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У 2016 році Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека  

працювала над виконанням завдань щодо реалізації напрямів, визначених у 

«Стратегії розвитку бібліотек Тернопільської області на період до 2025 року 

«Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», 

затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 381-од 

від 17 червня 2016 року, та «Програми розвитку Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки на 2016—2020 роки». 

Бібліотека діяла як загальнодоступний інформаційно-культурний центр,  

керуючись Конституцією України, Законами України «Про культуру», «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу в Україні», іншими законодавчо-нормативними 

документами. 

Вектором формування бібліотечного фонду Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки у 2016 році були результати моніторингу та 

аналізу інформаційних потреб користувачів (як задоволених, так і 

незадоволених), стану та використання бібліотечного фонду. Цей процес залежав 

від низки об’єктивних чинників, зокрема фінансових, законодавчо-правових, 

асортименту ринку видавничої продукції тощо.  

За 2016 рік надходження у фонд склало 4586 примірників видань (2766 назв), 

зокрема: книг та брошур 3445 пр.; журналів — 1005 пр. (160 назв, із них 

передплачених — 109 назв); газет — 74 річні комплекти (69 назв); електронних 

видань — 62 пр. 

Проведено передплату періодичних видань.  

Через відсутність фінансування література не закуплялась, відповідно 

безкоштовне поповнення фонду книжками, відео- та аудіовиданнями склало 

100%. 

Надходження обов’язкового примірника документів до книгозбірні 

(541 примірник) у звітному періоді було основним джерелом наповнення 

бібліотечного фонду новою актуальною галузевою інформацією, яка сприяла 

розвитку краєзнавчих ресурсів бібліотеки. 

Найбільшими постачальниками обласного обов’язкового примірника у 

2016 році, як і в попередні роки, були місцеві видавництва «Підручники і 



 3

посібники», «Укрмедкнига», «Терно-граф», «Навчальна книга — Богдан», 

видавничо-інформаційний дім «Діана плюс». 

1050 примірників книжок — це подаровані видання від благодійників та 

дарувальників. На сайті книгозбірні подано перелік осіб, установ та організацій, 

які допомагають бібліотеці розвивати фонд документів. 

Серед імен дарувальників — професор Зігенського університету та 

Українського Вільного університету в Мюнхені, почесний доктор Ужгородського 

національного університету Йосиф Сірко, який передав бібліотеці 15 пр. видань 

(усього 5 назв). 

Народний депутат України Микола Томенко подарував свою авторську 

книжку «Україна: історія Конституції», яка присвячена питанням історії 

українського конституціоналізму від найдавніших часів до сьогодення.  

Голова Тернопільського осередку НТШ, професор Михайло Андрейчин 

презентував у фонд цінних та рідкісних видань унікальну наукову працю — 

«Географію українських і сумежних земель» 1938 року видання, відредаговану 

професором Ягеллонського університету Володимиром Кубійовичем. Ця 

колективна монографія була заборонена в СРСР і відсутня на пострадянських 

просторах. Багата інформативним, добре систематизованим змістом, книга подає 

всебічну географічну й історико-геополітичну характеристику етнічних земель 

України та суміжних територій, заселених українцями. 

У звітному році проводився книгообмін із бібліотеками Міністерства 

культури України, а також бібліотеками іншого галузевого підпорядкування, 

зокрема систематично надходили видання Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського та Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого. 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека здійснювала розподіл 

видань за цільовими програмами. Зокрема, у 2016 році в рамках державної 

програми «Українська книга» та на виконання наказу Міністерства культури 

України від 13.10.2016 р. № 896 «Щодо здійснення придбання україномовних 

книг для поповнення фондів публічних бібліотек» одержано 9930 пр. видань 

(138 назв) на суму 920 461,07 грн, відповідно за другою програмою — 27 997 пр. 

видань (194 назви) на суму 1 767 487,55 грн. 
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Підтримку в поповненні бібліотечних фондів надавала місцева влада. 

Тернопільська ОУНБ здійснювала облік і розподіл цих видань за територіальним і 

цільовим призначенням. За сприяння обласної видавничої ради в публічні 

бібліотеки Тернопільщини надійшло 9 назв книг авторів краю. 

Загалом за 2016 рік для публічних бібліотек області розподілено 40 940 пр. 

видань.  

Формування збалансованої моделі бібліотечного фонду Тернопільської 

ОУНБ проводилось з урахуванням спеціалізації комплектування бібліотек інших 

відомств. Сайт бібліотеки вміщує базу даних назв періодичних документів, які 

передплачуються книгозбірнями м. Тернополя та двічі на рік оновлюється. 

За звітний період фонд очищався  від пасивної частини документів,  які 

втратили актуальність, фізично зношених і непридатних для використання. 

Вибуло 9435 пр. видань: за зношеністю — 6774 пр.; за старілістю змісту — 

1421 пр.; втратою користувачами — 351 пр.; дублетністю — 889 пр. 

Знято з балансу бібліотеки — 4628 пр. видань. 

Бібліотечний фонд станом на 01.01.2017 року налічував 516 242 пр. видань, у 

тому числі книг і брошур — 425 577 пр.; журналів і газет — 87 754 пр.; 

аудіовізуальних та електронних видань — 2911 пр. (АВ — 1702 пр., ЕВ — 

1209 пр.). 

Відповідно до планових завдань, проводилась робота щодо забезпечення 

якісного складу обмінного фонду (далі — ОФ), його перерозподілу. 

Поповнення у 2016 році (794 пр. видань) відбувалось за рахунок приватних 

надходжень. Видання відбирались за тематичною актуальністю. 

Списано зношені та застарілі за змістом 562 пр. видань. 

Активно проходив процес перерозподілу дублетних документів, у тому числі 

в межах України.  

Бібліотекам ЦБС області надіслано 220 пр. видань художньої літератури та з 

питань економіки, права. На замовлення Донецького юридичного інституту 

надіслано 336 документів юридичного та художнього змісту.  

Усього передано — 671 пр. видань.  
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Із спеціалізованими відділами координувались завдання щодо формування і 

перерозподілу нових надходжень з ОФ. Складено і надіслано електронною 

поштою в центральні бібліотеки районів інструктивно-методичний лист «Шляхи 

доукомплектування бібліотек регіону документами з фізико-математичних 

знань», складовою якого був список книг відповідної тематики.  

Роботу відділу обробки літератури та організації каталогів у 2016 році було 

спрямово на:  

— вдосконалення управління системою каталогів і технічними процесами 

каталогізації; 

— якісну аналітико-синтетичну обробку документів; 

— вдосконалення організації, ведення і редагування системи карткових 

каталогів; 

— редагування бібліографічних записів БД «Електронного каталогу»; 

— поновлення регламентуючої документації; 

— вивчення та дотримання діючих державних стандартів. 

За рік було опрацьовано 47 партій, обсягом 3104 документи, з них 3 — на 

електронних носіях. Систематизовано, предметизовано і складено 

бібліографічний опис на 2900 назв документів. Видруковано 6758 карток та 

6208 індикаторів і формулярів для книг. 

Упродовж року працівниками відділу було проведено розстановку карток у 

традиційні карткові каталоги: генеральний каталог — 2289; алфавітний каталог — 

1939; систематичний каталог — 2529. 

Усього було розставлено 6758 карток у нові надходження абеткового та 

систематичного каталогів. Картотека назв художніх творів поповнилася 71 новим 

записом. 

З метою якісного виконання каталогами своїх функцій здійснювалося 

часткове методичне й технічне редагування карткових каталогів: читацьких 

абеткових каталогів українською мовою, російською мовою, генерального 

каталогу. У систематичному каталозі зроблено методичну редакцію відділів: 

82.3(4/8) «Фольклор зарубіжних країн»; 78 «Бібліотечна, бібліографічна та 

науково-інформаційна діяльність»; 65 «Економіка. Економічні науки» 
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(підрозділи: 65.41—65.496; 65.03(4Укр)-65.03(4Укр.інш), 65.9(4Укр)-41—

65.9(4Укр-4Тер); 67 «Держава і право. Юридичні науки» (підрозділи: 67.404.01—

67.404.212.4, 67.9(4Укр)404—67.9(4Укр)404.1). 

Важливим напрямком роботи фахівців відділу було очищення карткових та 

електронного каталогів бібліотеки від застарілої та зношеної літератури. З усіх 

каталогів вилучено 5608 карток на списані документи.  

Працівники відділу обробки літератури та організації каталогів працюють 

також над формуванням електронного каталогу нових надходжень бібліотеки, 

який функціонує в автоматизованій системі «ІРБІС». Упродовж року база даних 

«Електронний каталог» (далі — ЕК) поповнилася записами на всі види 

документів — внесено 3104 записи. 

У зв’язку з необхідністю оптимізації відображення в електронному каталозі 

бібліографічних даних, стандартизації записів та з метою надання користувачам 

якісних інформаційних послуг, триває редагування бібліографічних записів бази 

даних ЕК з охопленням усього масиву накопичених ретроспективних 

бібліографічних записів. Редакційною групою відредаговано за рік 58 059 записів. 

Ретельно коригувався словник «Штрих-коди» в АРМ «Каталогізатор». З метою 

недопущення дублетності переглянуто понад 25 тис. записів, виявлено 

неправильність внесення цифр і замінено 150 штрих-кодів на нові. 

Відредаговано предметні рубрики БД ЕК, зокрема в розділах: інвестиційний 

менеджмент, комп’ютерні технології, комп’ютерні програми, персоналії видатних 

історичних постатей,  політичних  державних діячів України, історія України.  

Упродовж року фахівці відділу надавали платні послуги викладачам, 

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

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

обласного центру. У результаті домовленостей щодо індексації документів для 

видавництв відділ сприяє комплектуванню бібліотеки обов’язковим примірником. 

Усього було надано 52 — ББК, 54 —УДК, одержано 355 грн.  

У 2016 році продовжувалась робота з подальшого упорядкування 

документальних ресурсів, забезпечення їхнього надійного зберігання та 

доступності. У відділ ЗОФ прийнято 48 партій нової літератури, а це — 3447 пр. 
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документів, з яких 2291 пр. документів розподілено по відділах бібліотеки. У 

відділ ЗОФ надійшло 1156 нових пр. документів (при плані 1000) та 6855 пр. 

документів із відділів бібліотеки. Разом — 8011 пр. документів. Вибуло з відділу 

7093 пр. документів. Надруковано 11 актів на списані документи.  

Фонд відділу на 01.01.2017 року становив 282 836 пр. документів: 

українською мовою — 105 976 пр. документів; російською мовою — 174 020 пр. 

документів. 

Проводився аналіз 1347 відмовлень. З цією метою зроблено звірку вимог із 

генеральним каталогом, фондом, систематизовано по причинах, відібрано 

замовлення до картотеки доукомплектування (60). 

Також зроблено інвентаризацію фонду сектору рідкісних і цінних видань та 

фонду видань з автографами, екслібрисами та печатками видатних людей. 

Результат —1061 пр. документів. 

У 2016 році фонд рідкісних і цінних видань та фонд  видань з автографами, 

екслібрисами та печатками видатних людей поповнився на 77 пр. документів і 

станом на 01.01.2017року становив 1147 пр. документів. 

Із фонду другого поверху відібрано 15 000 пр. документів, з них 4000 пр. 

документів переміщено на перший поверх і влито у фонд сектору зберігання 

літератури, а 11 000 пр. документів відібрано на списання, як застарілу. 

Частково впорядковано фонд документів першого поверху — 20 000, а саме 

такі розділи: сільське господарство; техніка; економіка; українська література; 

російська література. 

Розставлено індикатори в топографічний каталог і картотеки відділу в 

кількості — 31 632 картки. 

Вилучено з топографічного каталогу відділу ЗОФ  4423 картки на списані  та 

передані до обмінного фонду документи. 

Переміщено фонд першого поверху на 350 полицях, влито 6855 документів, 

переданих із структурних підрозділів  бібліотеки у відділ ЗОФ. 

Відредаговано 60 каталожних ящиків, а  це 10 200 карток, топографічного 

каталогу відділу міського абонементу. 
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За рік відремонтовано шляхом підклеювання 3040 пр. документів, відновлено 

втрачені сторінки за допомогою ксерокопіювання 94 пр. документів, 

відремонтовано 20 підшивок газет шляхом підклеювання. У цокольному 

приміщенні бібліотеки  впорядковано 173 підшивки  газет, які привезли із філіалу. 

Відібрано підшивки  газет для філіалу в кількості  50 примірників. Відредаговано 

картотеку журналів та газет. Здано в палітурку 368 підшивок газет. 

Відділам бібліотеки видано за рік  на першому та другому поверхах — 

10 294 пр. документів і стільки ж прийнято з відділів і  розставлено у фонд 

(книг — 6024; журналів — 2585; газет — 1685). 

Обслужено 95 користувачів, відвідування становить 3116, книговидача — 

7260 пр. документів. 

З метою популяризації фонду було проведено огляд «Рідкісна і цінна книга у 

фонді ТОУНБ» на телеканалі «ТV — 4», також оформлено книжкову виставку. 

З нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права в ефірі обласного радіо 

прозвучала передача «Подих століть», у якій працівник відділу розповіла про 

видання із фонду сектору  рідкісних і цінних видань. 

На сайті бібліотеки, у розділі «Бібліотечні новини», розміщено віртуальну 

виставку-презентацію «Відродження української нації». 

Для працівників бібліотеки проведено 14 переглядів нових надходжень у 

ВЗОФ.  

Традиційне та дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування (далі — 

ДБО) в Тернопільській ОУНБ базувалося на удосконаленні довідково-

бібліографічного апарату (далі — ДБА), використанні якнайповнішого 

інструментарію та професійних навичок для швидкого пошуку достовірної 

інформації. 

У систематичну картотеку статей (далі — СКС) влито 16,1 тис. карток. Цей 

показник менший, порівнно з попередніми роками, у зв’язку із скороченням 

надходжень документів, зміст яких підлягає аналітико-систематичному 

опрацюванню. Вилучено 6,4 тис. карток за неактуальністю інформації. 

Її аналог — База даних «Систематична картотека статей» (далі — БД CКC) 

поповнилась на 16,6 тис. записів. Згідно з угодою про створення Центру 
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кооперативної каталогізації для бібліотек України, в автоматизованому режимі 

описано 44 пр. журналів, виконано 1047 бібліографічних записів. Імпортовано з 

Центральноукраїнського корпоративного каталогу (далі — ЦУКК) 439 файлів, 

6,3 тис. записів. Зроблено 27,1 тис. коригувань. 

БД CКC поповнилася 16 630 бібліографічними записами, з них — 

9209 записів зроблено працівниками ІБВ, 6256 записів імпортовано із ЦУКК. 

Внесено 27,1 тис. коригувань у відповідних полях баз даних (у т. ч. службових) 

відділу. 

Бібліографи разом із фахівцями структурних підрозділів, які здійснюють 

ДБО, надали абонентам 8706 бібліографічних довідок, у тому числі 68 письмових. 

Проводилась технічна модернізація можливостей щодо більш ефективного 

дистанційного ДБО. 

У 2016 році на запити віддалених користувачів підготовлено 13 віртуальних 

довідок. Серед них: «Особливості виборів депутатів районної та обласної ради за 

чинним законодавством України», «Значення автоматизованих баз даних дитячих 

та юнацьких бібліотек», «Розвиток довільної уваги у дітей молодшого шкільного 

віку», «Розвиток кінестетичних відчуттів у дітей дошкільного віку засобами 

хореографічного мистецтва», «Переклад американських та британських акронімів 

українською мовою, все про акроніми», «Правові засади діяльності центральних 

органів виконавчої влади», «Вплив хореографічного мистецтва на розвиток 

моральних почуттів у дітей молодшого шкільного віку», «Адміністративно-

правовий статус Державної служби України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції», «Постмодернізм у творчості 

Ю. Андруховича (на прикладі романів «Рекреації» і «Таємниця»)», «Застосування 

прийомів масажу при ознаках перетренування у спортсменів-легкоатлетів» та ін. 

Задовольнялись не тільки індивідуальні, але й групові запити абонентів. На 

звернення прокуратури АР Крим підготовлено список книг про кримських татар, 

які є у фонді Тернопільської ОУНБ. 

У процесі надання бібліографічних послуг проводились консультації щодо 

використання ДБА, методики бібліографічного пошуку та бібліографування, 

ресурсів, які генерує ТОУНБ та провідні бібліотеки України. Акцентувалась увага 
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на матеріалах розділу «Законодавство України» веб-порталу Верховної Ради 

України, загальнодержавної реферативної БД «Україніка наукова», 

електронної бібліотеки «Культура України», «Бібліотека української 

літератури Ukrlib». Протягом 2016 року надано 2435 консультацій. 

Тема бібліотечно-бібліографічної культури та вміння пошуку інформації 

озвучується під час екскурсій у залі каталогів і картотек.  Проведено 63 групові 

бесіди.  

Бібліотечно-інформаційні послуги, 

розкриття довідково-бібліографічного фонду 

просувались шляхом організації віртуальних 

виставок (1), оглядів новинок бібліографічних та 

довідкових видань (2), також у медіа 

(електронних та традиційних). Можливості 

довідкового фонду Тернопільської ОУНБ висвітлювались за темами: «Українська 

літературознавча біобібліографія», «Літопис Наукового товариства імені 

Шевченка».  

Здійснювалась промоція бібліографічного покажчика «Яків Гніздовський: 

«Життя людини — тільки недосконалий відблиск її власної мрії». Проведено 

змістовну презентацію за участю представників духовенства, наукової та медійної 

спільноти.   

У газеті «Свобода» (м. Нью-Йорк) опубліковано дві статті Романа 

Ференцевича: «Вшанували Якова Гніздовського в Україні» (2016, № 26/27 

(24 черв. — 1 лип.), С. 13, 16 : іл.), у якій автор дав високу оцінку 

бібліографічному покажчику «Яків Гніздовський: «Життя людини — тільки 

недосконалий відблиск її власний мрії», та «Книга є в інтернеті» (2016, № 31 

(29 лип.), С. 7), яка містить інформацію про електронний варіант посібника на 

сайті Тернопільської ОУНБ. 

Для покращення діяльності бібліотек області щодо популяризації книги, 

розвитку краєзнавчої бібліографії Тернопільщини й активізації роботи 

бібліографів і бібліотекарів публічних бібліотек із розкриття бібліотечних фондів 

та інформаційних ресурсів шляхом бібліографування оголошено конкурс 
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«Кращий бібліографічний покажчик Тернопільщини», який завершиться у вересні 

2017 року. Розроблено положення про організацію даного конкурсу, проводилась 

робота щодо залучення якомога більшої кількості учасників. 

Технологічно  бібліографічне обслуговування пов’язане з бібліографічним 

інформуванням.  

Відділ інформації позиціонує себе як невід’ємна структура інформаційного 

потенціалу регіону. Це означає, що фахівці все більше налагоджують партнерську 

взаємодію у використанні місцевих документальних ресурсів для інформаційного 

забезпечення владних структур, культурно-освітніх закладів, науково-технічних 

установ, громадських організацій та окремих користувачів.  

У відділі обслужено 300 користувачів, яким видано 853 пр. документів, 

відвідування становило 6003. Регулярно обслуговувалося 45 абонентів інформації, 

у т. ч. індивідуальних — 29.  

Щомісячно 13 абонентів інформувались про події суспільного та культурно-

мистецького життя Тернопільщини, 16 абонентів — про конкурси, проекти, 

гранти. 

Підготовлена вся запланована кількість випусків інформаційних видань: 

бюлетень «Інформація про події суспільного та культурно-мистецького життя 

Тернопільщини» — 12, «Культура Тернопільщини» — 4, «Нові надходження з 

питань бібліотекознавства та бібліотечної справи» — 4, «Інформація про 

конкурси, проекти, гранти» — 4, інформаційний список «Нові надходження 

неопублікованих документів до Тернопільської ОУНБ. 2015 рік», анотований 

бібліографічний покажчик «Культура Тернопільщини. 2015 рік», телефонний 

довідник «Установи та заклади культури обласного підпорядкування та 

м. Тернополя (станом на 01.10.2016 р.)». 

У відділі активно працює регіональний тренінговий центр, який допомагає 

користувачам оволодіти технологічною грамотністю. Навчання пройшли сім груп, 

73 особи.  

За окремими темами навчалися працівники бібліотек загальноосвітніх 

навчальних закладів І—ІІІ ступенів м. Тернополя (13 осіб) та вчителі зарубіжної 
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літератури загальноосвітніх навчальних закладів І—ІІІ ступенів м. Тернополя 

(10 осіб). 

Осучаснення інформаційного обслуговування в Тернопільській ОУНБ 

здійснюється шляхом генерації електронних продуктів. ВІ системно працює над 

наповненням баз даних: «Культура Тернопільщини», «Неопубліковані 

документи», «Електронна картотека документів з питань європейської інтеграції». 

Працівники відділу розвивають  унікальний бібліотечний ресурс «Регіональний 

інформаційний портал «Тернопільщина», в мережі інтернет (http://irp.te.ua). 

Розміщено 243 публікації, кількість користувачів — 30 471, звернень — 37 069. 

З метою пожвавлення інтерактивного розвитку цього проекту проведено 

вебінар «Інформаційний регіональний портал «Тернопільщина»: вимоги та 

особливості формування контенту». Десять центральних бібліотек стали 

учасниками онлайнове навчання. 

Якісним і вдало клієнтоорієнтованим є продукт спільної праці відділів 

інформації й краєзнавчої літератури та бібліографії — блог «Культура 

Тернопільщини». Про це свідчить статистика: кількість публікацій — 100, 

сеансів — 7,7 тис., користувачів — 5,2 тис., переглядів сторінок — 23,1 тис. 

У 2016 році активно діяв центр європейської інформації (далі — центр ЄІ). 

Надавався доступ до інформаційних ресурсів за тематичною палітрою: 

«Український шлях у Європу» (виставка-перегляд у рамках акції «Книги у 

пошуках читача»), «Український шлях у Європу: погляд у майбутнє» (виставка до 

Дня Європи в Україні), «Європа — наш спільний дім» (виставка з нагоди 

міжнародних дат «Календаря прав людини»), «Цінності об’єднаної Європи» 

(віртуальна виставка з нагоди Міжнародного дня прав людини). 

З нагоди Міжнародного дня права знати (28.09.) та Всеукраїнського дня 

бібліотек у регіональному центрі ЄІ Тернопільської ОУНБ відбулася 

інформаційна година «Європа зблизька: цікаві факти з європейського права». Під 

час зустрічі студенти Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка мали змогу поспілкуватися з керівником громадської організації 

«Інформаційний-правовий центр «Права людини» Олександрою Гриньків. 
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З нагоди святкування Дня Європи в Україні 

працівники відділу ініціювали та долучились до 

організації міжнародної веб-конференції 

«Бібліотеки Литви: результати євроінтеграції». 

Відеоміст відбувся між Тернопільською ОУНБ та 

Клайпедською публічною бібліотекою 

Клайпедського району ім. Іонаса Ланкутіса (Литва) за сприяння Тернопільського 

обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Українська 

бібліотечна асоціація» (далі — ТОВ ВГО УБА) та з участю центральних бібліотек 

області. 

Під час конференції розглядались питання: святкування Дня Європи; 

бібліотеки в умовах реформування громад; практичні аспекти організації роботи 

бібліотек Литви в обслуговуванні громадян; дотримання європейських соціальних 

стандартів; проблеми власності та обліку в бібліотеках; нормативне забезпечення; 

адвокація; гарантії фінансування бібліотек; кадрове забезпечення бібліотек тощо. 

У веб-конференції брали участь: Левко 

Крупа, заступник голови Тернопільської 

обласної ради; Рута Циртаутайте, віце-мер 

Клайпедського районого самоврядування; 

Григорій Шергей, начальник управління 

культури Тернопільської ОДА; Василь Вітенко, 

директор Тернопільської ОУНБ, голова ТОВ ВГО УБА; Лайма Пачебутієне, 

заступник директора Клайпедської обласної бібліотеки ім. Єви Сімонайтіте; 

Юозас Гутаускас, директор Клайпедської районної бібліотеки ім. Йонаса 

Ланкутіса. 

З метою відкриття в міських і районних бібліотеках України пунктів 

європейської інформації керівник центру ЄІ обласної книгозбірні брала участь у 

тренінгу «Центри європейської інформації в бібліотеках: технологія створення та 

механізми популяризації інформації про ЄС та євроінтеграцію України», 

організованого в межах проекту Всеукраїнської громадської організації 

«Українська бібліотечна асоціація» за підтримки програми Європейського Союзу 
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«Еразмус+ (Жан Моне)» «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах 

Європейської інформації в бібліотеках». 

Завдяки здобутим знанням мережа пунктів європейської інформації в  

центральних районних бібліотеках області збільшилася до 14. 

Основу функціональної діяльності відділу краєзнавчої літератури та 

бібліографії складають документальні ресурси про регіон. За звітний рік надійшло  

130 книг, що на 81 книгу менше, ніж у 2015 році, 32 комплекти газет, 79 номерів 

журналів.  

Краєзнавчий фонд поповнився книгами, подарованими Бережанським музеєм 

книги, тернопільськими музеями та окремими дарувальниками, серед яких: 

Б. Мельничук, В. Штокало, І. Дуда, О. Смоляк, М. Козак, А. Житкевич, І. Олещук, 

Г. Денега, Г. Садовська, М. Кучмій, С. Синюк та інші (всього 91 пр. видань). У 

відділ зберігання основного фонду було передано 160 документів. Станом на 

1.01.2017 року фонд ВКЛБ налічував 12 180 документів. 

Розвивається краєзнавчий сегмент ДБА книгозбірні. Протягом звітного року 

зведений краєзнавчий каталог (далі — ЗвКК) наповнювався новими записами, 

відкривалися нові рубрики до знаменних і пам’ятних дат області, зокрема: 

«170 років від дня народження Івана Верхратського — українського вченого-

природодослідника», «150 років від дня народження Луки Гарматія — 

громадського діяча, етнографа, фольклориста», «135 років від дня народження 

Катерини Рубчакової — української актриси», «80 років від дня народження Івана 

Марчука — народного художника України», «100 років від дня народження 

Ярослава Геляса — актора», «130 років від дня народження Іванни Блажкевич — 

української письменниці, громадської діячки», «80 років від народження Бориса 

Демкова — українського поета», «100 років боїв на Лисоні» та ін. 

ЗвКК бібліотеки на 1.01.2017 року налічував 140,1 тис. карток. Упродовж 

2016 року було влито 4,4 тис. карток.  

Популяризація краєзнавчих документів здійснювалася шляхом оформлення 

виставок краєзнавчих новинок, краєзнавчого календаря (26 випусків). Серед 

представлених тем: ювілейні дати художника І. Марчука, композитора та 
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краєзнавця Василя Подуфалого, актриси Катерини Рубчакової, художника 

Леопольда Левицького; щорічна народно-обрядова тематика.  

На розгорнутих книжково-ілюстративних виставках експонувалась поетична 

спадщина краю: «Корінь і крона Петра Сороки»; «Людина великих помислів і 

чулого серця (до 85-річчя від дня народження письменника, журналіста Петра 

Ковальчука)»; «Поет розп’ятого Парнасу (до дня народження поета Степана 

Сапеляка)»; «Писала. Боролась. Не боялась (до 130-річчя від дня народження 

письменниці, громадської діячки Іванни Блажкевич)», «Дороги життя, дороги 

творчості: Борис Демків і його «Квіти ромена» (до 80-річчя від дня народження 

поета)» та інших. 

Документи про відродження історичної пам’яті та події минулого краю були 

представлені темами виставок: «Лисоня, Лисоня, Тут юність лежить під травою 

(до 100-річчя боїв на Лисоні)», «Мужність і відвага крізь покоління (до Дня 

захисника України)», «Води чимало із Ікви в море утекло… Шевченковими 

шляхами на Тернопіллі (до 170-річчя перебування Т. Г. Шевченка у нашому 

краї)», «Голод — 33 — незагойна рана України (до річниці Голодомору 1932—

1933 рр.)», «Славний козак Байда Вишневецький (до 500-річчя від дня 

народження)». 

Популярною серед користувачів відділу є постійно діюча виставка  «Моє 

Тернопілля», на якій популяризуються краєзнавчі документи, що надійшли у 

відділ як місцевий обов’язковий примірник та з інших джерел комплектування. 

На сайті бібліотеки було розміщено віртуальні виставки  «Письменники 

Тернопільщини — лауреати міжнародного літературного конкурсу «Коронація 

слова»» та оновлено контент виставок «Книги, видані за сприяння обласної 

видавничої ради» і «Видання ТОУНБ». 

Велике значення для популяризації краєзнавчих видань мають презентації 

книг, зустрічі із знаними краянами, вечори пам’яті, краєзнавчі читання. 
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У лютому 2016 року в Тернопільській ОУНБ 

відбулася презентація книжки поезії та прози про 

міста й села України «Поетична топоніміка» за 

участю редактора-упорядника Любові Сердунич 

та співавторів альманаху, наших краян Миколи 

Базіва, Тетяни Бідзілі, Ярослава Дзісяка, Миколи 

Кучмія, Мар’яни Палагнюк.  

На сторінках альманаху представлено поетичні та прозові твори 77 авторів чи 

не з усіх куточків України, які у своїх творах описують її історію, природу та 

фольклор. Чи не вперше словесники, поети й прозаїки з різних куточків України 

звернулися до історичної географії. 

Тернопільщина в книзі представлена іменами 10 авторів: Микола Базів 

(смт Гусятин), Тетяна Бідзіля (м. Бережани), Надія Бойко (уродженка с. Лиса 

Підгаєцького району, мешкає в м. Львові), Марія Гуменюк (м. Тернопіль), 

Ярослав Дзісяк (м. Заліщики), Надія Козак (уродженка с. Самолусківців 

Гусятинського району, проживає в Канаді), Микола Кучмій (с. Васильківці 

Гусятинського району), Мар’яна Палагнюк (м. Заліщики), Наталя Хаммоуда 

(Дутка) (уродженка с. Кошилівців Заліщицького району, проживає в Тунісі). 

Уже стало доброю традицією з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек 

проводити презентації книг наших тернопільських авторів, місцевих видавництв, 

зустрічі з відомими земляками.  

22 вересня 2016 року в читальному залі 

Тернопільської ОУНБ вшанували пам’ять 

відомого в Україні та за кордоном археолога, 

мистецтвознавця, історика, культуролога й 

енциклопедиста Ігоря Петровича Ґерети. У 

годині пам’яті «Ігор Ґерета: штрихи до осягнення феномена» взяли участь знані 

наукові та культурно-громадські діячі краю: Ігор Дітчук — викладач 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, голова 

Тернопільського відділу Українського географічного товариства; Анатолій 

Вихрущ — доктор педагогічних наук, завідувач кафедри психологічних та 
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педагогічних дисциплін Тернопільського національного економічного 

університету, директор Інституту національного відродження ім. І. Герети; Марія 

Крупа — громадська діячка, мовознавець, педагог; Михайло Ониськів — 

краєзнавець, літературознавець, громадсько-політичного діяч; Ярослав Омелян — 

художник, громадський діяч; Степан Костюк — краєзнавець, директор 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

У 2016 році в масових заходах, організованих ВКЛБ, взяли участь 

133 користувачі бібліотеки. 

На сторінках газет було надруковано 18 статей про роботу відділу, його 

спеціалістів, а також статті фахівців даного структурного підрозділу (М. Пайонк, 

Н. Луговської). Обласним радіо було записано 2 репортажі про заходи відділу. 

Провідний напрямок діяльності бібліографів-краєзнавців, які найбільше 

репрезентують Тернопільщину, — це створення власних краєзнавчих 

інформаційних продуктів (друкованих й електронних). Вагомі результати  

напрацьовані в упорядкуванні бібліографічних покажчиків, списків літератури. 

Було підготовлено й видано бібліографічний покажчик 

рекомендаційного характеру «Література до знаменних і 

пам’ятних дат Тернопільщини на 2017 рік», який за останні 

роки очікують не лише бібліотекарі та користувачі, а й 

краєзнавці, журналісти, учителі шкіл, викладачі середніх 

спеціальних та вищих навчальних закладів, органи влади. 

Традицію залучення до співпраці в роботі над 

покажчиком дотримано й у звітному році. Було узгоджено 

дати до календаря, фактографічні та біографічні довідки з краєзнавцями 

Ю. Ковальковим, Б. Мельничуком, О. Поливком, Б. Саваком, також 

бібліографами Борщівської, Бучацької, Збаразької, Зборівської, Лановецької, 

Монастириської, Підволочиської, Підгаєцької, Чортківської та Шумської ЦБС. 
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У 2016 році вийшов із друку бібліографічний покажчик 

«Мистці Тернопільщини». Це продовження започаткованої 

бібліотекою серії «Мистецька Тернопільщина». Ошатне за 

поліграфічним оформленням видання зайняло гідне місце 

не тільки в серії краєзнавчих посібників «Мистецька 

Тернопільщина», але й стало вагомим внеском у 

всеукраїнський доробок рекомендаційної бібліографії. 

Майже на 500 сторінках видання читач знайде 

інформацію про кожного із 160-ти митців Тернопільщини, їхні біографії, перелік 

творів, статті та рецензії в газетах, журналах, наукових збірниках. 

Посібник було представлено знавцям образотворчого мистецтва, 

дослідникам-краєзнавцям. В обговоренні бібліографічної праці взяли участь 

мистецтвознавець І. Дуда, художники І. Дорош, Є. Удін, М. Пазізін, Я. Омелян, 

А. Гриб, П. Шпорчук, краєзнавці С. Костюк, Б. Хаварівський; журналіст 

М. Ониськів, директор видавництва «Підручники та посібники» Я. Гринчишин. 

Свідченням високого рівня визнання науково-краєзнавчої, дослідницької та 

видавничої діяльності стала відзнака Всеукраїнської громадської організації 

«Українська бібліотечна асоціація» 2016 року в конкурсі «Бібліографічний 

посібник року» покажчика «Мистці Тернопільщини. Ч. Образотворче мистецтво: 

бібліогр. покажч.» (Тернопіль : Підручники і посібники, 2015).  

Також за високий професіоналізм нагороджено почесними відзнаками 

Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація» 

бібліотекарів-краєзнавців Пайонк Марію Володимирівну, завідувача відділу та 

Миськів Віру Ярославівну, провідного бібліотекаря, автора-укладача 

бібліографічного посібника «Мистці Тернопільщини. Ч. 1. Образотворче 

мистецтво» (2015). 

Триває інтенсивна робота над бібліографічним посібником «Я з Вами по всі 

дні і до кінця віку»: Блаженнійший патріарх кардинал Йосиф Сліпий (1892—

1984)», приуроченого до 125-річчя від дня народження патріарха. 

Книгозбірня послідовно працювала в напрямку генерування та надання у 

користування власних краєзнавчих веб-продуктів. 
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Головний ресурс інформації з усіх аспектів життя Тернопільщини — 

електронний краєзнавчий каталог. Він наповнюється шляхом опрацювання нових 

надходжень, а також переведенням карткового краєзнавчого каталогу за період 

1946—2006 років у електронний формат. У 2016 році внесено 4400 нових записів, 

1500 записів ретроспектовано. Даний електронний ресурс станом на 

01.01.2017 року налічує 41 819 записів. 

З 2009 року користувачам доступна повнотекстова база даних «Електронна 

бібліотека краєзнавчих видань Тернопільської області», краєзнавчих за змістом 

або місцем видання. Електронна бібліотека, за результатами дослідження 

Людмили Трачук, доцента кафедри бібліотекознавства та бібліографії 

Рівненського державного гуманітарного університету, є однією із 4-х колекцій, 

представлених на сайтах обласних універсальних бібліотек України, які 

відповідають критерію системності в комплектуванні віртуального фонду та 

реалізують парадигму «надання доступу до ресурсів». 

Усього учасниками корпоративного проекту віртуальної бібліотеки  надано 

понад 700 електронних копій документів. У 2016 році дана електронна колекція 

поповнилася 34 документами.  

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека є учасником 

консорціуму «Історична Волинь» (http://istvolyn.info/) — електронної бібліотеки 
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повних текстів рідкісних і цінних документів, які розкривають історію 

волинського краю до 1939 року. За звітний період база даних поповнилася 

63 документами із фондів Тернопільської ОУНБ. 

На сайті книгозбірні працівники ВКЛБ підтримують бази даних, які мають 

важливий регіональний зміст та опосередковано рекламують бібліотеку як  

інформаційний центр, зокрема поповнились електронні колекції  «Про нас 

пишуть» — на 110 публікацій, «Місцеві автори на сторінках місцевих видань» — 

на 62, фактографічна БД «Регіон» оновлена відповідно до статистичної аналітики 

поточного року. 

Оперативна репрезентація інформаційної  діяльності на сайті книгозбірні 

(www.library.te.ua) дає результати свого місця в мережевому просторі. Так у 

рейтингу якості інтернет-сторінок серед обласних універсальних наукових 

бібліотек України Тернопільська ОУНБ (станом на жовтень 2016 року) займала 5-

ту верхню позицію. 

У звітному 2016 році відділ автоматизації та механізації бібліотечних 

процесів працював над забезпеченням безперебійної роботи комп’ютерного 

обладнання та  локальної комп’ютерної мережі, адмініструванням бібліотечних 

баз даних у САБ «ІРБІС», наповненням контенту сайта бібліотеки, 

обслуговуванням користувачів інтернет-центру. 

У зв’язку з назрілою необхідністю переносу контенту сайта бібліотеки на 

платформу «WordPress» фахівці відділу запланували та виконали низку заходів: 

здійснили звірку, сформували звіти про перенесення контенту сайта на дану 

платформу, згідно із розробленою концепцією, оновили й переробили розділи та 

сторінки сайта, передбачили наповнення відповідним контентом, якого бракувало 

в старому.  

За звітний рік сайт Тернопільської ОУНБ відвідали 70 409 користувачів, які 

здійснили 118 125 сеансів і переглянули 361 467 сторінок та електронного 

каталогу.  

Оновлено розділ сайта «Рейтинг книг та журналів», зокрема інформацію про 

книжки, які завоювали найбільшу популярність серед читачів відділу міського 

абонементу в номінаціях «Світовий Best» та «Український Best», номінацію 



 21

«Бестселери авторів Тернопільщини», «Зведену картотеку періодичних видань»; 

наповнено новими даними розділи «Бібліотечні новини», «Події культурного 

життя краю», «Видання бібліотеки», «Обмінний фонд», «Вийшли з друку», 

«Бібліотекарю»… Загалом у 2016 році створено й розміщено на сайті та оновлено 

й доповнено 10 віртуальних виставок.  

Упродовж року постійно надавалась допомога зі створення афіш, запрошень 

та оголошень про проведення масових заходів у бібліотеці, здійснювались 

технічне обслуговування й фіксація бібліотечних подій, які відображені на сайті в 

57 фотогалереях та 38 роликах на сервісі відеоматеріалів «Youtube». 

Працівники відділу також надавали допомогу фахівцям науково-методичного 

відділу та бібліотекарям ЦБС області з освоєння та практичного застосування 

програмного забезпечення «Data Giraffe». 

Спільно з комітетом з конкурсних торгів бібліотеки здійснено забезпечення 

подачі документів з державної закупівлі та розміщення їх на сайті бібліотеки у 

відповідному розділі. Фахівці відділу взяли участь у навчаннях «Теорія та 

практика здійснення публічних закупівель в системі Prozorro», які проводила 

Тернопільська торгово-промислова палата, за результатами яких увійшли до 

списку відповідальних осіб в частині технічного супроводу розміщення в системі 

електронних закупівель. 

Працівники відділу забезпечують відображення на веб-сторінці діяльності 

ТОВ ВГО УБА. Протягом року проводилась реєстрація членів територіального 

відділення в базі даних на офіційному сайті організації. Підготовлено до друку 

222 посвідчення. 

Разом із фахівцями науково-методичного відділу та відділу інформації 

здійснено верстку й додрукову підготовку 9 найменувань інформаційних і 

методичних посібників та їх видання (221 примірник). 

Соціокультурна діяльність бібліотеки спрямовувалась на популяризацію 

фондів бібліотеки, задоволення інформаційних потреб громади, виховання ідей 

української державності, патріотизму, збереження культурного надбання, 

залучення нових користувачів до бібліотеки та була  представлена широким 

вибором форм роботи: презентації книг, літературно-мистецькі вечори, 
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конференції, круглі столи, історичні на літературні читання, інформаційні години, 

експонування книжково-ілюстративних виставок. Ця робота проводилася спільно 

із закладами культури, освіти, видавництвами, громадськими організаціями, 

творчим спілками. 

Обслуговуючими відділами бібліотеки впродовж  року проведено 

40 масштабних соціально-культурних заходів, 63 екскурсії бібліотекою, 

оформлено 205 книжкових виставок. Відбулося 275 засідань клубів із вивчення 

англійської мови. Усі заходи супроводжувались мультимедійними презентаціями. 

Бібліотечні заходи з популяризації книги висвітлювались в ЗМІ (82), 

соціальних мережах: «Facebook» (364), «Twitter» (124), «YouTube» (75), 

«Google+» (88) на блогах (354). 

У 2016 році працівники відділу міського абонементу обслужили 

5191 користувача, яким було видано 91 897 документів, у тому числі 85 850 книг 

та 6047 періодичних видань. Відвідування становило 55 614, у тому числі 

підписано 4587 обхідних листів студентам-випускникам вишів та середніх 

навчальних закладів. 

Склад користувачів від загальної кількості (5191) становить: службовців — 

40,3%, робітників — 3,1%, інженерно-технічних працівників — 4,1%, працівників 

культури — 3,3%, спеціалістів сільського господарства — 0,1%, науковців — 

4,0%, інших — 6,5%, студентів вишів і технікумів — 34%, учнів ЗОШ — 3,1%, 

користувачів з особливими потребами — 1,5%. 

Користувачі за віком становлять: від 15 до 17 років — 7,0%, від 18 до 

21 років — 23,1%, від 22 до 59 років — 63%, від 60 років — 6,9%, у тому числі від 

80 років — 2,8%, після 90 років — 3 читачі. 

Документовидача за галузями знань від загальної кількості (91 897) 

становить: суспільно-політичної — 11,0%, природничо-наукової — 5,6%, 

технічної — 1,7%, гуманітарних наук, у тому числі художньої літератури — 

81,7%. 

За мовами: українською мовою — 57%, російською — 42,9%, іноземною — 

0,1%. 

Середня кількість книговидач за день — 367, відвідувань — 222. 
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На 01.01.2017 року підсобний фонд відділу міського абонементу нараховував 

62 266 пр. документів, у тому числі книг — 60 853, часописів — 1337, 

аудіовізуальних документів — 76. 

У 2016 році у фонд відділу міського абонементу з відділу зберігання 

основного фонду надійшло 3661 документ, у тому числі книг — 3476, 

часописів — 23, аудіовізуальних документів — 162. 

Художня література становила 70% надходжень. Здебільшого це були 

класичні твори минулих років, що надійшли з відділу зберігання основного 

фонду, подаровані користувачами, а також придбані на Форумі видавців у Львові. 

Книжки, що надходять за державною програмою «Українська книга» та за 

сприяння Міністерства культури України поповнили підсобний фонд відділу 

міського абонементу тільки наприкінці року. Серед надходжень переважала 

дитяча література.  

Бажано, щоб видання за державними програмами надходили до бібліотек 

упродовж року та брались до уваги пропозиції бібліотекарів щодо поповнення 

фонду новими виданнями. А також розширити географію видавництв, які 

видають знакову, інтелектуальну літературу. а саме: «Свічадо», «Клуб сімейного 

дозвілля», «Кальварія», «Піраміда», «Видавництво Жупанського», «А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА» (доросла серія), «Видавництво Старого Лева» (доросла серія), 

«Академія» та ін. 

Фонд книгозбірні поповнився новинками літератури, придбаними на форумі 

видавців, зокрема книжками «Забуття» Тані Малярчук, «Тут і тепер» Ірен 

Роздобудько, «Цензор снів» Юрія Винничука, «Ось відкрита долоня» Галини 

Вдовиченко, «Два млинища» Володимира Лиса, «Благословен, хто йде» Лесі 

Коковської-Романчук, «Казка старого мельника» Сергія Ухачевського, 

«Чортківська офензива» Олександра Дєдика, «Інформаційні війни» Григорія 

Почепцова тощо з автографами авторів. 

Цікавою та незабутньою була зустріч працівників Тернопільської ОУНБ з 

українським дисидентом, політв’язнем, Героєм України, лауреатом Національної 

премії України ім. Т. Шевченка 2016 року Левком Лук’яненком. Він залишив 

автограф для бібліотеки на авторській книжці. 
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Упродовж року працівники здійснювали аналіз і контроль за незадоволеним 

запитом користувачів. Основна причина відмовлень — недостатня кількість 

примірників сучасних українських письменників. Серед запитуваних книжок 

вітчизняних письменників — «Чорне сонце» Василя Шкляра, «Соло для Соломії» 

Володимира Лиса, «Покров» Люко Дашвара, «Аптекар» Юрія Винничука, 

«Тамплієри» Сергія Жадана, «Зазирни у мої сни» Макса Кідрука, «Забуття» Тані 

Малярчук, «Забудь-річка» братів Капранових, «Автомобіль із Пекарської» Андрія 

Кокотюхи, «Карбід» Андрія Любки, «Тут і тепер» Ірен Роздобудько. Серед 

зарубіжних авторів — Е.-М. Ремарк «Три товариші», Джордж Оруел «1984», Рей 

Бредбері «Кульбабове вино», Джеймс Джойс «Улісс», Айн Ренд «Атлант 

розправив плечі» у 3-х кн, Ерік-Емманюель Шмітт «Оскар і рожева пані». 

У незадоволеному запиті — нова література з різних галузей знань, зокрема 

правознавча, з психології, філософії економіки, техніки, медицини, сучасного 

українського та зарубіжного мистецтва.  

Уподобання та смаки користувачів відділу міського абонементу були 

різноманітними. Серед жанрів переважали: детективи, наукова фантастика, 

фентезі, мелодрами, інтелектуальне чтиво, твори історичної тематики. Великий 

інтерес виявляють читачі до видань героїко-патріотичної тематики, 

публіцистичних та художніх творів таких авторів: Сергій Лойко «Аеропорт», 

Євген Положій «Іловайськ», Галина Вдовиченко «Маріупольський процес», 

Оксана Забужко «І знов я влізаю в танк…», Борис Гуменюк «Блокпост», Олексій  

Чупа «Акваріум», Сергій Жадан «Життя Марії», публіцистичних добірок статей 

Бібліотеки газети «День», «Україна Incognita» у 3-х книгах тощо. 

Значною популярністю й надалі користуються твори місцевих авторів: Левко 

Різник «Усусуси на Лисоні», Олексій Волков «Вовчий місяць», Олександр 

Вільчинський «Шерлок Холмс на форумі видавців», Сергій Ухачевський 

«Карпатський капкан», Петро Сорока «Симфонія Петриківського лісу», Галина 

Денега «Осіння елегія», Леся та Леонід Білики «Портрет Діани», Іларіон 

Пилипець «Життєве бездоріжжя», Богдан Мельничук «Хлібина для бандерівця», 

Леся Коковська-Романчук «Благословен, хто йде» та ін. 
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Продовжувалося формування реєстру книг з автографами авторів із фонду 

відділу. Усього у відділі нараховується 103 книги з автографами. У 2016 році в 

реєстр було внесено 24 книги з автографами, зокрема тернопільських 

письменників: Олексія Волкова, Ірини Матурати, Марти Чопик, Сергія 

Ухачевського, Лесі Коковської-Романчук, Олександра Вільчинського, Наталії 

Волотовської, українських письменників — Юрія Винничука, Сергія Жадана, 

Павла Ар’є. 

Упродовж 2016 року проводилися заходи з профілактики заборгованості 

користувачів. Вчасно не повернули документи в бібліотеку 537 користувачів і, 

відповідно, сплатили 2916 грн пені. Здійснено нагадування по телефону: 

стаціонарному — 78, мобільному — 340; надіслано sms-повідомлень — 21, на 

електронні адреси — 2, листів-нагадувань — 8. Усього на 01.01.2017 року 

нараховувалося 185 користувачів-боржників, у тому числі студентів — 24, 

службовців — 16, за 2015 рік та поточних — 145 (у.ч. студентів — 34, 

службовців — 111). 

Здійснювалася обробка персональних даних користувачів відділу міського 

абонементу. У базу персональних даних «Користувач ТОУНБ» внесено 

5191 запис. 

103 користувачі виявили бажання отримувати інформацію про послуги 

відділу на електронні адреси. Надіслано 61 повідомлення про проведення заходів 

відділу та засідань Клубу шанувальників книги. Використання можливостей 

сервісу розсилки sms-повідомлень на електронні адреси, дало можливість 

збільшити кількість відвідувачів масових заходів, оперативно нагадувати про 

заборгованість користувачів, що вплинуло на зменшення боржників. 

10 осіб-переселенців із Донецької та Луганської областей і 3 учасники 

бойових дій на Сході України активно відвідують відділ міського абонементу. 

У 2016 році проведено 11 масових заходів. Інформація про роботу відділу 

широко висвітлювалася в засобах масової інформації. 

«Культовий письменник сучасності» — під такою назвою відбувся вечір 

пам’яті, присвячений 75-й річниці від дня народження Юрія Покальчука, 
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українського письменника, перекладача, науковця, громадського діяча, 

уродженця Кременця. 

У творчому доробку митця — 27 художніх творів, 600 публікацій у 

періодичних виданнях, чимало перекладів українською мовою творів зарубіжних 

письменників: Е. Хемінгуея, Д. Селінджера, Ж. Амаду та багато інших.  

На вечір пам’яті «Культовий письменник 

сучасності», присвяченому 75-річчю від дня 

народження Юрія Покальчука, завітали відомі 

літератори краю, які особисто знали 

письменника: прозаїк Олександр Вільчинський, 

поет, літературознавець Володимир Барна, а 

також молоді тернопільські поети Юрій Завадський та Юрій Матевощук, які 

продекламували вірші митця. Директор Тернопільського обласного краєзнавчого 

музею Степан Костюк розповів про книжки літератора, позначені його 

автографами. 

Працівники відділу міського абонементу запропонували присутнім 

мультимедійну презентацію «Юрій Покальчук», матеріали для якої надали колеги 

з Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки. 

2016 рік в Україні було проголошено Роком Івана Франка та Михайла 

Грушевського. Наша книгозбірня активно долучилася до відзначення цих 

ювілейних дат.  

Знаковою подією стало проведення 

літературного відеомарафону «Для України 

наша любов», присвяченого 160-річчю від дня 

народження видатного українського 

письменника, філософа, громадського діяча 

Івана Франка, який стартував 25 серпня і тривав 

до кінця 2016 року. У ньому взяло участь понад 40 учасників. Науковці, педагоги, 

журналісти, письменники, актори, музиканти, студентська та учнівська молодь 

декламували улюблені вірші Великого Каменяра. Наймолодша учасниця 

відеомарафону — учениця 5 класу ЗОШ № 19 Раскіна Валерія.  
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Найстарший учасник — 83-річний 

Григорій Кабанцев, член міської організації 

Всеукраїнського об’єднання «Просвіта» 

ім. Т. Шевченка з м. Маріуполя. Серед 

учасників марафону були знані краяни: Богдан 

Мельничук — письменник, літературний 

критик, Дарія Чубата — голова Тернопільського міського об’єднання «Просвіта» 

ім. Т. Г. Шевченка, Ігор Вовчак — музикант, композитор, Юрій Черненко — 

актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 

ім. Т. Шевченка та ін. Хід проведення марафону широко висвітлювався у 

«Fасebook» (https//www.facebook.com/ternounb), «YouTube» та на сайті 

Тернопільської ОУНБ. 

Резонансними були наукові читання 

«Сподвижник української національної ідеї», 

присвячені 150-річчю від дня народження 

Михайла Грушевського — видатного 

українського вченого, історика, 

літературознавця, державного та політичного 

діяча, голови Центральної ради УНР. 

У заході взяли участь молоді науковці історичного факультету 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 

фахівці Тернопільського обласного краєзнавчого музею та Скала-Подільського 

історико-краєзнавчого музею ім. М. Скали-Старицького, представники 

громадських та державних організацій.  

Кандидат історичних наук, доцент кафедри нової і новітньої історії та 

методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка Оксана Валіон докладно та цікаво розповіла про 

життя й діяльність Михайла Грушевського. Історик-науковець, докторант 

кафедри історії України Черкаського національного університету 

ім. Б. Хмельницького Іван Куций акцентував на баченні М. Грушевським місця 

України в глобальному цивілізаційному контексті. 
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Із цікавою репрезентацією про родину 

Грушевських виступила Оксана Ундерко — 

співробітник Скала-Подільського історико-

краєзнавчого музею, а директор цього ж музею 

Євген Шпак подарував нашій бібліотеці 

авторський портрет М. Грушевського. Присутні 

мали змогу ознайомитися з книжковою виставкою «Великий Син великого 

народу». 

Фонд відділу міського абонементу поповнився цінним виданням — 47 томом 

із 50-томного зібрання творів Михайла Грушевського «Ювілейна грушевськіана», 

приуроченим до 150-річчя Великого українця. 

Цій же пам’ятній даті було присвячено традиційне 

пленарне засідання наукової сесії Тернопільського 

осередку Наукового товариства ім. Шевченка. 

Учасники засідання мали змогу ознайомитися з 

книжковою виставкою «Сподвижник української 

національної ідеї», на якій було представлено твори 

Михайла Грушевського та видання, що розповідають про 

його життя й діяльність, а також з колекцією 

Тернопільського осередку НТШ, яка нещодавно 

поповнилася новими виданнями та зберігається в нашій книгозбірні. 

Слід зазначити, що дана колекція Тернопільського обласного осередку 

ім. Шеченка, нараховує 237 видань різноманітної тематики з екслібрисом НТШ.  

На вшанування 100-річчя героїчних боїв Українських січових стрільців на 

горі Лисоні в Тернопільській ОУНБ відбувся урок історичної правди «Невмируща 

слава Лисоні».  

У заході взяв участь Микола Лазарович — історик, науковець, учасник АТО, 

автор багатьох історичних розвідок, який провів паралелі між легендарною 

битвою січових стрільців на горі Лисоні в 1916 році та сьогоднішніми 

військовими діями на Сході України.  
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На уроці історичної правди 

відбулася прем’єра пісні «Заповіт 

сотника УСС» на слова Богдана 

Мельничука, а виконав пісенний твір 

автор музики, тернопільський 

композитор, педагог, заслужений діяч 

мистецтв України Юрій Кіцила.  

Учасники народного аматорського хору національно-патріотичної пісні 

«Заграва» (староста хору Ольга Цеплик, диригент Віталій Савчук) виконали 

найбільш відомі твори січових стрільців.  

Під час заходу присутні мали змогу ознайомитися з виданнями даної 

тематики із фонду нашої книгозбірні, серед яких було представлено унікальні 

видання, подаровані свого часу подружжям Ярославою та Михайлом 

Шафранюками з Канади. 

На урок історичної правди було 

запрошено бійців 44-ї окремої 

артилерійської бригади м. Тернополя, 

яким уже вкотре бібліотека підготувала 

понад 500 книжок, зібраних 

тернополянами в рамках постійної 

Всеукраїнської акції «Бібліотека 

українського воїна», а також учні ЗОШ № 24 м. Тернополя, користувачі 

бібліотеки. 

2016 рік Папою Римським 

Франциском був проголошений Роком 

Божого Милосердя. З цієї нагоди в 

книгозбірні відбувся відкритий діалог 

«Милосердя: від співчуття до дії». 

Гостями заходу були 

священнослужителі, благодійники, волонтери, студенти та викладачі 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 
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учасники Клубу соціальних ініціатив та волонтерства й студенти-волонтери 

Тернопільського технічного ліцею. 

Також упродовж року проводилась 

низка цікавих презентацій, серед яких 

презентація збірки творів сучасних 

письменників «Маслини на десерт: добрі 

історії» (Харків, видавництво «Фоліо», 

2015 р.) за участю співавтора книги, 

тернопільського письменника Олександра 

Вільчинського та презентація нової книжки братів Капранових «Забудь-річка» 

(Київ, видавництво «Нора-Друк», 2016 р.). 

Подарувала багато позитивних емоцій усім присутнім авторська зустріч із 

тернопільською письменницею, авторкою книг для дітей та дорослих «Шпинатне 

частування від Ірини Мацько», а також автограф-сесія з письменником Андрієм 

Кокотюхою «Я не граюся в слова, я розповідаю історії».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Упродовж року проводив свої засідання Клуб шанувальників книги. 

Керівник — письменниця, лауреат багатьох літературних премій, «Золотий 

письменник України 2015 року», член Національної спілки письменників України 

Леся Коковська-Романчук.  

Клуб поповнився новими членами, їх кількість становить вже 32 особи. Серед 

них: викладачі вишів, учителі шкіл, журналісти, працівники культури, 

письменники, медики, економісти. Серед них: Дарія Чубата — голова 

Тернопільського міського об’єднання «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, Галина 
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Груць — доцент кафедри педагогіки Тернопільського національного 

педагогічного університету 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 2016 році відбулося три засідання клубу. Перше «Медовий місяць 

Лариси К., або Леся Українка, якої ми не знаємо», було присвячено 145-річчю від 

дня народження Лесі Українки, видатної української поетеси, перекладачки, 

культурної діячки. Під час другого засідання клубу відбулася творча зустріч з 

Олексієм Волковим, тернопільським письменником, хірургом, переможцем 

літературних конкурсів «Золотий Бабай», «Коронація слова», володаря 

спеціальної відзнаки «Гранд коронація» цього ж конкурсу за роман «Вовчий 

місяць», майстром детективного жанру. 

 

 

У рамках останнього засідання клубу відбувся вечір-портрет «Сеньйорито 

акаціє, добрий вечір…», присвячений  80-річчю від дня народження Миколи 

Вінграновського, українського письменника-шістдесятника, режисера, актора. 

Клуб зібрав шанувальників творчості митця. Лірику письменника декламувала 

заслужена артистка України, акторка Тернопільського академічного обласного 

українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Віра Самчук.  
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Тернопільська поетеса, 

літературний критик Тетяна Дігай 

розповіла про історію написання 

Вінграновським роману «Северин 

Наливайко». Молодий тернопільський 

літератор Юрій Матевощук поділився 

думками щодо сучасного бачення 

творчості М. Вінграновського. Діана Семак, менеджер тернопільського 

видавництва «Навчальна книга — Богдан», подарувала бібліотеці найповніше 

видання творчого доробку письменника «Вибрані твори в трьох томах» 

(Тернопіль, «Навчальна книга — 

Богдан», 2004).  

Учасники заходу переглянули 

відео, на яких М. Вінграновський читав 

свої вірші, та прослухали аудіозаписи 

його поезій. Висвітлювали захід 

журналісти «TV — 4», обласного радіо, 

газети «Вільне життя плюс». 

За звітний період оформлено 63 книжкові виставки, у тому числі 6 постійно 

діючих. Серед них: «Ми є народ, якого не здолати!» (інформаційно-тематичний 

стелаж), «Сучасна українська проза — новий формат», «Новинки літератури», 

«Місяцелік» (цикл народних свят).  

Особливою популярністю серед дорослої та дитячої читацької аудиторії 

користується куток дитячої літератури «Нескінченна радість читання».  

Також популярними серед користувачів були книжкові виставки із циклу 

«Літературний календар», присвячені ювілейним датам видатних українських та 

зарубіжних письменників: Валер’яна Підмогильного, Павла Тичини, Василя 

Шкляра, Олени Теліги, Івана Кочерги, Івана Драча, Генріка Сенкевича, Шарля 

Бодлера, Вальтера Скотта, Гюстава Флобера, Теодора Драйзера, Вільяма 

Теккерея. 
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Були відзначені також ювілейні дати письменників Тернопільщини: «Твори, 

які сповнюють душу красою» (до 60-річчя від дня народження Петра Сороки), 

«Нев’янучі квіти ромена» (до 80-річчя від дня народження Бориса Демківа), 

«Жінка з обличчям любові» (до 65-річчя від дня народження Теодозії Зарівної), 

«Українська дитяча письменниця Іванна Блажкевич» (до 130-річчя від дня 

народження). 

Цікавим і змістовним був цикл книжкових виставок «Пам’ятні та знаменні 

дати»: «Волі народної дзвін» (до Дня пам’яті героїв Крутів), «Невиплакані сльози 

України» (до Дня пам’яті жертв політичних репресій та пам’яті репресованих 

українських письменників), «Ми є народ, якого не здолати» (до Дня Гідності та 

Свободи). 

Відділ міського абонементу вже кілька років поспіль співпрацює з 

Управлінням СБУ в Тернопільській області, надаючи їм тематичні добірки до 

знаменних та пам’ятних дат: «Великий син великого народу» (до 150-річчя від 

дня народження Михайла Грушевського), до 72-ї річниці з дня Дня визволення 

України від німецько-фашистських загарбників, «Відлуння Чорнобиля» (до Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС). 

Постійно поповнювалася новими виданнями героїко-патріотичної тематики 

віртуальна виставка «У серці Бог, Україна, свобода!», яку започатковано у 

2014 році, у рік Революції гідності. Виставка нараховує понад 40 примірників 

художньої та суспільно-політичної літератури. 

В ефірі Тернопільського молодіжного радіо «Лад» і Тернопільського 

обласного радіо прочитано 5 інформаційно-бібліографічних оглядів літератури.  

У 2016 році працівники відділу брали участь в  акціях: «Книги у пошуках 

читача», Всеукраїнській акції «Бібліотека українського воїна», 

загальноукраїнському Проекті культурної інтеграції «Український Донбас!» та 

«Милосердя через книгу». 
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22 квітня, уже четвертий рік поспіль, Тернопільська ОУНБ проводила 

благодійну акцію «Книги у пошуках читача», приурочену до Всесвітнього дня 

книги й авторського права. Акція відбулася перед книгозбірнею. У 2016 році вона 

проходила під гаслом «Україна є! Україна буде!».  

 

 

 

 

 

 

 

Інновацією свята був  поетичний майданчик, де мали нагоду виступити 

шановані громадяни міста з авторською поезією та поетичними творами відомих 

письменників про Україну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час дійства всі охочі мали змогу переглянути книжкові виставки, взяти 

участь у заходах. Понад 200 тернополян стали читачами Тернопільської ОУНБ, 

отримавши безкоштовний читацький квиток. 

У цей день було проведено урок 

духовності та мужності «Ті, що вірні 

Україні», у якому участь взяли: 

всечесний отець Андрій Говера — 

синкел у справах мирян Тернопільсько-

Зборівської єпархії УГКЦ, отець Ігор 
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Безкостий — військовий капелан, ігумен монастиря Парафії Успіння Пресвятої 

Богородиці м. Тернополя, Андрій Козак — учасник АТО, а також 

військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади м. Тернополя. 

Від колективу бібліотеки воїнам було передано солодощі та 630 книжок, 

зібраних тернополянами, а отець Андрій Говера благословив присутніх та вручив 

військовим образки Зарваницької Матері Божої. 

У 2016 році в рамках 

Всеукраїнської акції «Бібліотека 

українського воїна» зібрано 

тернополянами 1701 пр. видань 

різноманітної тематики. Серед яких 

переважає художня література 

вітчизняних та зарубіжних авторів, 

науково-популярні видання. 

Активними учасниками акції були: Управління СБУ в Тернопільській 

області, Тернопільська обласна спілка політв’язнів та репресованих в особі Ігоря 

Олещука, тернопільське видавництво «Навчальна книга — Богдан», 

Тернопільське обласне об’єднання Національної спілки письменників України, а 

також тернопільські літератори. 

У рамках Загальноукраїнського проекту культурної інтеграції «Український 

Донбас» Тернопільська ОУНБ, як координатор акції, брала участь у зборі книжок 

для бібліотек Мар’їнського району Донецької області та Сватівського району 

Луганської області. 29 квітня 2016 року Тернопільська ОУНБ передала для 

громади м. Сватово Луганської області 360 книжок, зібраних тернополянами. 

Літературу мешканцям міста вручили 2 травня 2016 року учасники вокально-

інструментального ансамблю ветеранів-афганців «Долг» Палацу культури 

«Березіль» м. Тернополя. 

Особлива увага у 2016 році приділялася обслуговуванню людей з особливими 

потребами, літніх та самотніх громадян. 

Бібліотекарі тісно співпрацювали з управлінням соціальної політики 

Тернопільської міської ради, зокрема з відділенням соціально-побутової адаптації 
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з надання соціальних послуг самотнім людям, який діє при Тернопільському 

міському територіальному центрі соціального обслуговування населення  згідно з 

укладеним щорічним договором. Обслуговування самотніх громадян та людей 

похилого віку у відділі міського абонементу здійснювалось через посередництво 

кур’єрів відділення соціального обслуговування, вдома, ТМТЦСО. 

Продовжувалась співпраця з Тернопільським обласним та міським центрами 

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

соціального захисту інвалідів, педагогічним колективом та студентами 

Тернопільського коледжу Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна». 

Обслужено у звітному році 419 користувачів з особливими потребами, у тому 

числі 79 інвалідів І—ІІІ груп та 340 користувачів похилого віку.  

У рамках щорічної благодійної акції «Милосердя через книгу» працівники 

відділу міського абонементу вдруге відвідали членів громадської організації 

інвалідів «Сильні духом». Вона об’єднує 32 людини з вадами опорно-рухового 

апарату, які прагнуть спільно подолати самотність та ізольованість від 

навколишнього світу. У цей день бібліотекарі подарували членам спільноти 

42 книги та часописи, зібрані тернополянами.  

Завітавши до відділення денного перебування Тернопільського міського 

територіального центру соціального обслуговування населення, працівники 

бібліотеки продемонстрували фільм про Тернопільську ОУНБ, подарували 

60 книжок та часописів  та розповіли про бібліотечні послуги. Чимало з присутніх 

виявили бажання подарувати видання з власних бібліотек, почувши про 

Всеукраїнську акцію «Бібліотека українського воїна», під час якої в 

Тернопільській ОУНБ відбувається збір літератури для воїнів 44-ї окремої 

артилерійської бригади м. Тернополя та бібліотек Сходу України.  

Спільно із Львівським обласним осередком ВГО «Українська спілка 

інвалідів — УСІ» Тернопільська ОУНБ долучилася до шведсько-українського 

проекту із створення першої української DAISY-бібліотеки (http://daisy-

ukr.svefi.net/download/) для користувачів із глибокими ураженнями органів зору. 
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У січні 2016 року на сайті Тернопільської ОУНБ (http://www.library.te.ua/) 

було розміщено звернення до громадян про допомогу незрячій учениці 4-го класу 

ЗОШ № 16 м. Тернополя Марічці Галайді у придбанні DAISY-плеєра. Для 

реалізації цього проекту потрібно було начитати 30 аудіокниг для подальшого їх 

конвертування у формат DAISY. На заклик відгукнулось чимало краян, серед 

яких — науковці, освітяни, медики, юристи, журналісти, актори, студентська 

молодь, переселенці-пенсіонери. 

На сьогодні 18 волонтерів озвучили 20 книг та надіслали в м. Львів для 

конвертації у формат DAISY. 

Приємно зазначити, що у 2016 році фонд Тернопільської ОУНБ поповнився 

книгами шрифтом Брайля. Усього надійшло 13 видань у рамках соціально-

освітнього проекту «Книга Брайлем» за фінансової підтримки благодійної 

організації «Фонд родини Нечитайло». Ці книги користувалися попитом у батьків 

незрячих дітей. 

Серед користувачів відділу міського абонементу чимало людей поважного 

віку (від 80 років — 55, від 90 років — 3), які самостійно відвідують бібліотеку, та 

потребують особливого ставлення й уваги з боку бібліотекарів.  

Уже третій рік поспіль наповнюється блог відділу «Абонемент на бульварі 

Т. Шевченка, 15». У 2016 році його переглянуто 7680 разів (у 2015 році — 4967), 

розміщено 49 публікацій. Особливо популярними серед читачів були рубрики 

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

і читачі у плині часу». 

Користується популярністю серед читачів відділу міського абонементу 

полиця вільного книгообміну «Буккроссинг», яку було відкрито 23 квітня 

2014 року. За час її роботи тернополянами було звільнено 350 книг, у 2016 році — 

124; взято 607 книг. Буккроссерами стали 90 користувачів.  

Працівники відділу міського абонементу взяли участь у семінарі для 

завідувачів міських бібліотек «Нові можливості та практики розвитку 

бібліотечного обслуговування» та засіданні проблемної групи керівників 

патріотичних клубів на тему «Формування громадянської позиції учнівської 

молоді через залучення її до діяльності у національно-патріотичних клубах». 
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У відділі читального залу зареєстровано 6134 користувачі, відвідування 

становить — 29 613, книговидача — 140 559 примірників.  

Надійшло впродовж року 845 пр. документів, з них — 241 пр. книг, 604 пр. 

журналів. 

Проводилась постійна робота з редагування електронного каталогу 

(9387 записів) та наповнення бази даних «Користувачі ТОУНБ» (5843 записи). 

Для широкого загалу протягом 2016 року у відділі читального залу 

оформлено 23 книжкові виставки, у тому числі — 5 віртуальних. Серед них: 

«Голокост: злочин проти людства» (до Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту), «Долі, обпалені війною» (до Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав»), «Яке то щастя — мати мову, якою створено 

Кобзар!..» (до Міжнародного дня рідної мови), «У нашім серці — Україна» (до 

Дня Незалежності України), «ЗУНР: виникнення, становлення, історичні уроки» 

(до Дня проголошення ЗУНР), «Голодомор — невиплакані сльози України» (до 

Дня пам’яті жертв Голодомору) та ін. 

Упродовж звітного року проведено 10 оглядів та 4 перегляди літератури: «На 

вічнім шляху до Шевченка» (до дня народження Тараса Шевченка (1814—1861), 

великого українського поета, художника, мислителя), «А слава не згасла, а 

пам’ять — нетлінна…» (до Дня Героїв України), «Україна суверенна — від 

витоків до сьогодення» (до Дня проголошення Декларації про державний 

суверенітет України), «Корупція: сутність, поняття, заходи протидії» (до 

Міжнародного дня боротьби з корупцією) та ін. 

Оновлено віртуальні книжкові виставки: «Краща книга року», «Україна — 

НАТО», «Літературний подіум», «Рейтинг періодичних видань»; розміщено нову 

віртуальну книжкову виставку «Борець за волю України» (до 125-річчя від дня 

народження Євгена Коновальця — полковника Армії УНР, команданта УВО, 

голови Проводу українських націоналістів (1927), першого голови ОУН)). 

Також працівниками відділу читального залу проведено 11 комплексних 

заходів.  
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Вечір-реквієм «Герої не вмирають. 

Просто йдуть з Майдану — в небо» був 

присвячений пам’яті Героїв Небесної 

Сотні, серед яких — 7 наших земляків: 

Олександр Капінос, Устим Голоднюк, 

Назар Войтович, Ігор Костенко, Тарас 

Слободян, Василь Мойсей і Василь 

Аксенин.  

Під час заходу лунали вірші, демонструвалося відео тих кривавих подій.  

Присутні із шаною та повагою слухали розповідь мами одного з полеглих 

патріотів — Тараса Слободяна. Марія Борисівна, не стримуючи сліз, розповіла 

про свого мужнього сина та переглянула книжкову виставку «Небесній Сотні 

шана і молитви», на якій було зібрано ексклюзивні матеріали, присвячені 

Майдану, Революції гідності, Небесній Сотні. 

З нагоди Всесвітнього дня поезії 

відбулася поетична композиція «Поезія — 

це завжди неповторність, якийсь 

безсмертний дотик до душі». Гостями 

заходу були молоді тернопільські поети, 

учасники літературної студії «Сім герц» 

Юрій Вітяк та Леся Ясніцька. Вони 

розповіли про особливості роботи в студії, що позиціонує себе як мистецьке 

об’єднання, завданням якого є викорінення графоманства та плекання якісного, 

естетичного поетичного продукту.  

Юрій Вітяк презентував поетичну збірку «С(Ш)тиль: антологія літературної 

студії «Сім герц», — що стала підсумком трирічної діяльності об’єднання. Вона 

зібрала кращі твори його представників.  

Під час заходу молоді поети дали поетичний майстер-клас, читали власні 

вірші, цікаво й змістовно розповідали про свою творчість та про те, що надихає їх 

при написанні поетичних текстів.  
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Під час зустрічі за круглим столом 

«Рабство XXI століття та його соціальні 

прояви» відбулося обговорення причин, 

форм та ознак цього явища, також 

демонструвався відеофільм, який 

показав небезпечні наслідки та шляхи 

потрапляння в ситуацію торгівлі 

людьми. Присутніх ознайомили з національними та міжнародними документами 

щодо попередження торгівлі людьми, надали поради, як не стати жертвою. 

Дню пам’яті Чорнобильської 

трагедії був присвячений вечір-спогад 

«Ви смерть приборкати зуміли на тім 

останнім рубежі». 

Ліквідатори наслідків аварії на 

ЧАЕС у 1986 році поділилися 

спогадами про перебування в 

Чорнобильській зоні, роботу ліквідаторів-пожежників на 3 та 4 реакторах у 

надкритичних умовах.  

Учасники заходу мали змогу переглянути мультимедійну презентацію про 

Чорнобильську трагедію, а також ознайомитися з книжковою виставкою 

«Чорнобильські дзвони». 

Для популяризації сучасної книги, 

ознайомлення читача з новинками 

літературного ринку в рамках 

традиційної Декади відкритих дверей, 

приуроченої до Всеукраїнського дня 

бібліотек, у відділі читального залу 

відбулася презентація соціально-

психологічного роману Ніни Фіалко «Обірвана струна».  

У новому романі тернопільська письменниця висвітлює початок гібридної 

війни на Сході України, у якій гинули найкращі сини рідної землі. Головний 
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герой твору Михайло Гончарук — учасник Майдану, Революції гідності, 

згодом — боєць добровольчого батальйону, який дивом вийшов з Іловайського 

«котла»… 

З нагоди Дня захисника України у 

відділі читального залу відбулася 

зустріч з учасниками АТО «Живе 

України і Слава, і Воля!». 

Воїн добровольчого батальйону 

«Правого сектору» Олександр 

Ратушний ділився спогадами про події, 

які пережив разом зі своїми побратимами в зоні АТО.  

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом для молоді проведено круглий стіл: 

«СНІД: знати, щоб жити», у якому взяли участь соціальний працівник обласного 

центру профілактики та боротьби зі СНІДом Лілія Семенишин та начальник 

відділу обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Світлана 

Шимчук.  

Учасники заходу переглянули фільми «ВІЛ/СНІД» і «Тест», які розповідали 

про актуальність толерантного поводження в сучасному соціумі з ВІЛ-

інфікованими дітьми та важливість своєчасного тестування на присутність в 

організмі інфекцій. 

У рамках Всеукраїнського тижня права відбулася година права «Що таке 

безоплатна вторинна правова допомога та як її отримати». 

Працівники відділу читального залу протягом 2016 року вели активну роботу 

з популяризації книг серед користувачів відділу, надавали довідки щодо 

підсобного фонду читального залу та оновлювали інформацію на блозі відділу 

читального залу «Бібліотека. Книга. Читач», розмістивши 29 публікацій. 

Упродовж 2016 року у відділі читального залу успішно працював Пункт 

доступу громадян до правової інформації, послугами якого скористалося 

183 користувачі. Кількість відвідувань становить 244. 

Проведено 7 тренінгів для користувачів бібліотеки щодо користування 

послугами е-урядування. 
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У 2016 році розпочали роботу консультативний пункт Тернопільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) та 

приймальня Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ). 

Кваліфіковані юристи безкоштовно надавали первинну та, в окремих випадках, — 

вторинну правову консультативну допомогу. 

За шість місяців роботи консультативного пункту та приймальні було надано 

145 юридичних консультацій, з них 75 — он-лайн і 70 — користувачам 

бібліотеки. 

У ПДГ проведено години права «Українська Гельсінська група: право на 

свободу» та «Що таке безоплатна вторинна правова допомога та як її отримати». 

У заходах взяли участь представники Тернопільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) та Української 

Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ). 

У 2016 році діяльність відділу літератури іноземними мовами було 

спрямовано на якісне інформаційне обслуговування користувачів, підтримку та 

популяризацію читання, формування позитивного іміджу відділу та бібліотеки. 

На 01.01.2017 рік загальний обсяг фонду відділу склав 10 250 пр. документів, 

у тому числі 8041 друковане видання, 1627 пр. періодичних видань, 164 пр. 

аудіовізуальних документів, 418 пр. електронних видань. За 2016 рік фонд 

поповнився на 221 пр. Вибуло 104 пр. застарілої, зношеної та дублетної 

літератури. Галузева структура практично не змінилась. 

Обслужено 1094 користувачі, видано 20776 пр. документів, відвідування 

становило 5790. 

У 2016 році працівники відділу продовжили роботу з обробки та 

каталогізування документів. Так було опрацьовано нові надходження: 

60 електронних документів (шифрування, опис, технічне опрацювання) та внесено 

їх в електронний каталог документів іноземними мовами.  

Здійснювалось переведення бібліографічних записів на документи 

іноземними мовами в електронний каталог (587), штрихкодовано 1679 пр. 

документів поточного та попередніх років. База даних «Електронна картотека 

статей іноземною мовою» поповнилась на 645 записів. 
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Значну частину бюджетного часу було виділено на покращення бібліотечно-

інформаційного сервісу, удосконалення довідково-бібліографічного апарату. 

Каталоги й картотеки ведуться в електронному та традиційному варіантах. 

Зокрема, було відредаговано більше 1,5 тисячі бібліографічних записів 

електронної бази даних відділу. Карткові каталоги та картотеки поповнилися на 

205 карток, 148 карток вилучено. 

Інформаційно-бібліографічне обслуговування відбувалось відповідно до 

запитів користувачів. Протягом року надано 63 бібліографічні довідки. Тематика 

довідок різноманітна: «Навчання читання», «Французька мова у вищій школі», 

«Інтерактивні методи навчання», «Інтегроване навчання», «Френсіс Скотт Кей 

Фіцджеральд та «епоха джазу», «Англійська література доби Просвітництва», 

«Міжнародний екзамен з англійської мови «TOEFL» та інші. Довідки 

країнознавчої тематики були наступними: «Культура британських кельтів», «The 

USA History», «Президентські вибори у США 2016», «American Holidays» тощо. 

Користувачам, яким було недостатньо інформації з бібліотечного фонду, 

було надано 24 довідки з інтернет-ресурсів (у тому числі за допомогою 

повнотекстової електронної бази даних «eLibrary USA»): «Лі Страсберг — 

американський режисер з українським корінням», «Сучасні зрошувальні 

системи», «Українські колядки англійською мовою», «Українське «козацьке» 

бароко» та ін. 

Було надано 46 консультацій іноземними мовами та 52 індивідуальні 

консультації користувачам інтернету. 

Для відзначення знаменних дат оформлялись книжкові виставки: «З вірою в 

людину» (до 140-річчя від дня народження Джека Лондона, американського 

письменника), «Жіночий голос англійської літератури» (до 200-річчя від дня 

народження Шарлотти Бронте, англійської письменниці), «Невтомний борець 

проти рабства» (до 205-річчя від дня народження Гаррієт Бічер-Стоу, 

американської письменниці), «Легендарний дотепник Бернард Шоу» (до 160-

річчя від дня народження Джорджа Бернарда Шоу, ірландського драматурга, 

письменника, романіста), виставка-екскурс «Архітектурні перлини Європи» (до 

Дня Європи) та ін.  
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Увазі відвідувачів інформаційного центру «Вікно в Америку» було 

представлено 13 виставок літератури: «Modern American Fiction» («Сучасна 

американська художня література»), «Interesting Places in the USA» («Цікаві місця 

в США»), «The Road to Independence» («До Дня незалежності США»), «American 

Fiction in Ukrainian» («Американська художня література українською мовою») та 

ін. 

Важливу роль у популяризації книги та читання відіграють комплексні 

заходи: вечори, презентації, зустрічі, засідання клубів. 

Презентацію на тему «Як пережити різдвяні свята в Америці» провів 

волонтер Девід Х’юз. Він розповів про новорічні та різдвяні традиції американців, 

зокрема святкування Дня подяки, Нового року та Різдва. 

Керівник центру «Вікно в Америку» та 

представник мережі «EducationUSA 

Ukraine» зустрілися із студентами та 

викладацьким колективом Тернопільського 

національного економічного університету 

(80 чоловік), презентували ресурси й 

послуги центру «Вікно в Америку», 

програму «Opportunity Funds» та розповіли про можливості фінансування 

навчання у США. 

Для студентів Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ 

проведено презентацію ресурсів та послуг відділу та центру. Учасники заходу 

переглянули фільм «Fahrenheit 451» з колекції «Вікна в Америку». 

З нагоди Дня Європи в Україні спільно з викладачами Галицького коледжу 

імені В’ячеслава Чорновола було організовано та проведено скайп-конференцію в 

рамках мультикультурного проекту «Історія в обличчях». Учасниками веб-діалогу 

стали студенти Галицького коледжу, учні гімназії «Гармонія» та студенти старшої 

школи ім. Ю. Словацького (м. Кельце, Польща). Метою проекту є вивчення 

культурного, історичного минулого рідного краю та пізнання культури, традицій 

історичної спадщини польського народу. 
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У центрі «Вікно в Америку» відбулася презентація «Цікаві факти про 

культуру та традиції США», яку провів американець Брендан Дру. Присутні мали 

нагоду поспілкуватись із носієм мови. 

Спільно з викладачами Галицького коледжу в рамках проекту «Trans.History» 

було проведено скайп-конференцію між українськими та сербськими школярами 

англійською мовою. Під час заходу учасники мали можливість взяти участь у 

жвавому діалозі, пов’язаному з історією двох країн. Під час онлайнової зустрічі 

учні із Сербії розказали про воєнні дії в їхній країні під час розпаду Югославії. 

Учні з України поділились роздумами про анексію Криму, АТО та життя дітей-

переселенців. Проект «Trans.History» сприяє критичному підходу до історії, а 

також побудові гармонійної системи історичних згадок шляхом міжнародної 

співпраці. 

У рамках глобальної програми «Шекспір живе», оголошеної Британською 

Радою в Україні, для учнів спеціалізованих шкіл міста проведено презентації про 

життя й творчість Вільяма Шекспіра, а також відбулися перегляди художнього 

фільму «Shakespeare in Love» («Закоханий Шекспір») з колекції центру «Вікно в 

Америку». Загалом відбулося 8 презентацій та кінопоказів. 

З метою підвищення поінформованості громадськості про корупцію та 

способи боротьби з нею був організований конкурс, співорганізатором якого 

виступило Посольство США в Україні. До Міжнародного дня боротьби з 

корупцією учасники конкурсу повинні були підготувати виступ (в електронному 

вигляді чи відеозапис) з огляду на ситуацію в нашій країні. Подані матеріали 

будуть переглянуті членами журі конкурсу, а результати та переможці будуть 

оголошені в січні 2017 року. 

Указом Президента України 2016 рік було оголошено Роком англійської мови 

в Україні. Протягом року відділом було організовано тематичні виставки, 

зустрічі, флешмоби, клуби вивчення англійської мови. 

Підготовлено та розміщено на сайті бібліотеки віртуальну виставку «На 

допомогу вчителям англійської мови: до Року англійської мови в Україні», яка 

містить ресурси навчально-методичного характеру. 
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У рамках проекту Молодіжної секції 

УБА «Display — кросинг» організовано 

виставку-імпульс «Книжковий Біг Бен». 

Метою виставки-інсталяції було привернути 

увагу користувачів до наших ресурсів, 

спонукати їх вивчати мову, яка розширить 

горизонт можливостей у житті. 

З нагоди Міжнародного дня англійської 

мови та Року англійської мови в Україні 

працівники відділу та волонтери центру 

«Вікно в Америку» взяли участь у 

всеукраїнському флешмобі «English for 

everyone», який організувало Посольство 

США в Україні.  

На підтримку кампанії «Україна 

Speaking» було проведено флешмоб, під час 

якого роздано плакати й листівки з 

корисними фразами англійською мовою 

водіям таксі та працівникам дев’ятнадцяти 

закладів громадського харчування 

м. Тернополя. Подію висвітлювало інтернет-

видання «Терен». 

У рамках кампанії «Україна Speaking» любителі англійської мови зібралися в 

бібліотеці та взяли участь у всеукраїнській акції, мета якої — допомогти Україні 

побити існуючий світовий рекорд «Книги рекордів Гіннеса» в номінації 

«Найбільший мовний урок у світі». Інтерактивний урок, тривалістю у 35 хвилин, 

проводили по всій Україні в один і той самий час. Близько 60 тернополян 

зголосилися взяти участь в побитті рекорду. 

Присутні також мали можливість дивитися пряму трансляцію заходу із 

головної локації зі Львова, де перебував і відкрив початок всеукраїнського уроку 

посол США в Україні Джеффрі Пайетт. 
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Захід був проанонсований на 10 місцевих інтернет-сайтах, «УХ-радіо», 

обласному телебаченні та в газеті «Вільне життя плюс». 

Подію висвітлювали обласне телебачення та радіо, 4 інтернет-сайти. 

У співпраці з кафедрою англійської філології факультету іноземних мов 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 

працівниками відділу проведено літературний квест «Від староанглійського 

періоду до доби Романтизму». 

У звітному році започатковано цикл Клубів розмовної англійської мови, на 

яких використовувався формат так званої «швидкої англійської». Їх мета — 

інтенсивна розмовна практика з різними співрозмовниками, у тому числі й 

носіями мови. 

У роботі центру «Вікно в Америку» переважала клубна діяльність. Протягом 

2016 року відбулося 275 засідань клубів з вивчення англійської мови, серед них: 

— Дискусійний клуб — обговорення різноманітних проблемних питань 

громади та спільний пошук шляхів їх вирішення (англійською мовою, з 

волонтером Корпусу Миру США в Україні Селіз Веллер). Порушувалися наступні 

питання: «Проблеми дітей з особливими потребами» (обговорення з Кетлін 

Дірі — волонтером Корпусу Миру США в Україні, професором кафедри 

реабілітації та консультування Вісконсінського університету); «Теледебати та 

різні аспекти президентських виборів у США»; «Толерантність як основа 

сучасного світу» (дискусія до Міжнародного дня толерантності) та ін.; 

— Розмовний клуб для дівчат (англійською мовою, зустрічі із Селіз Веллер – 

волонтером Корпусу Миру США в Україні); 

— Клуб англійської мови для користувачів із середнім рівнем володіння 

(допомагає закріпити та поглибити знання з граматики, поповнити словниковий 

запас і висловити свою думку з досить широкого кола питань англійською мовою. 

Лідер клубу — Артем Пилипчук); 

— Клуб розмовної англійської мови через «Skype» з Алонзо Хадкінсом (клуб 

допомагає вдосконалити розмовну англійську мову, дізнатись більше про 

культуру, освіту, літературу, традиції та свята в США); 
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— Вечори музики кантрі (зустрічі з Йоргом Харнаком — музикантом, 

фронтменом гурту «Ternopil Rednex»); 

— Вечори інтелектуальних ігор. 

Загалом клуби відвідали більше 6 тис. користувачів бібліотеки. 

З метою підтримки діяльності центру «Вікно в Америку» бібліотеку двічі 

відвідали представники Посольства США в Україні. Зокрема, 31 березня до 

центру «Вікно в Америку» завітала Рейджін Стоукс, заступник аташе з питань 

культури. Вона поспілкувалася з учасниками Клубу розмовної англійської мови, 

розповіла про себе, свій досвід волонтерства в Україні, традиції та культуру 

Сполучених Штатів, програми обміну для студентів та відповіла на запитання 

аудиторії. 

Відвідала інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» і Наталія 

Ясько — асистент Центру інформаційних ресурсів відділу преси, освіти та 

культури Посольства США. Координатор центру «Вікно в Америку» розповіла 

про ресурси центру, придбані за кошти останнього гранту. Наталія Ясько 

передала інформаційні листи для допомоги в роботі. Обговорили співпрацю та 

плани на майбутнє. 

Протягом року було освоєно кошти минулорічного гранту (SUP30015GR172) 

у сумі 154 тис. грн (придбано 5 моноблоків та кондиціонер), підготовлено 

фінансовий та описовий звіти для грантодавців та заявку на новий грант. 

З метою підвищення кваліфікації керівник центру «Вікно в Америку» брала 

участь у: 

— тренінгу «Американські куточки: вступ до менеджменту, програмування 

та цифрового охоплення» у Відні, Австрія. П’ятиденний тренінг був спрямований 

на забезпечення працівників американських куточків необхідними знаннями та 

навичками стратегічного планування з використанням цифрових інструментів та 

програмування; 

— семінарі «Американські центри в Україні: зміцнюємо мережу» у Вінниці. 

Під час семінару обговорювалися питання звітування, нових вимог до реєстрації 

грантів, маркетинг та інформування. Аташе з питань преси, освіти та культури 

Посольства США в Україні Конрад Тернер розповів про програму сприяння 
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академічній доброчесності, кампанію проти плагіату та роль бібліотек і центрів 

«Вікно в Америку» у реалізації даних проектів. Олеся Гончарук виступила перед 

учасниками семінару з презентацією «Рік англійської мови в Україні: програми 

центру «Вікно в Америку» ТОУНБ»; 

— тренінгу для керівників та волонтерів центрів «Вікно в Америку» під 

назвою «Нетрадиційні форми проведення розмовних клубів англійською мовою», 

який проходив в Американському Домі в Києві та був організований відділом 

преси, освіти та культури Посольства США в Україні. 

Активна робота проводилась щодо зміцнення позитивного іміджу, реклами 

ресурсів, послуг та заходів відділу. Журналісти ТДТРК висвітлювали діяльність 

відділу у 2 телепередачах. У радіомовній мережі області («Тернопільське обласне 

державне радіо», «УХ-Радіо») в ефірі прозвучало 2 повідомлення. У місцевих 

газетах «Вільне життя плюс» та «RIA плюс» розміщено 4 публікації про роботу 

відділу. На сайтах регіональних ЗМІ розміщено 15 он-лайн-повідомлень про 

заходи та діяльність відділу. 

Представлення роботи відділу в мережі здійснюється через веб-сайт 

бібліотеки, блог та соціальні мережі. 

Оперативно проводилась робота з наповнення контенту відповідного розділу 

сайта бібліотеки. Зокрема, оновлювались рубрики «Ресурси», «Новини» та 

«Клуби». Наповнювався інформаційними повідомленнями блог «Window on 

America Center in Ternopil Scientific Library». 

Окрім того, відділом здійснювалась підтримка 2 профілів у соціальних 

мережах: Facebook Window on America Center in Ternopil та VKontakte Window-

On-America Center — сторінок центру «Вікно в Америку», де публікуються 

новини, інформація про розклад, заходи, книжкові виставки. 

Упродовж 2016 року читачі відділу літератури з мистецтва мали можливість 

користуватися підібраним за всіма видами і жанрами мистецтва книжковим 

фондом, фондом нотних видань, образотворчими матеріалами, періодикою, 

отримати кваліфіковану допомогу та інформацію з різних питань культури і 

мистецтва. 
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Протягом звітного періоду відділом літератури з мистецтва обслужено 

1044 користувачі, книговидача становить 20 114 пр. документів, відвідування — 

3808. 

Одним із напрямків діяльності відділу було інформаційно-бібліографічне 

обслуговування користувачів, яким надано 98 бібліографічних довідок. 

Ефективними формами інформаційної діяльності стали огляди літератури для 

викладачів і студентів вищих та середніх навчальних закладів: «Веселкові барви» 

(до Дня художника) — Тернопільський кооперативний торговельно-економічний 

коледж, «Театральні автографи часу» — Тернопільський академічний обласний 

український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка та «Український живопис 

XIX—XX ст.» — Тернопільський національний педагогічний університет 

ім. В. Гнатюка (факультет мистецтв). 

У 2016 році в систематичну картотеку статей влито за минулий рік 

985 карточок. 

Працівники відділу продовжували наповнення електронних баз даних, а саме: 

БД «Картотека музичних творів» (11 600 записів), «Картотека статей» 

(520 записів).  

Блог відділу «ART-світлиця» є одним із найпопулярніших серед блогів 

Тернопільської ОУНБ, який переглянули 12 858 разів, розміщено на блозі 

36 публікацій. 

Роботу блогу «ART-світлиця» відділу літератури з мистецтва Тернопільської 

ОУНБ відзначено на Міжнародній науковій конференції «Адаптація завдань і 

функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних 

ресурсів», яка відбулася в Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського 

(http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/88). 

З метою популяризації літератури з мистецтва та відзначення знаменних дат 

увазі користувачів було запропоновано 16 книжкових виставок, серед них: 

«Митець із когорти ренесансних титанів праці» (до 120-річчя від дня народження 

Василя Ілліча Касіяна (1896—1976), українського графіка), «Вічний Моцарт» (до 

260-річчя від дня народження Вольфганга Амадея Моцарта (1756—1791), 

австрійського композитора), «Жива легенда українського образотворчого 
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мистецтва» (до 80-річчя від дня народження Івана Степановича Марчука (1936), 

українського художника), «…Весь час як не писав, то малював» (до 170-річчя з 

часу перебування Т. Шевченка на Тернопіллі») та ін.  

У жовтні 2016 року розпочав роботу клуб з малювання «Відкрийте в собі 

художника», керівником якого є 

художниця Наталія Андрущенко. 

Засідання клубу були присвячені 

темам «Я — Пікассо», «Крапкове 

малювання», «Світло і тіні» за 

методикою американського професора 

Бетті Едвардс. Присутні мали змогу 

навчитися малювати за допомогою 

перевернутого малювання. Результати вразили кожного, хто спробував своє 

вміння. 

Клуб створено для людей різного віку, стартового рівня та різноманітних 

професій. Головне мати бажання та сміливість зробити крок у світ творчості. 

З метою популяризації творчості митців Тернопільщини у відділі 

проводилися літературні та музичні вечори, вечори-портрети, години мистецтва з 

використанням інтерактивних методів популяризації книги. 

Вечір-портрет «Класик української 

графіки» був присвячений 130-річчю від 

дня народження видатного майстра 

української графіки Г. І. Нарбута. 

У заході взяли участь методист 

Тернопільського обласного художнього 

музею Наталія Піщев та викладач 

композиції та історії мистецтв Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка Наталія Рублевська. Гості та учасники заходу мали 

можливість ознайомитися з книгами про видатного художника української 

держави  та переглянути фільм «Григорій Нарбут». 
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До 170-річчя із часу перебування Т. Г. Шевченка на Тернопіллі відбувся 

мистецький вечір «Земля, яку змалював Тарас». 

У заході взяли участь методист Тернопільського обласного художнього 

музею Наталія Піщев, викладачі та студенти факультету мистецтв 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

До відкриття документальної виставки «Вони творили історію кіно», 

присвяченої 100-річчю від дня народження актора, режисера, діяча культури, 

першого Гамлета України Ярослава Геляса, яка проходила в Палаці кіно, відділом 

було представлено виставку літератури «Лицар театру». 

У звітному році відділом технічної літератури обслужено 2 062 читача, 

відвідування становило 7 863, книговидача — 68 116 пр. книг, періодичних 

видань, CD та DVD. 

У відділ технічної літератури надійшло 39 книг, 26 назв журналів та 

1 комплект газет. 

Пріоритетним напрямком діяльності відділу у 2016 році було інформаційне 

та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів. У режимі «запит — 

відповідь» виконано 139 бібліографічних довідок різних видів (тематичних, 

адресних, уточнювальних, фактографічних). 

Для ознайомлення широкого кола спеціалістів із новими надходженнями 

періодичних видань із техніки підготовлено й надіслано в ЦБС області та на 

кафедри Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя 

щоквартальний інформаційний список «Сторінками технічних періодичних 

видань». 

Для викладачів Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя, Технічного коледжу, Тернопільського коледжу харчових технологій 

і торгівлі підготовлено та надіслано 9 інформаційних списків літератури на теми: 

«Досягнення і потенціал ринку інформаційних технологій», «Ресурсозберігаючі 

технології у будівництві», «Світ високих технологій: комп’ютерні системи та 

програмне забезпечення» та ін. 

Працівники даного структурного підрозділу продовжують роботу над 

наповненням електронного ресурсу СКС, розділу «Техніка. Технічні науки». У 
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2016 році в базу даних занесено 232 записи і на 01.01.2017 року вона 

нараховувала 8 999 записів. Традиційно велася робота з редакції та поповнення 

новими надходженнями розділу «Техніка. Технічні науки» систематичної 

картотеки статей. Усього в СКС було влито 586 карток. Щодо окремого проекту з 

редагування електронного каталогу було відредаговано 9 557 позицій. 

Проводилась робота із фондом. Зокрема, у відділ зберігання основного фонду 

передано 238 пр. книг, а з цокольного приміщення відібрано та списано 395 пр. 

журналів, які застарілі за змістом та зношені. 

Знайомили користувачів із досягненнями в галузі науки й техніки, новітніми 

технологіями та висвітлювали їх роль у реформуванні виробничих сил і 

соціально-економічних стосунків у суспільстві книжкові виставки, перегляди 

літератури, дні спеціаліста, дні інформації, дні періодики: «Житлово-комунальне 

господарство і реформи: аналіз, проектування, управління», «Роль інноваційних 

технологій у розвитку суспільства», «Давайте створимо найкраще в інтернеті 

разом» (до Всесвітнього дня безпечного інтернету) тощо.  

Проводилась робота з популяризації літератури з питань упровадження 

енергозберігаючих технологій і використання альтернативних джерел енергії, 

таких, як енергія вітру, сонця, геотермальна енергія Землі, біогаз та різні види 

біопалива. Враховуючи актуальність даної тематики, у читальному залі відділу 

технічної літератури було організовано книжкові виставки, дні періодики, огляди 

літератури на теми: «Чиста енергія — шлях до енергетичної незалежності 

України», «Енергозбереження — технології та обладнання» (до Дня енергетика), 

«Енергоефективність в Україні: сучасний стан і перспективи», «Утеплення 

будинку: комфорт і економія». 

Охороні навколишнього середовища та екологічній безпезі життєдіяльності 

людини було присвячено книжкові виставки та перегляди літератури: 

— «Ми не повинні забути це слово — Чорнобиль» (до Дня 

Чорнобильської трагедії); 

— «Земля — наш спільний дім» (до Дня довкілля); 

— «Іншої землі у нас не буде, нам потрібно нашу берегти» (до Всесвітнього 

дня охорони навколишнього середовища) та ін. 



 54

В інформаційній годині «Природа 

благає про допомогу» взяли участь 

головний спеціаліст управління екології 

та природних ресурсів Тернопільської 

обласної державної адміністрації й 

головний спеціаліст відділу благоустрою 

та екології управління житлово-

комунального господарства Тернопільської міської ради. Вони озвучили гострі 

екологічні проблеми нашого міста й області та намагалися спонукати слухачів до 

роздумів над екологічними проблемами, читання літератури екологічної 

тематики. Захід супроводжувався переглядом мультимедійної презентації.  

На допомогу винахідникам і раціоналізаторам було організовано книжкову 

виставку «Винахідництво в Україні» (до Дня винахідника і раціоналізатора), 

перегляд літератури «Активізація винахідницької діяльності — дієвий фактор 

стійкого розвитку суспільства». 

Презентації наукового доробку доктора технічних наук, професора Йосипа 

Йосиповича Лучка був присвячений вечір «Науковці України — еліта держави». 

Відомий український вчений, доктор 

технічних наук, професор Й. Й. Лучко 

розповів про коло своїх наукових 

інтересів, серед яких розробка методів 

механіки руйнування залізобетонних 

конструкцій з метою прогнозування їх 

міцності з урахуванням реальних умов. 

Він є автором понад 400 наукових праць та навчально-методичних розробок, з 

яких — 6 монографій, 2 підручники та 4 навчальних посібники з грифом МОН 

України, 2 довідники, 9 патентів та авторських свідоцтв і 4 нормативні 

документи.  

Професор подарував бібліотеці авторські монографії, довідники, збірники 

наукових праць, навчальні посібники та підручники — усього 31 книгу. Цей 

дарунок став свідченням його поважного ставлення до бібліотеки та її книжкових 
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фондів. Дані видання ґрунтовно поповнили фонд книгозбірні та слугуватимуть 

основою для нових досліджень.  

У заході також взяв участь директор видавництва «Каменяр» Дмитро 

Іванович Сапіга, який розповів про видавничу політику свого видавництва та 

плани на майбутнє. 

Учасники заходу малу змогу переглянути мультимедійну презентацію 

«Науковці України — еліта держави» про життєвий шлях та наукову діяльність 

нашого відомого українського вченого Йосипа Йосиповича Лучка, а для 

шанувальників книги було підготовлено книжкову виставку «Будівельна механіка 

та будівельні конструкції».  

Працівники відділу активно співпрацювали із засобами масової інформації, 

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

Так на радіо «Лад» прозвучав цикл радіопередач у рубриці «Професійні свята 

та ювілеї видатних людей»: 

— «Найбільша екологічна катастрофа сучасності» (до Дня Чорнобильської 

катастрофи); 

— «Українська кухня: найкращі страви та традиції»; 

— «Природа благає про допомогу» (до Всесвітнього дня охорони 

навколишнього середовища); 

— «Звичаї, обряди й традиції зимових свят»; 

— «Історія фотографії»; 

— «Нові можливості відділу технічної літератури в наданні інформаційних 

послуг». 

Для широкого кола користувачів було оформлено книжкові виставки із циклу 

«Домашня академія»: 

— «Традиції та культура харчування народів світу»; 

— «Здивуй світ своєю індивідуальністю: унікальні та корисні речі своїми 

руками»; 

— «Українська кухня: кращі рецепти найсмачніших страв»; 

— «Душа народу: чарівна сила українського рушника»; 

— «Світ — немов гердан святковий» (бісер в українській вишивці); 
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— «Традиція та національна ідентичність архітектури українських церков»; 

— «Правила дорожнього руху знати — життя та здоров’я зберігати» тощо. 

У газеті «Вільне життя плюс» опубліковано 2 статті про роботу відділу, 

зокрема про книжкову виставку до Дня винахідника і раціоналізатора 

«Винахідникам і раціоналізаторам: завітайте» та про книги, подаровані відділу 

технічної літератури професором Й. Й. Лучком «Монографії, збірники, довідники: 

книгозбірня поруч». 

Протягом 2016 року працівники відділу технічної літератури наповнювали 

блог «Світ очима технічної книги». У 2016 році подано 28 дописів, відвідування 

блогу — 4696. Загальна кількість переглядів блогу на 01.01.2017 року 

становила 13 102.  

Протягом 2016 року відділ сільськогосподарської літератури працював над 

удосконаленням системи обслуговування користувачів з метою задоволення 

інформаційних потреб наукових працівників, спеціалістів АПК, студентів вищих 

навчальних закладів, ознайомлення їх із досягненнями вітчизняної та зарубіжної 

сільськогосподарської науки й практики, упровадженням нових виробничих 

технологій, літературою з питань реформування АПК. 

Обслужено 815 читачів, відвідування становило 3028, книговидача — 

21 008 пр. документів. 

У 2016 році працівниками відділу організовано 10 книжкових виставок та 

4 перегляди літератури на теми: «Особливості вирощування коропа», «Ліс — як 

цілий світ», «Аграрний ринок України: проблеми і перспективи» (до Дня 

працівників сільського господарства), «Природи — дар безцінний» (до Дня 

пасічника) та ін. 

Щодо аналітичного розпису, то у 2016 році працівники відділу внесли в 

систематичну картотеку статей 691 картку, а розставили — 2244 картки (стягнуто 

із ЦУККу 1553 картки). 

Фахівець відділу працювала над редагуванням Бази даних «Електронний 

каталог». За 2016 рік відредагувала 10 109 бібліографічних записів. 

Відредаговано розділи СКС, відкрито 3 нові рубрики. У процесі редакції було 

вилучено 715 застарілих карток. 
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Підготовлено та надруковано 4 планові списки літератури «Сторінками 

періодичних сільськогосподарських видань (Вам, спеціалісти)» і розміщено на 

сайті бібліотеки. 

Для задоволення потреб користувачів підготовлено та видано 30 тематичних 

письмових довідок. 

З метою популяризації фонду відділу сільськогосподарської літератури 

зроблено 4 дописи в газети, організовано 5 виступів на обласному радіо. На блог 

відділу «101 ідея для вашого саду і городу» додано 25 публікацій. Кількість 

переглядів блогу  за 2016 рік — 2703. 

У рамках святкування «Всеукраїнського дня бібліотек» для студентів 

факультету обліку і аудиту Тернопільського національного економічного 

університету працівники відділу організували День інформації та День періодики. 

А для проведення інформаційної 

години «Чарує очі хризантеми цвіт» було 

залучено учнів відділу флористики 

Вищого професійного училища сфери 

послуг та туризму та квітникар Світлана 

Володимирівна Сімора, яка поділилася з 

присутніми секретами вирощування 

хризантем та презентувала кущі пахучих квітів. 

У звітному році загальна кількість користувачів сектору періодики 

становила 2250, з них 1025 — нові користувачі. Відвідування сектору 

становило 6193, яким видано 48 215 пр. газет та журналів. 

У 2016 році у секторі періодики здійснено передплату 28 назв газет, велася 

реєстраційна картотека. Із читального залу отримали 34 назви журналів нових 

надходжень, які знаходяться у відкритому доступі, що позитивно вплинуло на 

видачу журналів. 

Проводився дрібний ремонт газет у підсобному фонді сектору, підготовлено 

та здано 275 підшивок газет у палітурку, вилучено та передано відділу зберігання 

основного фонду 309 підшивок газет, що становить 108 комплектів (44 назви). 
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За результатами вивчення фонду сектору періодики разом із відділом 

зберігання основного фонду переглянуто та вилучено із підсобного фонду сектору 

та фонду зберігання 178 комплектів застарілих і зношених газет. 

На сайті бібліотеки оновлено інформацію про сектор періодики, а також 

поновлено та відредаговано базу даних: газетні видання Тернопільської ОУНБ: 

внесено 76 записів нових надходжень газет, вилучено з бази 32 назви застарілих 

та зношених газет, що становить 178 комплектів, які були списані. 

Наповнювалася база персональних даних «Користувачі ТОУНБ» — 2250 записів. 

Працівниками сектору періодики у 2016 році з метою залучення віртуального 

користувача до бібліотеки вівся блог сектору «PressТур», який наповнився 

24 публікаціями. У порівнянні з 2015 роком, збільшилась кількість переглядів 

блогу і становила 9980. Окрім блогу, працівники сектору ділилися новинами 

книгозбірні на бібліотечних сторінках в соціальних мережах: «Facebook» — 

346 публікацій, «Twitter» — 124 твіти, «YouTube» — 75 відео, «Google+» — 

88 публікацій.  

До знаменних та пам’ятних дат країни було підготовлено 14 тематичних 

виставок, експонувалися документи, надруковані в періодичних виданнях: 

— «Код Юрія Покальчука» (до 75-ї річниці від дня народження Юрія 

Володимировича Покальчука — українського письменника, перекладача, 

науковця); 

— «Пам’яті Небесній Сотні» (до Дня Героїв Небесної Сотні); 

— «Правова допомога при захисті прав споживачів» (до Всесвітнього дня 

захисту прав споживача); 

— «Важкий, звитяжний і жертовний шлях до Перемоги» (до Днів пам’яті та 

примирення, присвячених пам’яті жертв Другої світової війни); 

— «Візовий режим для України» (до Дня Європи в Україні); 

— «Промені духовності» (до Дня хрещення Київської Русі-України); 

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

— «Великий син великого народу» (до 150-ї річниці від дня народження 

Михайла Грушевського); 

— «Гідність, відвага, сила духу» (до Дня Гідності та Свободи); 
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— «Реалізація прав людини в сучасному українському суспільстві» (до 

Міжнародного дня прав людини). 

Для популяризації сектору періодики у звітному 2016 році працівниками 

сектору було проведено 5 масових заходів. 

Урок інтернет-безпеки «Безпечний інтернет» для користувачів мережі 

інтернет» був приурочений до Міжнародного дня безпечного інтернету. 

У заході взяли участь Олександра 

Гриньків, кандидат юридичних наук, 

адвокат, тренер Національної тренерської 

мережі Міжнародного жіночого 

правозахисного центру «Ла Страда — 

Україна», керівник громадської організації 

«Інформаційно-правовий центр «Права людини», яка обговорила питання 

безпечної поведінки в інтернеті, потенційних загрозах, випадках порушення прав 

дитини та механізмах їх захисту. 

У рамках акції «Книги у пошуках читача» відбулася інформаційна година 

«Авторське право: українські та міжнародні стандарти», присвячена Всесвітньому 

дню книги й авторського права. 

Цікавою була зустріч-презентація з 

відомим українським письменником та 

перекладачем Антоном Санченком. Як 

письменник, він презентував власну нову 

книгу «Земля Георгія». Як перекладач, 

представив перший в Україні переклад 

відомої пригодницької книги Рафаеля Сабатіні «Фортуна капітана Блада», 

поділився творчими планами щодо перекладу інших авторів іноземної літератури. 

Антон Віталійович запропонував майстер-клас із в’язання морських вузлів. 

Презентація книги «Дністер: туристичний путівник» Олени Крушинської, 

випускниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

кандидата хімічних наук, яка працює над власними проектами в галузі 
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дослідження й популяризації пам’яток, зібрала багато людей, закоханих у рідний 

край. 

Це перший путівник і перше 

історико-краєзнавче видання, 

присвячене Дністру, одній із трьох 

найдовших річок нашої країни 

(1362 км). У книзі також 

розповідається про замки, фортеці, 

монастирі, муровані й дерев’яні храми й синагоги, забудову історичних містечок, 

панські маєтки та печерні монастирі — загалом понад 500 пам’яток архітектури. 

Авторка подарувала книгу у фонд книгозбірні. 

Надзвичайно великий інтерес у користувачів бібліотеки викликала 

презентація дослідників з Ужгорода та Львова, факсимільного видання унікальної 

пам’ятки української культури «Королевське Євангеліє 1401 року» Станіслава 

Граматика із Королева Закарпатської області. 

Під час заходу учасники проекту 

факсимільного видання «Королевського 

Євангелія», керівник і виконавець 

проекту видання пам’ятки, кандидат 

мистецтвознавства, доцент, завідувач 

кафедри дизайну Закарпатського 

художнього інституту Одарка Сопко 

(Долгош), український культурний діяч, 

заслужений працівник культури України Юрій Глеба, дизайнер Ірина Дяк 

розповіли про копітку працю над виданням. Було переписано, реставровано, 

розшифровано сотні сторінок рукопису, досконало вивчено структуру паперу того 

часу, технологію виготовлення оправи, досліджено метод зшивання книги, 

ретельно підібрано пера та фарби. 

Один із примірників було подаровано у фонд Тернопільської ОУНБ. Тираж 

книги — 100 примірників. 
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Тернопільська презентація «Королевського Євангелія 1401 року» стала 

можливою за підтримки Тернопільської ОДА та ініціативи історика, релігієзнавця 

і журналіста Володимира Мороза. 

У газеті «Голос України» було надруковано статтю про презентацію 

«Королевського Євангелія 1401 року» під назвою «Факсимільне Королевське 

Євангеліє надійде до бібліотек». 

Сьогодення визначає суть методичної роботи в управлінні змінами. 

Науково-методичний відділ (далі — НМВ) реалізовував завдання щодо 

формування потреби в оновленні знань в галузі фахової освіти, інформаційних 

технологій, заходи з набуття бібліотекарями високого рівня компетентності й 

виробничих навичок.  

Основна робота полягала в аналітико-прогностичній діяльності, визначенні 

моделей діяльності публічних бібліотек області в умовах адміністративно-

територіальної реформи. 

В умовах створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної системи 

області, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 

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

територіальних громад), НМВ здійснював методичний вплив на процес 

становлення і вибір моделі діяльності книгозбірень.  

Для регулювання процесу 

реформування бібліотечної мережі 

області  проведено веб-конференцію 

«Публічні бібліотеки: проекція на 

майбутнє» (для центральних бібліотек 

області) під час якої учасники 

обговорили завдання та пріоритети 

розвитку бібліотек, їх діяльність в умовах адміністративно-територіальної 

реформи, історії успіху та стратегічні напрямки роботи книгозбірень, окреслили 

місцеві проблеми децентралізації влади. 

У ЦБС області надіслано «Рекомендації щодо організації надання 

бібліотечних послуг в умовах децентралізації», підготовлені ученим секретарем 
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Національної парламентської бібліотеки України Наталією Розколупою, 

інструктивно-методичні листи щодо формування та фінансування публічних 

бібліотек у Теребовлянському районі. 

Аналітико-прогностична діяльність науково-методичного відділу базується 

на результатах звітної кампанії.  

Методисти проводили обробку та аналіз статистичних звітів бібліотек області 

сфери управління Міністерства культури України та інших спеціальних і 

спеціалізованих бібліотек за формами 6-НК, 80-а-рвк, узагальнювали інформацію 

для зведених форм Міністерству культури України, обласному  управлінню 

статистики та Національній парламентській бібліотеці України. Було продовжено 

роботу з впровадження Електронної системи моніторингу мережі публічних 

бібліотек України, здійснено актуалізацію даних адресної частини системи.  

Проаналізувавши статистичні та інформаційні звіти про роботу 

централізованих бібліотечних систем, фахівці відділу підготували аналітично-

статистичний огляд «Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2015», 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. 

Висновки моніторингу щодо розвитку мережі бібліотек області, стану 

бібліотечних фондів, динаміки основних показників роботи, комп’ютеризації, 

просування інформаційних сервісів, бібліотечного маркетингу, формування 

позитивного іміджу, упровадження інноваційних та ефективних форм 

обслуговування користувачів стали  підґрунтям для підготовки програм, проектів, 

відкритого діалогу з органами місцевого самоврядування, історичного 

осмислення та узагальнення розвитку галузі. 

Аналітичні висновки лягли в основу  стратегічної сесії з формування стратегії 

модернізації публічних бібліотек Тернопільської області, співорганізаторами якої 

були Тернопільська обласна державна адміністрація, Благодійний фонд 



 63

«Бібліотечна країна», Тернопільська обласна бібліотека для молоді, 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. 

Ще одним документом стратегічного планування став проект «Програми 

поповнення бібліотечних фондів на 2017—2021 роки», розроблений на виконання 

«Стратегії розвитку публічних бібліотек Тернопільської області на період до 

2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», 

затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 381 від 

17 червня 2016 року. 

Важливою ділянкою роботи науково-методичного відділу було забезпечення 

професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-

інформаційної освіти та підвищення фахового рівня всіх категорій працівників 

бібліотек області.  

Щорічно завідувачів методичних відділів 

центральних бібліотек збирає обласна 

травнева школа методиста, на якій у звітному 

році обговорювалася тема «Ефективний 

менеджмент ЦБС — запорука успішної 

діяльності бібліотечних закладів». 

Працівники центральних бібліотек області пройшли навчання за темою 

«Запис та редагування аудіоподкастів у 

програмі Audacity». Тренінг проводили 

члени Рівненського обласного відділення 

УБА: С. Ф. Ясковець, бібліотекар відділу 

маркетингу і наукової роботи комунального 

закладу «Рівненська обласна універсальна 

наукова бібліотека» Рівненської обласної 

ради, та З. В. Романуха, провідний методист відділу маркетингу і наукової роботи 

комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» 

Рівненської обласної ради». 
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Для завідувачів міських бібліотек 

було проведено семінар «Нові можливості 

та практики розвитку бібліотечного 

обслуговування», під час якого 

обговорювалися питання бібліотечних 

послуг для людей похилого віку та 

соціальної адаптації людей похилого віку 

та людей з особливими потребами в територіальних центрах. У семінарі брали 

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

універсальна наукова бібліотека» Рівненської обласної ради, завідувач секції 

«Бібліотечні послуги людям з обмеженими фізичними можливостями» УБА, 

В. В. Місько, заступник директора Тернопільського обласного відділення фонду 

соціального захисту інвалідів, заслужений працівник культури України, кандидат 

історичних наук, А. Р. Заяць, заступник директора Тернопільського міського 

територіального центру соціального обслуговування населення, Т. П. Ковалькова, 

завідувач відділу міського абонементу Тернопільської обласної універсальної 

наукової бібліотеки. 

Директори централізованих 

бібліотечних систем на листопадовому 

семінарі обговорювали тему «Сучасні 

аспекти та напрямки діяльності публічних 

бібліотек». Відкрив семінар директор 

Тернопільської ОУНБ, заслужений 

працівник культури України В. І. Вітенко, 

який окреслив перспективи розвитку публічних бібліотек в умовах 

адміністративно-територіальної реформи. Про роботу бібліотек в новому 

бюджетному році розповіла головний спеціаліст відділу фінансово-

організаційного забезпечення та кадрової роботи управління культури ОДА 

А. М. Яковлєва, директор КУТОР «Тернопільська обласна бібліотека для молоді» 

Л. С. Гук, виступила з доповіддю на тему «Стратегічне мислення керівника в 

умовах невизначеності». 
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Також фахівці Тернопільської ОУНБ підготували консультації на теми: 

«Діяльність публічних книгозбірень області та формування бібліотечного фонду в 

умовах децентралізації», «Бібліографічна діяльність ЦБС», «Соціальні сервіси у 

бібліотеках». 

У круглому столі на тему 

«Реформування мережі публічних 

бібліотек» узяв участь начальник 

управління культури обласної державної 

адміністрації, заслужений діяч мистецтв 

України Г. П. Шергей. Під час зустрічі 

обговорювалися питання дотримання 

соціальних нормативів бібліотечного обслуговування в рамках ОТГ, моделі 

реформування публічних бібліотек, пріоритети їх розвитку. 

Здійснюючи методичне забезпечення діяльності бібліотек різних видів, 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека традиційно співпрацює з 

бібліотеками навчальних закладів Тернополя й області. У звітному році на базі 

Науково-технічної бібліотеки Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя проведено День фахівця на тему «Електронні 

бази даних: досвід та спільність 

перспектив».  

Під час роботи було заслухано 

виступи: «Онлайн бібліографія 

науковців Тернопільського 

національного технічного університету 

імені Івана Пулюя» директора науково-

технічної бібліотеки Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя Г. Я. Онисько, 

«Електронні продукти Тернопільської ОУНБ — пріоритет стратегічного розвитку 

бібліотеки» заступника директора з наукової роботи та інформатизації 

Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки Г. І. Польової, 

«Розвиток електронних баз даних наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира 



 66

Гнатюка та їх представлення в інтернет-просторі» директора Наукової бібліотеки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка, кандидата педагогічних наук І. А. Чайки, «Електронний каталог — 

основний інформаційний ресурс бібліотеки вищого навчального закладу в 

сучасному веб-просторі» директора бібліотеки ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» О. Я. Проців, 

«Електронні бази даних бібліотеки Тернопільського національного економічного 

університету» головного бібліотекаря інформаційно-технічного відділу бібліотеки 

Тернопільського національного економічного університету А. В. Ковбасістого, 

«Електронні бази даних відділу краєзнавчої літератури та бібліографії 

Тернопільської ОУНБ» головного бібліотекаря відділу краєзнавчої літератури та 

бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 

М. І. Іванків, «Сучасній молоді — сучасне інформаційне обслуговування» 

завідувача інформаційно-бібліографічного відділу КУТОР «Тернопільська 

обласна бібліотека для молоді» І. Г. Грицишин, «Аналіз показників 

тернопільських бібліотек у вебометричному рейтингу від НТБ ТНТУ імені Івана 

Пулюя» завідувача відділу інформаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення науково-технічної бібліотеки Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя С. О. Дубика. 

Дистанційна освіта — інноваційна послуга з підвищення фахових 

компетенцій працівників бібліотек області. Двадцять працівників централізованих 

бібліотечних систем області пройшли навчання за модулем «Інноваційні зміни в 

бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної 

діяльності бібліотек». 

Загалом у роботі семінарів, шкіл, тренінгів підвищення кваліфікації пройшло 

117 фахівців бібліотек області. 

Науково-дослідна робота книгозбірні спрямовувалася на вдосконалення 

організації якісної системи надання бібліотечних послуг. Дослідження 

проводились співробітниками різних структурних підрозділів, формально 

об’єднаними в одну творчу групу.  
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Для виконання поставлених завдань використовувалися постійний 

взаємозв’язок та співпраця з публічними бібліотеками області. 

Результати досліджень оприлюднено на веб-сайті Тернопільської ОУНБ, у 

друкованій серії соціологічних бюлетенів та окремих виданнях. 

Науково-дослідна робота полягала у вивченні таких проблем: 

— комплектування книжкових і медіафондів, розподіл документів між 

структурними відділами бібліотеки; 

— обслуговування користувачів для коригування пропозиції послуг, 

планування інноваційних форм роботи, окремих цільових груп; 

— організація діяльності публічних бібліотек області задля стратегічного 

планування в рамках програмно-проектної діяльності. 

Відповідно до статусу наукової установи Тернопільська обласна універсальна 

наукова бібліотека за планом роботи Міністерства культури України на 2016 рік, 

затвердженого наказом Міністерства культури України від 01.02.2016 року № 30, 

взяла участь у загальнодержавному соціологічному дослідженні «Незадоволений 

читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках 

України». Дослідження проводилось за програмою та методикою Національної 

парламентської бібліотеки України. 

Мета дослідження — актуалізація (оновлення) даних щодо незадоволеного 

читацького попиту на книжкову продукцію українських видавництв серед 

користувачів публічних бібліотек різних рівнів для задоволення їхніх запитів при 

поповненні фондів за період 2014—2015 років за такими параметрами: аналіз 

конкретного й тематичного незадоволеного читацького попиту на видання 

українською мовою щодо кожного виду за цільовим призначенням (наукові; 

науково-популярні; довідкові; літературно-художні видання (українських та 

зарубіжних авторів). 

Об’єкт дослідження — незадоволений читацький попит на україномовну 

книгу. 

Базами дослідження було обрано: Тернопільську ОУНБ (відділ міського 

абонементу); Тернопільську міську ЦБ, бібліотеки-філіали № 2, 4 для дорослих; 
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Козівську ЦБ та бібліотеки-філіали сіл Великий Ходачків, Городище, Теофіпілка; 

Шумську ЦБ та бібліотеки-філіали сіл Кордишів, Стіжок, Сураж. 

Названі бібліотеки виконали завдання:  

— провели аналіз конкретного й тематичного незадоволеного читацького 

попиту;  

— створили базу даних незадоволеного попиту; перевірили одержані списки 

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

Аналітичний матеріал був складений у вільній формі та включав відповіді на 

запитання, що становили певний фаховий інтерес. 

Матеріали соціологічних досліджень були опубліковані 

в  інформаційно-аналітичному бюлетені «Крізь призму 

соціології». 

У звітному році були узагальнені результати 

моніторингу використання сайта книгозбірні. Дослідження 

показало, що бібліотекарям варто звернути увагу на 

оптимізацію контенту окремих розділів, розміщення 

гіперпосилань, мотивацію звертань, системність у 

розміщенні віртуальних виставок, терміни подачі матеріалів, актуальність 

публікацій, мовний  аспект, доцільність відображення на сайті окремих розділів, 

інформативність та дизайн краєзнавчого контенту, порядок розміщення розділів 

вертикального меню навігації за рейтингом тощо. 

Висновки опубліковано у виданні: Аналітична довідка 

звернень до сайта Тернопільської ОУНБ (www.library.te.ua) 

протягом 2014 року : (за результатами моніторингу сервісу 

«Google Analytics») : інформ.-аналіт. огляд / Терноп. обл. 

універс. наук. б-ка, від. автоматизації та механізації бібл. 

процесів ; підгот. В. І. Раківський ; ред. О. М. Раскіна. –– 

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

використання комп’ютерів, підключених до програми «Data Giraffe». Станом на 

01.01.2017 року до системи підключено 144 ПК. 

Бібліотека проводила роботу щодо збереження культурного надбання в 

частині документальних ресурсів. 

У звітному році книгозбірня узагальнила дані проведеного моніторингу в 

публічних бібліотеках області щодо наявності цінних і рідкісних видань, 

проведена відповідна інвентаризація цих видань у Тернопільській ОУНБ. Облік 

був організований з метою подачі переліку цінних і рідкісних видань у 

Державний реєстр національного культурного надбання (розділ «Книжкові 

пам’ятки України»). 

Результати діяльності 2016 року свідчать, що книгозбірня реалізовується як 

соціокультурний центр, який  зберігає та поширює знання, інформацію про 

надбання краю, забезпечує рівні можливості для самовдосконалення і творчого 

розвитку краян. 
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Додаток № 1 

Основні показники за 2016 р. 

 

 Відділи 
К-сть 

користувачів 

К-сть 

відвід. 

К-сть 

кн. вид. 

План 
Усього 

21475 129430 430890 

Виконано 21663 134321 442848 

План 
Відділ читального залу 

6000 28000 135150 

Виконано 6134 29613 140559 

План 
Відділ міського абонементу 

5100 55000 91000 

Виконано 5191 55538 91897 

План Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 

815 3010 20750 

Виконано 815 3028 21008 

План 
Відділ технічної літератури 

2060 7500 65070 

Виконано 2062 7863 68116 

План Відділ літератури з 
мистецтва 

1040 3800 20110 

Виконано 1044 3808 20114 

План Відділ літератури 

іноземними мовами 

1090 4200 20590 

Виконано 1094 5790 20776 

План Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

1700 4700 21500 

Виконано 1701 4745 21647 

План Інформаційно-бібліографіч-
ний відділ 

90 120 1000 

Виконано 90 137 1117 

План 
Відділ інформації 

300 6000 800 

Виконано 300 6003 811 

План 
Науково-методичний відділ 

100 500 1100 

Виконано 103 517 1327 

План Сектор міжбібліотечного 
абонементу 

50 100 100 

Виконано 10 33 1 

План 
Сектор періодики 

2230 6000 46620 

Виконано 2250 6193 48215 

План Відділ автоматизації та 
механізації бібліотечних 

процесів 

800 7500 — 

Виконано 773 7937 — 

План Відділ зберігання основного 
фонду 

90 3000 7200 

Виконано 95 3116 7260 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 

 

 

Відділи 

 

Разом 

У тому числі 

Суспіл. 
При- 

родн. 
Техн. Гуманіт. 

Відділ читального 
залу 

140559 77144 20195 — 43220 

Відділ міського 
абонементу 

91897 10053 5156 1598 75090 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 

21008 9172 11836 — — 

Відділ технічної 
літератури 

68116 920 — 67196 — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

20114 — — — 20114 

Відділ літератури 

іноземними мовами 
20776 9517 43 13 11203 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

21647 15743 1856 392 3656 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

1117 36 3 — 1078 

Відділ інформації 811 329 — — 482 

Науково-методичний 

відділ 
1327 32 — — 1295 

Сектор 

міжбібліотечного 
абонементу 

1 — — — 1 

Сектор періодики 48215 39859 1445  6911 

Відділ зберігання 
основного фонду 

7260 897 686 549 5128 

Відділ автоматизації  
та механізації 

бібліотечних процесів 
— — — — — 

УСЬОГО 442848 163702 41220 69748 168178 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 

Відділи 

 

Із загальної кількості примірників 

За видами 
За мовами 

у
к
р
а
їн
сь
к
о
ю

 

р
о
сі
й
сь
к
о
ю

 

м
о
в
а
м
и

 

н
а
ц
іо
н
а
л
ь
н
и
х

 

м
ен
ш
и
н

 

ін
о
зе
м
н
и
м
и

 

м
о
в
а
м
и

 

к
н
и
ж
к
и

 

п
ер
іо
д
и
ч
н
і 

в
и
д
а
н
н
я

 

а
у
д
іо
в
із
у
а
л
ь
н
і 

м
а
т
ер
іа
л
и

 

ел
ек
т
р
о
н
н
і 

в
и
д
а
н
н
я

 

Відділ читального 
залу 

20471 120087 — 1 103091 37468 — — 

Відділ міського 

абонементу 
85850 6047 — — 52447 39425 — 25 

Відділ сільсько- 
господарської 
літератури 

1794 19214 — — 17011 3997 — — 

Відділ технічної 
літератури 

4694 63422 — — 28849 39267 — — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

4214 15900   8849 11265 — — 

Відділ літератури 

іноземними мовами 
3177 17483 1 115 5110 2819 117 12730 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

8405 13242 — — 21600 4 43 — 

Інформаційно-

бібліографічний 

відділ 

310 807 — — 1112 5 — — 

Відділ інформації 774 37 — — 811 — — — 

Науково-
методичний відділ 

92 1235 — — 1213 114 — — 

Сектор 
міжбібліотечного 
абонементу 

1 — — — 1 — — — 

Сектор періодики  48215   41981 6234   

Відділ зберігання 
основного фонду 

5870 1390 — — 6536 712 — 12 

Відділ 
автоматизації  та 
механізації 
бібліотечних 
процесів 

— — — — — — — — 

УСЬОГО  135652 307079 1 116 288611 141310 160 12767 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 

 

Відділи  Усього Наук. 

працівники 

ІТП Спеціалісти 

с/г 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Відділ читального 
залу 

6072 6134 355 397 46 48 — 3 

Відділ міського 
абонементу 

5181 5191 172 208 219 217 14 5 

Відділ 
сільськогосподарсь-
кої літератури 

811 815 52 58 35 43 28 23 

Відділ технічної 
літератури 

2059 2062 76 71 305 276 — — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

1037 1044 77 76 — — — — 

Відділ літератури 

іноземними мовами 

1089 1094 130 93 42 24 1 — 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

1702 1701 123 132 70 77 5 3 

Інформаційно-
бібліографічний 

відділ 

91 90 5 4 1 1 — — 

Відділ інформації  300 300 — 3 1 12 65 2 

Науково-методичний 

відділ 
102 103 — — — — — — 

Сектор 

міжбібліотечного 
абонементу 

11 11 4 3 1 2 — — 

Сектор періодики 2240 2250 69 49 53 69 2 — 

Відділ зберігання 
основного фонду 

92 95 —  — — — — 

Відділ автоматизації 
та механізації біб-

ліотечних процесів 

779 773 19 14 29 35 — — 

УСЬОГО  21566 21663 1082 1108 802 803 115 36 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 

 

Відділи  Студенти  Службовці  Робітники  

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Відділ читального залу 1408 1272 3779 3822 22 32 

Відділ міського 
абонементу 

2040 1943 2090 2057 159 166 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 

239 207 176 181 46 47 

Відділ технічної 
літератури 

588 603 373 356 104 103 

Відділ літератури з 
мистецтва 

394 452 129 151 15 17 

Відділ літератури 

іноземними мовами 

404 572 274 165 31 54 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

541 481 563 616 41 45 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

21 18 14 10 — — 

Відділ інформації  81 71 15 66 21 16 

Науково-методичний 

відділ 
4 1 

— 1 — — 

Сектор міжбібліотечного 
абонементу 

— — 2 1 1 1 

Сектор періодики 976 1123 930 759 35 36 

Відділ зберігання 
основного фонду 

—  —  —  

Відділ автоматизації  та 
механізації бібліотечних 

процесів 

462 475 69 43 63 60 

УСЬОГО  7158 7218 8414 8228 538 577 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 

 

Відділи 

Працівники 

культури 

Корист. з 

особл. 

потребами 

 

Інші 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Відділ читального залу 154 150 — — 308 410 

Відділ міського абонементу 144 176 52 79 291 340 

Відділ сільськогосподарської 
літератури 

112 119 
— — 

123 137 

Відділ технічної літератури 169 189 — — 444 464 

Відділ літератури з мистецтва 304 265 — — 118 83 

Відділ літератури іноземними мовами 106 91 1 — 100 95 

Відділ краєзнавчої літератури та 

бібліографії 

190 192 — — 169 155 

Інформаційно-бібліографічний відділ 44 51 1 1 5 5 

Відділ інформації 58 48 — — 59 82 

Науково-методичний відділ 98 101 — — — — 

Сектор міжбібліотечного абонементу 2 2 — — 1 2 

Сектор періодики 54 63 — — 121 151 

Відділ зберігання основного фонду 92 95 — — — — 

Відділ автоматизації та механізації 

бібліотечних процесів 

82 89 — — 55 57 

УСЬОГО  1609 1631 54 80 1794 1981 
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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 293 918 4553 370 383 

Відділ міського абонементу 323 1201 3304 363 582 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 

45 139 493 138 56 

Відділ технічної літератури 68 292 1534 168 363 

Відділ літератури з 
мистецтва 

139 219 561 125 113 

Відділ літератури 

іноземними мовами 
233 288 528 45 6023 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

175 270 1077 179 133 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

— 14 76 — — 

Відділ інформації 4 47 167 82 1035 

Науково-методичний відділ — — 103 — — 

Сектор міжбібліотечного 
абонементу 

— — 1 — — 

Сектор періодики 276 454 1520 226 — 

Відділ зберігання основного 
фонду 

— — 95 17 — 

Відділ автоматизації та 
механізації бібліотечних 

процесів 
— 475 287 11 — 

УСЬОГО  1556 4317 14308 1724 8688 
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Додаток № 4 

Надходження літератури за джерелами 

№ Джерела надходження 
План  

на 2016 рік 

Виконано в 

2016 році 

План  

на 2017 рік 

1 Видавництва, книготоргові 
організації, книжкові 
магазини 

550 — 550 

2 «Преса» (додатки) 150 50 150 

3 Обмінний фонд 350 35 350 

4 Обласний обов’язковий 

примірник 
700 541 700 

5 Інші джерела 850 650 850 

6 Взамін загублених 650 351 650 

7 Подарунок 850 894 850 

8 За Державною програмою 

«Українська книга» 

920 926 920 

9 Діаспора 250 — 250 

10 Посольства 50 60 50 

 УСЬОГО 5520 3507 5320 

 

 

Додаток № 5 

 

Розподіл видань, що вибули 

№ Причини вибуття 
Кількість примірників 

2015 2016 

1 Зношеність 1400 6774 

2 Не повернуті користувачами 1826 351 

3 Застарілі за змістом 928 1421 

4 Дублетні 574 889 

 УСЬОГО 7004 9435 
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Додаток № 6 
 

Видавнича діяльність 

№ Назва видання Тип посібника Обсяг 
авт. 
арку-
шів 

Ти- 

раж 

Спосіб 

видан-

ня 

Термін  

 

Вико-
навці  

Поч. Зак. 

1. «Література до 

знаменних і пам’ят-
них дат Тернопіль-
щини на 2017 рік» 

Бібліогр.  
покажчик 

6,34 100 Дру-
карсь-
кий 

І кв. 
 

ІІІ кв., 
вере-
сень 

ВКЛБ 

2. «Література про 

Тернопільську об-

ласть за 2010—2014 

роки» 

Бібліогр.  
покажчик 

38,8 100 Дру-
карсь-
кий 

І кв. І кв. 
2017р 

ВКЛБ 

3. «Я з вами по всі дні і 
до кінця віку»: Бла-
женнійший патріарх 

кардинал Йосиф Слі-
пий (1892—1984)» 

Бібліогр. 
покажчик 

11,0 100 Дру-
карсь-
кий 

І кв. 
2016р  

ІV кв. 
2017р 

 

ВКЛБ 

4. «Професійне досьє 
бібліотекаря» 

Інформ.-

аналіт. бюл. 
Вип. 1—4 

3 30 Циф-

ровий 

І кв. ІV кв. НМВ 

5. «Публічні бібліотеки 

Тернопільщини: рік 
2015» 

Аналіт.-стат. 
огляд 

2,5 30 Циф-

ровий 

І кв. ІІ кв. НМВ 

6. «Крізь призму со-
ціології» 

Інформ.-

аналіт. бюл. 
Вип. 1—2 

1,5 30 Циф-

ровий 

ІІ кв. ІV кв. НМВ 

7. Аналітична довідка 
звернень до сайта 
Тернопільської 
ОУНБ 

(www.library.te.ua) 

протягом 2014 року 

Інформ.-

аналіт. огляд 

  Циф-

ровий 

   

7. «Культура Терно-
пільщини (сторін-

ками періодики)» 

Інформ.-анот. 
список. Вип. 

1—4 

6,0 30 Циф-

ровий 

І кв. ІV кв. ВІ 

8. «Нові надходження 
неопублікованих 
документів до Терно-
пільської обласної 
універсальної нау-
кової бібліотеки: 

2015 рік» 

Інформ. 

список 
 30 Циф-

ровий 

І кв. ІV кв. ВІ 
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Додаток № 6 
 

№ Назва видання Тип посібника Обсяг 
авт. 
арку-
шів 

Ти- 

раж 

Спосіб 

видан-

ня 

Термін  

 

Вико-
навці  

9. «Інформація про 

події суспільного та 
культурно-мистець-
кого життя Терно-
пільщини» 

Інформ. 

довідка. Вип. 

1—12 

1,7 30 Циф-

ровий 

І кв. ІV кв. ВІ 

10. «Сторінками тех-
нічних періодичних 

видань» 

Інформ. 

список 
Вип. 1—4 

1,4 30 Циф-

ровий 

І кв. ІV кв. ВТЛ 

11. «Вам, спеціалісти» Інформ. 

список 
Вип. 1—4 

0,7 30 Циф-

ровий 

І кв. ІV кв. ВСЛ 

12. «Культура Терно-
пільщини: 2015 рік 
(сторінками цен-

тральних та обласних 

періодичних ви-

дань)» 

Анот.-
бібліогр. 
покажчик 

6 30 Циф-

ровий 

 І кв. ВІ 
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Додаток № 7 

Перелік скорочень назв 

структурних підрозділів бібліотеки 

 

№ Назва відділу  

1. Читального залу ВЧЗ 

2. Міського абонементу ВМА 

3. Сектор міжбібліотечного абонементу МБА 

4. Зберігання основного фонду ВЗОФ 

5. Сільськогосподарської літератури ВСЛ 

6. Технічної літератури ВТЛ 

7. Літератури з мистецтва ВЛМ 

8. Комплектування фонду ВКФ 

9. Обробки літератури та організації каталогів ВОЛОК 

10. Інформації ВІ 
11. Інформаційно-бібліографічний ІБВ 

12. Науково-методичний НМВ 

13. Літератури іноземними мовами ВЛІМ 

14. Краєзнавчої літератури та бібліографії ВКЛБ 

15. Автоматизації та механізації бібліотечних процесів ВАМБП 

16. Сектор періодики СП 
 

 


