

американського академічного навчання та стажування, поділилася досвідом та 

враженнями від перебування в США.  

Резонансною була конференція для 

вчителів та викладачів англійської мови 

«Window on America Center Teachers’ 

Conference: Resources and Development 

Strategies». У ній взяли участь 38 

представників різних навчальних 

закладів м. Тернополя. Організували та 

провели захід Девід Х’юз — магістрант Центральноєвропейського університету, 

волонтер культурних програм, Метт Тюрнер — волонтер Корпусу Миру, тренер-

викладач ТНЕУ, Оксана Біленька — старший учитель, спеціаліст вищої категорії 

Української гімназії ім. І. Франка, Наталі Хенлет — волонтер Корпусу Миру, 

тренер-викладач Київської академії неперервної освіти, Олеся Гончарук — 

керівник центру «Вікно в Америку» Тернопільської ОУНБ. 

Європейському дню мов був присвячений круглий стіл «Мова — дзеркало 

культури». Учасники заходу — студенти факультету іноземних мов ТНПУ 

ім. В. Гнатюка — ознайомилися з багатством мовного розмаїття Європи, 

розглянули цікаві факти з історії європейських мов, обговорили зв’язок мови з 

культурою народу. 

Цікавою була зустріч із віце-консулом Сполучених Штатів Америки Джейн 

Гірс. Пані Гірс розкрила особливості процесу отримання диверсифікаційних віз 

США. Вона зупинилася на його основних етапах і пояснила, що потрібно зробити 
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для того, щоб процедура отримання візи 

була чіткою та прозорою. Віце консул 

розповіла про проблему візового 

шахрайства, а також про агенції, які 

пропонують послуги в проходженні 

процесу отримання віз США, так звану 

«допомогу» у виграші «Зеленої карти». Усі 

зацікавлені мали змогу отримати відповіді на запитання, пов’язані з існуючими 

процедурами отримання імміграційних віз США. 

З презентацією про диверсифікаційні візи та проблеми візового шахрайства 

виступила консул Сполучених Штатів Америки Ніколь Тобін. Також вона 

відповіла на запитання, пов’язані з існуючими процедурами отримання 

диверсифікаційних віз США. У присутності консула всі охочі мали змогу 

заповнити анкету для участі в лотереї «Зелена карта». 

Восени 2015 року у відділі літератури іноземними мовами відбулася 

презентація-дегустація «Франція та французька кухня». Рішар Хюет, громадянин 

Франції, великий поціновувач України, розповів про культуру й традиції своєї 

батьківщини, розбіжності в менталітеті українців та французів, почастував 

присутніх стравами французької кухні, приготовленими власноруч. Захід 

відвідали викладачі та студенти філологічного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.  

Центр «Вікно в Америку» долучився до 

відзначення Міжнародного дня ігор. Учасники 

заходу різного віку разом із волонтерами 

Корпусу Миру Селіз Веллер та Меттом 

Тюрнером грали настільні ігри з колекції 

центру.  

Для популяризації ресурсів та роботи відділу й центру «Вікно в Америку» 

було проведено цикл виїзних презентацій у навчальних закладах міста. 

Так, координатор центру Олеся Гончарук та волонтер Корпусу Миру США в 

Україні Метт Тюрнер відвідали гімназію «Гармонія» Галицького коледжу 
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ім. В. Чорновола. Олеся Гончарук розповіла про послуги й ресурси центру, 

продемонструвала відеоролик про «Вікно в Америку». Метт Тюрнер виступив із 

мультимедійною презентацією про діяльність Корпусу Миру та розкрив 

особливості святкування Дня подяки в США. У заході взяли участь 52 студенти. 

Координатор центру двічі відвідала Тернопільський обласний навчально-

реабілітаційний центр, де разом із волонтерами Корпусу Миру Кетлін Дірі та 

Меттом Тюрнером провела клуб розмовної англійської мови, розповіла учням та 

вихователям про діяльність «Вікна в Америку». Учасники заходів також грали 

настільні ігри з колекції центру. 

У рамках проекту «Вікно в Америку» 

продовжили роботу клуби. Протягом року в 

центрі «Вікно в Америку» проводились 

заняття в таких клубах: вивчення 

англійської для користувачів із середнім 

рівнем володіння мовою, підготовка до здачі 

TOEFL-тесту, розмовна англійська мова, 

перегляд фільмів англійською мовою, англійська мова для початківців, клуб 

читання англійською мовою, «Світ американської літератури», вивчення 

граматики англійської мови, вивчення іспанської мови, вивчення німецької мови. 

За рік проведено 286 засідань клубів, які відвідали 6266 осіб. 

Проводилася робота за грантом № SUP30014GR182. За надані кошти було 

придбано два ноутбуки з аксесуарами, один цифровий фотоапарат з аксесуарами, 

один телевізор зі стійкою, один кольоровий принтер із картриджами, 158 книжок 

для працівників відділу та користувачів, меблі й виставкове обладнання, 

промоційні матеріали (закладки, ручки, блокноти), а також оновлено підлогу. 

Придбане обладнання покращило якість надання послуг, відповідно зросла 

кількість відвідувачів та книговидача, а також модернізувався інтер’єр відділу. 

У 2015 році продовжував наповнюватися інформацією блог центру «Вікно в 

Америку» (http://woa.library.te.ua), а також сторінки в соцмережах «Вконтакте» 

(http://vk.com/woaternopil) та «Facebook» (https://www.facebook.com/Window-on-

America-Center-in-Ternopil-200932813257695/). Заходи відділу літератури 
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іноземними мовами та центру «Вікно в Америку» відображалися в новинах на 

сайті бібліотеки. 

Робота відділу та ресурсного центру «Вікно в Америку» висвітлювалась у 

засобах масової інформації (у газеті «Вільне життя», інтернет-виданнях «Погляд», 

«Тернопільська афіша», на обласному радіо й телеканалі «ІНТБ»). 

Необхідною умовою досягнення нової якості в роботі працівників відділу 

залишалось підвищення їхнього професійного рівня. Керівник центру «Вікно в 

Америку» узяла участь у семінарі «Американські центри в Україні: креативні 

програми, нові технології, ефективний менеджмент», що відбувся в м. Києві 25—

28 серпня 2015 року, а також відвідала VІ Львівський бібліотечний форум. 

Координатор центру «Вікно в Америку» Олеся Гончарук брала участь у 

семінарі-практикумі бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Тернополя на тему «Нові напрямки роботи бібліотеки з інформаційними 

ресурсами», що відбувся в Тернопільській обласній універсальній науковій 

бібліотеці. Вона виступила з мультимедійною презентацією «Сучасна бібліотека 

та її послуги: можливості центру «Вікно в Америку», к якій навела форми 

співпраці центру та відділу літератури іноземними мовами з бібліотеками 

навчальних закладів міста. 

Відділ літератури з мистецтва Тернопільської ОУНБ посідає вагоме місце в 

системі естетичного виховання населення. У 2015 році працівники відділу 

спрямовували свою діяльність на популяризацію надбань світового мистецтва, 

музики, кіно, архітектури та скульптури шляхом організації та проведення 

різноманітних акцій і заходів. 

Систематично поповнювались електронні БД «Картотека пісень за назвами» 

(8731 запис), «Ноти та партитури» (355 записів), «Картотека статей» (335 записів), 

«Ретроспекція» (6909 записів), блог відділу «ART-світлиця».  

Для популяризації літератури з питань мистецтва та відзначення знаменних 

дат, увазі читачів пропонувалися 14 книжкових виставок, зокрема:  

— «Різдвяна мить в мистецтві»; 
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— «Час, втілений у музиці» (до 120-річчя від дня народження Бориса 

Миколайовича Лятошинського (1895—1968) — українського композитора, 

диригента, педагога, музично-громадського діяча);  

— «Душа його — народна пісня» (до 135-річчя від дня народження Василя 

Васильовича Безкоровайного (1880—1966) — українського композитора, 

диригента, педагога); 

— «Провісник українського відродження» (до 200-річчя від дня народження 

Михайла Вербицького (1815—1870) — українського композитора, хорового 

диригента, священика, громадського діяча, автора гімну України); 

— «Молитва й пісня в небо линули» (до 150-річчя від дня народження Дениса 

Січинського (1865—1909) — українського композитора, диригента й 

музичного діяча); 

— «Чародій українського хороспіву» (до 120-річчя від дня народження Григорія 

Верьовки (1895—1964) — українського композитора, хорового диригента, 

педагога) та ін. 

Важливою ділянкою роботи відділу було інформаційно-бібліографічне 

обслуговування користувачів, яким надано 96 бібліографічних довідок. 

Ефективними формами інформаційної діяльності стали огляди літератури для 

викладачів і студентів вищих та середніх навчальних закладів. Зокрема, для 

студентів Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу 

працівники відділу провели огляд «Мистецька палітра», для студентів факультету 

мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка — огляди «Мистецтво української діаспори» та «Українська ікона 

в просторі і часі». 

У систематичну картотеку статей влито 390 карток. 

На запит Української бібліотечної асоціації підготовлено й відправлено 

інформацію про отримані видання від Національного центру Олександра 

Довженка, а саме DVD-збірку «Олександр Довженко. Творча спадщина», яка 

складається з 10 інтерактивних дисків.  

Для популяризації творчості митців Тернопільщини у відділі регулярно 

проводилися масові заходи.  
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Заслуговує на увагу літературно-

музичний вечір «України великої діти», 

присвячений 200-річчю від дня народження 

композитора, хорового диригента, 

священика, громадського діяча Михайла 

Вербицького та 150-річчю від часу першого 

публічного виконання національного гімну України. 

Розпочався захід промовою старшого викладача кафедри історії, теорії та 

практики культури Львівської філії КНУКіМ Василя Штокала. Пан Василь 

здійснив екскурс у творчу та громадську діяльність Михайла Вербицького, а 

також подарував бібліотеці цінні історичні та релігійні книжки й жменьку землі, 

яку привіз із Польщі — з могили нашого земляка. Вона зберігатиметься в 

обласному краєзнавчому музеї. 

Про творчу та громадську діяльність М. Вербицького розповіла 

співорганізатор і ведуча заходу, поетеса та громадська діячка Леся Любарська. 

Патріотичні пісні й поезія линули з уст відомих у нашому краї співаків Ярослави 

Декалюк і Людмили Червінської, читців, артистів театру-студії «Сузір’я» 

(художній керівник — заслужений діяч мистецтв України Орест Савка) Олени 

Борисюк, Тамари Вощило та Андрія Тимочка. Зачарувала своїм співом і грою на 

гітарі молода артистка, випускниця факультету мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка, 

учасниця хору «Заграва» Тетяна Деркач. Родзинкою вечора став виступ 

наймолодшого учасника Богдана Бенвіна, який читав свої улюблені вірші про 

українських козаків. 

Слово мали голова товариства «Меморіал» Богдан Хаварівський.  

Були на заході й представники товариств «Надсяння» та «Бойківщина», 

товариства ім. Б. Лепкого та його голова Богдан Кусень, громадсько-культурні 

діячі Володимир Верней, Ольга Цеплик, Степан Буртняк та інші. 

Завершився вечір виконанням Гімну України, музику до якого створив 

великий син українського народу Михайло Вербицький. 

Вечором-портретом «Славетні наші земляки» відзначили 125-річчя від дня 

народження видатного українського живописця та графіка Михайла Осінчука.  
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Присутніх вразив виступ внучки сестри митця Ярослави Осінчук, яка 

розповіла про відкриття та посвяту меморіальної дошки вченим і громадським 

діячам Михайлові та Роману Осінчукам на батьківському подвір’ ї. 

Уродженцю Тернопілля, польському скрипалю-віртуозу й композиторові, 

засновнику польської скрипкової музики Каролю-Юзефу Ліпінському був 

присвячений літературно-музичний вечір «Скрипкова мелодія на українсько-

польський мотив». 

У заході, приуроченому до 225-річчя від дня народження митця, узяли участь 

Ірина Бевська, кандидат мистецтвознавства, викладач-методист Тернопільського 

державного обласного музичного училища ім. С. Крушельницької та Соломія 

Карпович і Софія Лусь, студентки IV курсу теоретичного відділу цього ж 

навчального закладу. 

На вечорі прозвучали полонези для скрипки з оркестром та варіації на теми 

польських п’єс. 

Пріоритетним напрямком діяльності відділу технічної літератури у 2015 році 

було інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів. У 

режимі «запит-відповідь» виконано 116 бібліографічних довідок різних видів 

(тематичних, бібліотечних, бібліографічних, фактографічних). 

У відділ надійшли 46 книжок, 21 назва журналів та 1 комплект газет. 

Для ознайомлення спеціалістів із новими надходженнями періодичних 

видань із   техніки та більш повного розкриття змісту журналів, які отримує відділ 

технічної   літератури,   працівники   готували  й  надсилали  в  ЦБС  області та на 

кафедри Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя 

щоквартальний інформаційний список «Сторінками технічних періодичних 

видань». 

Фахівці відділу продовжували роботу над поповненням електронного ресурсу 

СКС, розділ «Техніка. Технічні науки». У 2015 році в базу даних внесено 

338 записів. Традиційно велася робота з редагування й наповнення новими 

надходженнями розділу «Техніка. Технічні науки» систематичної картотеки 
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статей. Усього в СКС було влито 678 карток. За окремим проектом із редагування 

електронного каталогу бібліотеки працівник відділу відредагував 2122 позиції. 

Для викладачів Тернопільського національного технічного університету 

ім. І. Пулюя, технічного коледжу, Тернопільського коледжу харчових технологій і 

торгівлі підготовлено й надіслано 9 інформаційних списків літератури на теми:  

— «Навколишнє середовище й економіка: економічні інструменти 

природокористування»; 

— «Економічні перспективи енергетичних технологій ХХІ століття»; 

— «Відновлювані джерела енергії в енергетиці України»; 

— «Сучасні технології в індустрії будівництва». 

З досягненнями в галузі науки й техніки, новітніми технологіями та 

реформуванням виробничих сил і соціально-економічних відносин у суспільстві 

ознайомили читачів книжкові виставки, перегляди літератури, дні спеціаліста, дні 

інформації, дні періодики:  

— «Соціальне значення та проблеми охорони праці на виробництві»; 

— «Виклики сучасності та пошуки розв’язання проблем енергетичної 

промисловості України (Десятиліття стійкої енергетики для всіх)»; 

— «Житлове будівництво: досвід проектування й технології сучасності»; 

— «Фундаментальні дослідження — основа розробки нових енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій»; 

— «Управління житлово-комунальним комплексом у сучасних умовах»; 

— «Прогресивні технології в дизайні та будівництві»; 

— «Обладнання, інгредієнти й технології для переробки молока»; 

— «Нанотехнології — авангард технологічного розвитку суспільства»; 

— «Новітні й традиційні методи обробки металів та сплавів», 

— «Основні тенденції та особливості розвитку нафтогазової промисловості 

України» тощо. 

Крім того, було проведено тиждень енергоефективності, під час якого 

організовано день інформації «Проблеми енергоефективності вітчизняного 

нафтогазового комплексу» (для студентів і викладачів Тернопільського 

національного технічного університету ім. І. Пулюя), підготовлено 
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рекомендаційний список літератури «Енергозбереження в Україні: проблеми та 

шляхи вирішення». 

Питанням охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки 

життєдіяльності людини були присвячені книжкові виставки й перегляди 

літератури: 

— «Чорнобиль не має минулого часу» (до Дня чорнобильської трагедії); 

— «Цілюще джерело життя (Чи знаємо ми смак справжньої чистої природної 

води?» (до Всесвітнього дня водних ресурсів); 

— «Чарівне наше довкілля» (до Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища) та ін. 

З нагоди Всесвітнього дня охорони 

навколишнього середовища у відділі технічної 

літератури Тернопільської ОУНБ відбулась 

інформаційна година «Земля — наш спільний 

дім». У заході взяли участь відомі екологи, 

журналісти, режисери, зокрема: І. О. П’ятківський — начальник відділу 

департаменту екології та природних ресурсів, І. І. Герц — директор обласного 

еколого-натуралістичного центру, заслужений працівник освіти України, 

Н. М. Бобко — головний режисер телебачення Тернопільської обласної 

телерадіокомпанії. Гості поділились своїми 

думками з приводу екологічних проблем 

Тернопілля. Дотепні історії, пов’язані з 

природою, корисні поради та настанови 

зацікавили всіх присутніх. Учасники заходу 

переглянули декілька мультимедійних 

презентацій екологічної тематики.  

Проводилась робота на допомогу винахідникам і раціоналізаторам, розвитку 

технічної творчості. У відділі було організовано книжкову виставку «Від 

винаходів Леонардо да Вінчі до інноваційних розробок сьогодення» (до Дня 

винахідника і раціоналізатора), перегляд літератури «Раціоналізатори та 

винахідники — творці ідей, речей творці». 
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Працівники відділу активно співпрацювали із засобами масової інформації, 

зокрема радіо «Лад» та газетою «Вільне життя плюс». 

Так, на радіо «Лад» у рубриці «Професійні свята та ювілеї видатних людей», 

прозвучали 6 оглядів літератури: 

— «Інноваційні енергозберігаючі технології» (до 55-річчя від часу заснування 

журналу «Энерготехнологии и ресурсосбережение»); 

— «Перлина української архітектури» (до 155-ї річниці від дня народження 

О. В. Кобелєва); 

— «Наша планета — колиска життя» (до Всесвітнього дня охорони 

навколишнього середовища); 

— «Погляд в історію: кондитерські рецептури минулого»; 

— «Утеплення будинку чи квартири: комфорт і економія»; 

— «Нові можливості відділу технічної літератури в наданні інформаційних 

послуг». 

Для широкого кола читачів цікавими були книжкові виставки із циклу 

«Домашня академія»: 

— «Україна сакральна: традиції та сучасність в архітектурі»; 

— «Зробимо життя цікавішим: новини у світі електроніки»; 

— «Нашого цвіту по цілому світу (українська вишивка)»; 

— «Одягаємо вікна: карнизи, штори, портьєри, жалюзі»; 

— «Екологічний дизайн інтер’єру: гармонія людини та природи»; 

— «Запрошуємо у світ комп’ютерних технологій»; 

— «Дерев’яне домобудівництво в Україні». 

У газеті «Вільне життя плюс» опубліковано замітку про роботу відділу, 

зокрема про книжкову виставку «Енергозбереження як визначальний фактор 

розвитку національної економіки». 

Протягом 2015 року працівники відділу технічної літератури пропонували  

користувачам  блогу  «Світ  очима технічної книги»  яскраві книжкові виставки 

до знаменних і пам’ятних дат, інформацію про творчі зустрічі із цікавими 

людьми, презентації та огляди нових надходжень. 
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У 2015 році робота відділу сільськогосподарської літератури була 

спрямована на задоволення інформаційних потреб наукових працівників, 

спеціалістів АПК, студентів вищих навчальних закладів, а також садівників-

любителів та дачників. 

У звітному році у відділ надійшли: 31 книжка, з них 27 — нові надходження, 

4 — з обмінного фонду, 142 примірники журналів, 2 комплекти газет. 

У відділ зберігання основного фонду передано 180 книжок. 

Книжкові виставки та перегляди літератури висвітлювали теми: «Техніка й 

обладнання для АПК», «Ліщина та фундук — це вигідно, смачно й корисно», 

«Один у полі воїн, або Як перемогти злісні бур’яни», «Економічна ефективність 

виробництва зерна» (до Дня працівників сільського господарства), «Бджола — 

унікальна наноструктура природи» (до Дня пасічника) та ін. 

Протягом 2015 року працівники відділу внесли в електронну картотеку 

статей 608 карток, розставили 1576 карток (стягнуто з ЦУККу 968 карток).  

Відредаговано планові розділи СКС, відкрито 2 нові рубрики. У процесі 

редакції вилучено 850 карток. 

Підготовлено, надруковано й розміщено на сайті бібліотеки 4 інформаційні 

бюлетені «Вам, спеціалісти» (сторінками періодичних сільськогосподарських 

видань).  

Для задоволення потреб користувачів підготовлено 31 письмову довідку. 

Для популяризації фонду відділу сільськогосподарської літератури, організації 

роботи відділу — зроблено 4 дописи в газети, організовано 7 виступів на 

обласному радіо (план — 4). Після виходу радіопередачі в ефір у відділ 

зверталися користувачі за додатковою інформацією. 

У рамках святкування Всеукраїнського дня 

бібліотек для студентів-першокурсників 

факультету аграрної економіки та менеджменту 

Тернопільського національного економічного 

університету організовано день періодики та 

день інформації на теми: «Інноваційний 
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розвиток насіннєвих підприємств» та «Соціоекономіка як основа розвитку 

сільського господарства». 

В інформаційній годині «Немає саду без 

ягід» узяли участь начальник відділу 

рослинництва Департаменту 

агропромислового розвитку Надія 

Воскресенська та садівник із с. Ангелівки 

Підволочиського району Олег Яциковський. 

Вони розповіли про стан ягідників у Тернопільській області та методи 

вирощування ягідних культур на присадибній ділянці. 

Блог відділу «101 ідея для вашого саду і городу» поповнився 13 дописами. 

Станом на 1 січня 2016 року фонд сектору періодики становив 681 річний 

комплект. У 2015 році у відділ зберігання основного фонду передали 

467 підшивок газет.  

Передплачено у 2015 році 28 назв газет, велася реєстраційна картотека цих 

назв. 

Поповнювалася база персональних даних «Користувачі ТОУНБ» 

(2240 записів). У базу даних «Газетні видання» внесено 76 записів. 

17 публікаціями поповнився блог сектору «PressТур». Загальна кількість 

переглядів блогу становить 1716. Наповнювалися інформацією бібліотечні 

сторінки в соціальних мережах: «Facebook», «Twitter», «YouTube», «Google+». 

Розміщено 175 публікацій, 19 відеозаписів у «YouTube». 

Цікавою та пізнавальною була віртуальна 

подорож пам’ятними місцями обласного центру 

«Пізнаймо рідне місто». Її учасники мали змогу 

дізнатися багато цікавого про Тернопіль від 

давнини до сьогодення, ознайомитися з 

пам’ятками архітектури, серед яких Старий 

замок (1540), Церква Воздвиження Чесного Хреста (поч. XVI ст.), Церква Різдва 

Христового (поч. XVI І ст.), Домініканський костел (XVI І ст.), а також із 

відпочинковими й туристичними маршрутами міста.  
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Гостями віртуальної подорожі були студенти Галицького коледжу 

ім. В. Чорновола та Тернопільського національного економічного університету, 

завідувач відділу стародавньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого 

музею.  

На заході демонструвались фрагменти з документального фільму «Тернопіль 

— місто, якого нема», котрий зняв Тарас Циклиняк разом із друзями у 2014 р. (це 

не єдиний його фільм, до того був ще «Стахо-вар’ят з Тарнополя»).  

Студентам запропонували долучатися до краєзнавчого інтернет-порталу, у 

якому зібрано документальні розвідки про Тернопіль, а це велика кількість 

фотографій і відео, давні карти, книги та інші матеріали, і детальної електронної 

карти Тернополя, на якій можна знайти всі давні й сучасні пам’ятки обласного 

центру.  

«Права людини понад усе» — під такою 

назвою пройшла зустріч з кандидатом 

юридичних наук, адвокатом, тренером 

Національної тренерської мережі 

Міжнародного жіночого правозахисного 

центру «Ла Страда — Україна», керівником 

громадської організації «Інформаційно-правовий центр «Права людини» 

Олександрою Гриньків та студентами юридичного відділення Галицького 

коледжу ім. В’ячеслава Чорновола. Зустріч пройшла у вигляді тренінгу.  

Інформація про проведення заходів разом із фотогалереєю відображені на 

сайті бібліотеки.  

Науково-методична робота була спрямована на вдосконалення розвитку та 

управління бібліотечною справою в області, вивчення різних аспектів діяльності 

бібліотек, проведення соціологічних досліджень, розширення методичного 

впливу на бібліотеки області щодо їхнього перетворення на сучасні інформаційні 

заклади, організацію безперервної освіти фахівців бібліотек області, надання 

консультативно-методичної та практичної допомоги. 

Одним із головних завдань відділу було здійснення аналітико-прогностичної 

діяльності та оцінки роботи структурних підрозділів ЦБС області. Протягом року 
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було здійснено 9 виїздів для вивчення діяльності централізованих бібліотечних 

систем. 

Працівники науково-методичного відділу приймали річні статистичні звіти 

бібліотек області сфери управління Міністерства культури України та інших 

спеціальних і спеціалізованих бібліотек за формами 6-НК, 80-а-рвк, готували 

зведені форми для Міністерства культури України, обласного управління 

статистики та ДЗ «Національна парламентська бібліотека України».  

Проаналізувавши статистичні та інформаційні звіти про роботу 

централізованих бібліотечних систем, фахівці відділу підготували аналітично-

статистичний огляд «Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2014», до якого 

увійшли аналітичні та фактичні матеріали щодо розвитку мережі бібліотек 

області, стану бібліотечних фондів, динаміки основних показників бібліотек, 

комп’ютеризації та інформаційного сервісу, бібліотечного маркетингу й 

формування позитивного іміджу в громади через творчі акції та пошук сучасних, 

ефективних форм обслуговування користувачів. 

У звітному році розпочато роботу з впровадження Електронної системи 

моніторингу мережі публічних бібліотек України. Електронна система 

моніторингу мережі публічних бібліотек України (ЕСМаР) — це база даних, яка 

містить усю інформацію про публічні бібліотеки України, їхні характеристики та 

показники діяльності. Перелік показників розширено відповідно до нових послуг, 

які надають сучасні бібліотеки. 

Працівники відділу пройшли навчання, організоване Міністерством культури 

України спільно з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). 

Також проведено 7 тренінгів для працівників відділів культури області, 

директорів, методистів централізованих бібліотечних систем області, працівників 

обласних бібліотек на тему «Електронна система моніторингу базової мережі 

публічних бібліотек України».  

Важливою ділянкою роботи науково-методичного відділу залишається 

підвищення фахового рівня усіх категорій працівників бібліотек області, серед 

яких: директори ЦБС, методисти, завідувачі міських бібліотек, керівники 

структурних підрозділів центральних бібліотек, працівники сільських бібліотек. 
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Завідувачів методичних відділів 

центральних бібліотек щороку збирає 

травнева обласна школа методиста, на якій у 

звітному році обговорювалася тема «Роль 

методиста в запровадженні змін у діяльності 

бібліотек». Робота школи була присвячена 

розгляду таких питань: нормативно-правова 

компетентність методиста в процесі реформування бібліотечної справи, 

методична служба як фактор впливу на діяльність та розвиток публічних 

бібліотек регіону. Також було здійснено аналіз соціологічної роботи 

централізованих бібліотечних систем і проведено тренінг на тему 

«Медіаграмотність — необхідна навичка сучасного бібліотекаря». 

Ставлення влади, взаємозв’язки з громадськістю, соціооточення, 

інфраструктура, кадровий склад, книжкові зібрання — усе це впливає на роль, яку 

бібліотеки можуть відігравати у своїй спільноті. «Бібліотека — центр громади» — 

тема семінару для завідувачів відділів обслуговування центральних бібліотек, на 

якому обговорювалися питання напрямків роботи сучасної бібліотеки, пріоритетів 

в обслуговуванні користувачів, партнерства бібліотек, нових бібліотечних послуг 

(на прикладі роботи ресурсного центру «Вікно в Америку» Тернопільської 

ОУНБ). 

«Публічні бібліотеки Тернопільщини: 

стан та тенденції розвитку» — під такою 

назвою відбувся обласний семінар 

директорів централізованих бібліотечних 

систем (далі ЦБС). Відкрив семінар 

директор ТОУНБ, заслужений працівник 

культури України Василь Іванович Вітенко, який розглянув напрямки діяльності 

та перспективи розвитку публічних бібліотек. Про фінансові аспекти управління 

діяльністю ЦБС говорила Алла Миколаївна Яковлєва — головний спеціаліст 

відділу фінансового забезпечення та кадрової роботи департаменту культури, 

релігій та національностей Тернопільської ОДА. Галина Іванівна Польова — 
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заступник директора з наукової роботи та інформатизації Тернопільської ОУНБ 

— у своєму виступі розкрила тему організації роботи ЦБС у контексті стратегії 

розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року.  

У заході також взяли участь фахівці 

головної книгозбірні області, які у своїх 

консультаціях висвітлювали питання 

ефективності роботи публічної бібліотеки, 

визначали сучасні пріоритети та акценти 

інформаційно-бібліографічної, краєзнавчої 

діяльності, актуальні питання організації системи каталогів бібліотеки в умовах 

упровадження нових інформаційних технологій, інтернет-середовища публічної 

бібліотеки як складові якісного обслуговування користувачів. 

Здійснюючи методичне забезпечення 

діяльності бібліотек різних видів, 

Тернопільська ОУНБ співпрацює з 

бібліотеками навчальних закладів 

м. Тернополя й області. У звітному році на 

базі бібліотеки ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» було проведено день спеціаліста для 

працівників бібліотек різних видів, у якому взяли участь провідні фахівці 

бібліотек вишів. Під час роботи обговорювалися питання: комплектування фондів 

університетських бібліотек в умовах електронного середовища, електронний 

каталог як елемент якісного забезпечення інформаційних потреб студентів-

медиків, роль електронних бібліотек у формуванні інформаційно-освітнього 

простору університету, авторське право в середовищі електронних бібліотек ВНЗ 

України, електронне середовище бібліотеки. 
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Спільно з Тернопільським комунальним 

методичним центром науково-освітніх 

інновацій та моніторингу проведено семінар 

для працівників шкільних бібліотек 

м. Тернополя на тему «Напрямки роботи 

бібліотеки з інформаційними ресурсами». 

Загалом, беручи участь у роботі 

семінарів, шкіл, тренінгів, підвищення кваліфікації пройшов 181 фахівець 

бібліотек області. 

У регіональному тренінговому центрі 

Тернопільської ОУНБ представники 

програми «Бібліоміст» Любов Квасюк та 

Олександр Шлєєнков презентували нове 

програмне забезпечення «Data Giraffe» і 

провели тренінг для працівників книгозбірні 

з практичного застосування даної програми 

в бібліотеках області. Програма «Data Giraffe» розроблена для моніторингу 

використання комп’ютерів у бібліотеках. Даний сервіс також дозволяє проводити 

різноманітні соціологічні опитування серед користувачів бібліотеки, які 

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

опитування: 

— «Послуга сканування в бібліотеці»; 

— «Обслуговування користувачів бібліотеки через мережу інтернет»; 

— «Бібліотека — читачу, бібліотека — користувачу». 

Відповідно до програми «Бібліоміст», у третьому кварталі 2015 року 

проводилося дистанційне навчання для працівників бібліотек області 

(Гусятинський, Зборівський, Монастириський райони) на тему «Нова бібліотечна 

послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці». 

З грудня 2015 року на базі РТЦ започатковано проведення комп’ютерних 

курсів для початківців. У 2015 році відбулося 5 занять за темами: «Основи 
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комп’ютера», «Пакет офісних програм Microsoft Office», «Навігація, пошук в 

інтернеті». 

У вільний від навчань час у регіональному навчальному центрі надається 

безкоштовний  доступ до інтернету, здійснюється консультування щодо пошуку 

інформації, використання інтернет-сервісів та соціальних медіа. У звітному році 

уентр відвідав 3631 користувач. 

Уже традиційним стало вивчення рейтингу популярності книжок серед 

користувачів ОУНБ. Для цього щорічно проводиться локальне соціологічне 

дослідження «Краща книжка року», яке дозволяє сформулювати конкретні 

пропозиції щодо покращення роботи публічних бібліотек, зокрема: збільшити 

надходження популярної художньої української та світової літератури, розширити 

асортимент періодичних видань, покращити поінформованість користувачів про 

нові надходження, що підвищить престиж бібліотек як центрів читання. 

Матеріали, підготовлені на основі досліджень, розміщено в інформаційно-

аналітичному бюлетені «Крізь призму соціології». 

Проведено також локальні дослідження «Чому я читаю саме цього автора?» 

(спільно з відділом міського абонементу) і «Традиції та інновації в роботі 

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

Важливу роль у методичній допомозі централізованим бібліотечним 

системам відіграє видавнича продукція науково-методичного відділу. 

Продовжував виходити інформаційно-методичний бюлетень «Професійне досьє 

бібліотекаря», у якому подавалися законодавчі, консультаційні, аналітичні 

матеріали. 

Працівники відділу підготували методично-бібліографічні поради: «Героїко-

патріотичне виховання в бібліотеках», «Публічні бібліотеки: інновації, досвід, 

послуги». 

У 2015 році ТОВ УБА й Тернопільська ОУНБ провели конкурс «Блог 

публічної бібліотеки — сучасна модель залучення користувача», метою якого 

було спонукання бібліотекарів до освоєння сучасних інформаційних технологій, 

підтримка творчих ініціатив бібліотечних працівників щодо створення 

віртуальних бібліотечних ресурсів, стимулювання активності у віртуальному 



 63

просторі для досягнення якісно нової взаємодії з користувачами та задоволення 

їхніх інформаційних, освітніх, культурних та інших потреб, поширення кращого 

досвіду з використання можливостей інтернету в бібліотечній роботі. 

Переможців визначено в номінаціях: 

— «Кращий тематичний блог» — блог «ЧИТАляси» центральної бібліотеки для 

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

— «Блог — дебют року» — блог «Вінок народної творчості» Шумської 

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

— «Кращий блог центральної бібліотеки ЦБС» — блог Зборівської 

централізованої бібліотечної системи (http://zborivcbs.blogspot.com); 

— «Кращий блог бібліотеки-філіалу» — блог «Криниця слова» Копичинецької 

бібліотеки-філіалу для дорослих 

(kopdorosbiblioteka.blogspot.com).  

Переможців нагородили цінними призами 

(цифровими фотоапаратами), придбаними на 

кошти ТОВ УБА. 

Затребуваним напрямком діяльності 

науково-методичного відділу продовжувала 

залишатись консультаційна допомога. Вона надавалася керівникам і методистам 

ЦБС, працівникам публічних бібліотек області, фахівцям бібліотек усіх видів. 

Консультаційна допомога стосувалась проблематики роботи книгозбірні в умовах 

адміністративно-територіальної реформи, пошуку додаткових джерел 

фінансування, утвердження власного іміджу, розгортання інноваційної діяльності, 

вивчення потреб користувачів та їх задоволення рівнем обслуговування в 

бібліотеках. 

Упродовж року працівники відділу надавали консультації користувачам 

бібліотеки щодо пошуку інформації в мережі інтернет. 

Значна увага приділялась питанням підвищення професіональної 

компетентності персоналу. Зокрема, завідувач відділу брала участь у 

V Всеукраїнській школі методиста «Реформування публічних бібліотек: 

регіональні методичні служби у пошуках оптимальних шляхів» (9—13 листопада 
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2015 року), де виступала з доповіддю-візуалізацією «Потреби громади — 

складова успіху публічної бібліотеки». 

Фахівці відділу вивчали й популяризували нові напрямки діяльності, кращий 

досвід популяризації літератури, нові інтерактивні форми підвищення 

кваліфікації, які сьогодні запроваджуються в практиці роботи інших бібліотек 

України та зарубіжжя.  

Професійне навчання працівників відділу відбувалось також на виробничих 

навчаннях для працівників Тернопільської ОУНБ. 

Здійснено редагування сторінки «Бібліотекарю» на сайті бібліотеки.  

Працівники відділу готували контент для наповнення сторінки 

Тернопільської ОУНБ у соцмережі «Facebook». 

У відділі ведеться робоча картотека «На допомогу методисту». Майже всі 

статті з професійних бібліотечних видань, збірників були розписані, картки 

розставлені в картотеці актуальних бібліотекознавчих матеріалів за відповідними 

рубриками. До картотеки протягом року влито 196 карток.  

У 2015 році працівники відділу надали послуги 102 користувачам, було 

видано 1194 пр. видань. 

У результаті роботи, що проводилась упродовж 2015 року, бібліотеці вдалося 

вирішити покрокові завдання щодо підвищення престижу бібліотеки; 

поглиблення якості бібліотечної роботи; покращення матеріально-технічної бази 

відділів; залучення до бібліотеки нових груп користувачів; забезпечення сервісу 

обслуговування читачів; розширення доступу до електронних ресурсів; 

підвищення рівня інформаційної грамотності користувачів та бібліотекарів. 
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Додаток № 1 

Основні показники за 2015 р. 
 

 Відділи К-сть 
користувачів 

К-сть 
відвід. 

К-сть 
кн. вид. 

План 
Усього 

21435 129320 430620 
Виконано 21566 131990 439604 
План 

Відділ читального залу 
6000 28000 135050 

Виконано 6072 28312 137481 
План 

Відділ міського абонементу 
5100 55000 91000 

Виконано 5181 55538 91612 
План Відділ 

сільськогосподарської 
літератури 

810 3000 20510 
Виконано 811 3036 22863 

План 
Відділ технічної літератури 

2055 7500 65050 
Виконано 2059 7548 65877 
План Відділ літератури з 

мистецтва 
1035 3800 20110 

Виконано 1037 3811 20114 
План Відділ літератури 

іноземними мовами 
1085 4100 20580 

Виконано 1089 4342 20788 
План Відділ краєзнавчої 

літератури та бібліографії 
1700 4700 21500 

Виконано 1702 4753 21612 
План Інформаційно-бібліографіч-

ний відділ 
90 120 1000 

Виконано 91 153 1141 
План 

Відділ інформації 
310 6000 800 

Виконано 300 6798 1176 
План 

Науково-методичний відділ 
100 500 1100 

Виконано 102 535 1194 
План Сектор міжбібліотечного 

абонементу 
30 100 100 

Виконано  11 57 24 
План 

Сектор періодики 
2230 6000 46620 

Виконано 2240 6318 48501 
План Відділ автоматизації та 

механізації бібліотечних 
процесів 

800 7500 — 
Виконано 770 7986 — 

План Відділ зберігання основного 
фонду 

90 3000 7200 
Виконано 92 2803 7221 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 
 

 
Відділи 

 
Разом 

У тому числі 

Суспіл. При- 
родн. Техн. Гуманіт. 

Відділ читального 
залу 

137481 78733 23128 — 35620 

Відділ міського 
абонементу 

91612 8187 4788 3210 75427 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 
22863 9012 13851 — — 

Відділ технічної 
літератури 

65877 568 — 65309 — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

20114  — — —  20114 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

20788 4520 2 6 16260 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

21612 15549 1662 378 4023 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

1141 1096 5 — 40 

Відділ інформації 1176 67 — 121 988 
Науково-методичний 

відділ 
1194 32 — — 1162 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 
24 7 — — 17 

Сектор періодики 48501 40850 1062 — 6589 
Відділ зберігання 
основного фонду 

7221 907 645 416 5253 

Відділ автоматизації  
та механізації 

бібліотечних процесів 
— — — — —  

УСЬОГО 439604 159528 45143 69440 165493 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 

Відділи 

 

Із загальної кількості примірників 

За видами 
За мовами 
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Відділ читального 
залу 

15061 122417 — 3 97157 40324 — — 

Відділ міського 
абонементу 

79581 12031 — — 35665 55895 — 52 

Відділ сільсько- 
господарської 
літератури 

1673 21190 — — 17843 5020 — — 

Відділ технічної 
літератури 

4741 61136 — — 24204 41673 — — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

4618 15496 — — 7966 12148 — — 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

1640 19099 29 20 722 2517 177 17372 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

9448 12164 — — 21563 3 46 — 

Інформаційно-
бібліографічний 

відділ 
236 905 — — 1125 14 — 2 

Відділ інформації 50 1126 — — 683 493 — — 
Науково-

методичний відділ 
79 1115 — — 1070 124 — — 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 
24 — — — 20 4 — — 

Сектор періодики — 48501 — — 42903 5598 — — 
Відділ зберігання 
основного фонду 

6168 1053 — — 6252 966 — 3 

Відділ 
автоматизації  та 

механізації 
бібліотечних 
процесів 

— — — — — — — — 

УСЬОГО  123319 316233 29 23 257173 164779 223 17429 
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Додаток № 3 
Кількість і склад користувачів 

 

Відділи  Усього Наук. 
працівники 

ІТП Спеціалісти 
с/г 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Відділ читального 

залу 
6147 6072 369 355 91 46 1 — 

Відділ міського 
абонементу 

5174 5181 196 172 308 219 7 14 

Відділ 
сільськогосподарсь-

кої літератури 

808 811 48 52 53 35 23 28 

Відділ технічної 
літератури 

2054 2059 108 76 332 305 — — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

1033 1037 74 77 — — — — 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

1086 1089 118 130 30 42 — 1 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

1693 1702 131 123 56 70 5 5 

Інформаційно-
бібліографічний 

відділ 

92 91 5 5 — 1 1 — 

Відділ інформації  303 300 3 — 3 1 — 65 н/г 

Науково-методичний 
відділ 

93 102 — — — — — — 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 

19 11 4 4 — 1 1 — 

Сектор періодики 2239 2240 88 69 51 53 — 2 

Відділ зберігання 
основного фонду 

93 92 — — — — — — 

Відділ автоматизації 
та механізації біб-
ліотечних процесів 

797 779 15 19 34 29 1 — 

УСЬОГО  21631 21566 1159 1082 958 802 39 115 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 
 

Відділи  Студенти  Службовці  Робітники  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Відділ читального залу 1961 1408 3378 3779 19 22 

Відділ міського 
абонементу 

2126 2040 1861 2090 171 159 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 

228 239 178 176 47 46 

Відділ технічної 
літератури 

549 588 361 373 102 104 

Відділ літератури з 
мистецтва 

437 394 159 129 26 15 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

398 404 309 274 30 31 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

589 541 546 563 44 41 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

27 21 16 14 1 — 

Відділ інформації  108 81 64 15 16 21 

Науково-методичний 
відділ 

5 4 
— — — — 

Сектор міжбібліотечного 
абонементу 

1 — 1 2 — 1 

Сектор періодики 929 976 945 930 30 35 

Відділ зберігання 
основного фонду 

— — — — — — 

Відділ автоматизації  та 
механізації бібліотечних 

процесів 

490 462 45 69 62 63 

УСЬОГО  7848 7158 7863 8414 548 538 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 
 

Відділи 

Працівники 
культури 

Корист. з 
особл. 

потребами 

 
Інші 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Відділ читального залу 148 154 — — 180 308 

Відділ міського абонементу 137 144 72 52 296 291 

Відділ сільськогосподарської 
літератури 

130 112 
— — 

101 123 

Відділ технічної літератури 158 169 — — 444 444 

Відділ літератури з мистецтва 220 304 — — 117 118 

Відділ літератури іноземними мовами 110 106 — 1 91 100 

Відділ краєзнавчої літератури та 

бібліографії 

185 190 — — 137 169 

Інформаційно-бібліографічний відділ 37 44 — 1 5 5 

Відділ інформації 61 58 — — 48 59 

Науково-методичний відділ 88 98 — — — — 

Сектор міжбібліотечного абонементу 12 2 — — — 1 

Сектор періодики 80 54 — — 116 121 

Відділ зберігання основного фонду 93 92 — — — — 

Відділ автоматизації та механізації 

бібліотечних процесів 

92 82 — — 58 55 

УСЬОГО  3565 1609 72 54 1593 1794 
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Додаток № 3 
Користувачі за віком 

 

Відділи 15—17 18—21 Від 
22 

60 і 
біль-
ше 

Відвідуван-
ня масових 
заходів 

Відділ читального залу 115 1264 4423 270 399 
Відділ міського абонементу 210 1474 3329 168 466 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 
71 117 515 108 35 

Відділ технічної літератури 111 267 1567 114 323 
Відділ літератури з 

мистецтва 
46 219 675 97 271 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

159 201 676 53 6699 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

68 347 1095 192 83 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

2 16 73 — — 

Відділ інформації 15 48 237 — 222 
Науково-методичний відділ — 4 91 7 — 
Сектор міжбібліотечного 

абонементу 
— — 9 2 — 

Сектор періодики 192 432 1616 — 96 
Відділ зберігання основного 

фонду 
— — 84 8 — 

Відділ автоматизації та 
механізації бібліотечних 

процесів 
— 461 315 3 — 

УСЬОГО  989 4850 14705 1022 8594 
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Додаток № 4 

Надходження літератури за джерелами 

№ Джерела надходження План  
на 2015 рік 

Виконано в 
2015 році 

План  
на 2016 рік 

1 Видавництва, книго-
торгові організації, 
книжкові магазини 

550 552 550 

2 «Преса» (додатки) 150 42 150 
3 Обмінний фонд 350 133 350 
4 Обласний обов’яз-

ковий примірник 
700 643 700 

5 Інші джерела 850 574 850 
6 «Сейбр-світло» 200 — 200 
7 Взамін загублених 650 1842 650 
8 Подарунок 850 1050 850 
9 За Державною програ-

мою «Українська кни-
га» 

800 402 920 

10 Діаспора 250 — 250 
11 Посольства 50 406 50 
 УСЬОГО 5400 5644 5520 

 
 

Додаток № 5 
 

Розподіл видань, що вибули 

№ Причини вибуття 
Кількість примірників 
2014 2015 

1 Зношеність 13077 1400 
2 Не повернуті читачами 532 1826 
3 Застарілі за змістом 2994 928 
4 Дублетні 9364 574 

5 
Інші причини 

(нестача при переобліку) 
— 2276 

 УСЬОГО 25967 7004 
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Додаток № 6 
 

Видавнича діяльність 
 
№ Назва видання Тип посібника Обсяг 

друк. 
арку-
шів 

Ти- 
раж 

Спосіб 
видан-
ня 

Термін  
 

Вико-
навці  

Поч. Зак. 

1. «Література до знамен-
них і пам’ятних дат 
Тернопільщини на 
2016 рік» 

Бібліогр.  
покажчик 

8  100 Дру-
карсь-
кий 

І кв. 
 

ІІІ кв., 
вересе
нь 

ВКЛБ 

3. «Мистці 
Тернопільщини» (серія 
«Мистецька 
Тернопільщина») 

Бібліогр.  
покажчик 

40 100 Дру-
карсь-
кий 

І кв. ІІІ кв.  ВКЛБ 

5. «Яків Гніздовський» 
(до 100-річчя від дня 
народження) 

Ретреспектив-
ний бібліогр.  
покажчик 

40 100 Дру-
карсь-
кий 

І кв. ІV кв., 
груден

ь 

ІБВ 

4. «Героїко-патріотичне 
виховання в 
бібліотеках» 

Методично-
бібліографічні 

поради 

12  100 Ксе-
рокс 

І кв. І кв., 
берез
ень  

 

НМВ 

6. «Професійне досьє 
бібліотекаря» 

Інформ.-аналіт. 
бюл. Вип. 1—4 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. НМВ 

7. «Публічні бібліотеки 
Тернопільщини: рік 
2014» 

Аналіт.-стат. 
огляд 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІІ кв. НМВ 

8. «Публічні бібліотеки: 
інновації, досвід, 
послуги»  

Дайджест 0,25 30 Ксе-
рокс 

ІІІ кв.  ІІІ кв., 
вересе
нь 

НМВ 
 

9. «Крізь призму со-
ціології» 

Інформ.-аналіт. 
бюл. Вип. 1—2 

0,25 30 Ксе-
рокс 

ІІ кв. ІV кв. НМВ 

10. «Культура Терно-
пільщини (сторінками 
періодики)» 

Інформ.-
анотов. список. 

Вип. 1—4 

1,7 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. ВІ 

11. «Нові надходження 
неопублікованих доку-
ментів до 
Тернопільської 
обласної універсальної 
наукової бібліотеки: 
2014 рік» 

Інформ. список 0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. ВІ 
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№ Назва видання Тип посібника Обсяг 
друк. 
арку-
шів 

Ти- 
раж 

Спосіб 
видан-
ня 

Термін  
 

Вико-
навці  

12. «Інформація про події 
суспільного та куль-
турно-мистецького 
життя Тернопільщини» 

Інформ. 
довідка. Вип. 

1—12 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. ВІ 

15. «Культура Терно-
пільщини: 2014 рік 
(сторінками 
центральних та 
обласних періодичних 
видань)» 

Анот.-бібліогр. 
покажчик 

5 30 Ксе-
рокс 

 І кв. ВІ 

13. «Сторінками технічних 
періодичних видань» 

Інформ. список 
Вип. 1—4 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. ВТЛ 

14. «Вам, спеціалісти» Інформ. список 
Вип. 1—4 

0,25 30 Ксе-
рокс 

І кв. ІV кв. ВСЛ 

 


