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У 2017 році Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

організовувала свою діяльність відповідно до Законів України «Про культуру», 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу», «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, «Програми 

розвитку Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки на 2016—

2020 роки», діючих та впроваджених нормативно-правових документів у галузі 

бібліотечної справи, Статуту бібліотеки. 

Основні вектори діяльності полягали у реалізації таких завдань: 

упровадження і дотримання системи стандартів бібліотечно-інформаційної галузі; 

залучення та використання фінансових надходжень від благодійних фондів та 

організацій; сприяння створенню нової архітектури інтегрованої бібліотечної 

системи області на основі універсального доступу та економічної доцільності; 

модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної 

інфраструктури бібліотеки; збереження українського культурного надбання в 

частині документних ресурсів; видання науково-допоміжних та рекомендаційних 

посібників, інформаційно-бібліографічних, методичних матеріалів. 

Усі процеси та операції відповідали змісту функціональної діяльності обласної 

універсальної наукової бібліотеки. 

 

Бібліотечний фонд (далі — БФ) формувався для задоволення інформаційних, 

освітніх, культурно-дозвіллєвих потреб користувачів відповідно до завдань 

бібліотеки максимально обґрунтованим спектром документів на традиційних та 

електронних носіях інформації. 

За 2017 рік надходження документів становило 4896 примірників видань 

(3091 назва), а саме: книжок та брошур — 3856 пр.; журналів — 954 пр.; газет — 

71 річний комплект; електронних видань — 15 пр. 

З обласного бюджету на придбання періодичних і книжкових видань було 

виділено 140 000 грн, з них закуплено літератури на суму 80 000 грн, що склало 

12,1% від загальної вартості надходження книжок у фонд бібліотеки. 
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Укладено угоди з видавництвами, які пропонували найвигідніші умови 

закупівлі. Безпосередня комунікація дозволила придбати документи без 

посередника і тим самим заощадити кошти. Закупівля здійснювалась на 

взаємовигідних договірних засадах у видавництвах України: «Ліра-К», «Право», 

«Апріорі», «Фабула», «Дух і Літера», «Академія», «Академвидав», «Наукова 

думка», а також книготорговельній організації «Книжкова хата». 

Безкоштовне поповнення фонду книжковою продукцією становило 87,9%. 

Надходження обласного обов’язкового примірника становило 

496 примірників документів. Це надійне для книгозбірні джерело актуальної 

багатогалузевої літератури для розширення спектра краєзнавчих ресурсів. 

У 2017 році підтвердили репутацію відповідальних постачальників 

обов’язкового обласного примірника місцеві видавництва: «Підручники і 

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

видавничо-інформаційний дім «Діана плюс». 

Вагома частка надходжень літератури від благодійників та дарувальників 

книжок — 961 примірник. Перелік цих видань кількісний та змістовно значимий. 

Монах-студит Свято-Іванівської лаври Студійського уставу УГКЦ отець Юстин 

Бойко подарував унікальний історико-документальний альбом «Блаженний 

архімандрит Климентій (Казимир граф Шептицький). Листи до рідного брата 

Станіслава графа Шептицького та родини, 1881—1945 рр.». Книжка вміщує 

невідомі до цього часу листи Климентія Шептицького та світлини, які упорядники 

видання збирали по цілому світу. 

Видатний український громадський діяч, політик, кандидат медичних наук, 

академік та віце-президент Академії економічних наук України Анатолій 

Володимирович Пешко подарував авторське видання «Вийти з пітьми: Парадигма 

попередження соціально-економічного колапсу в Україні», яке представляє 

інтерес для всіх, хто цікавиться проблемами становлення державності та 

економіки України, шляхами виходу з багатоаспектної кризи. 

У переліку дарувальників Тернопільської ОУНБ — знані особи сучасної 

України: заслужений архітектор України, доктор архітектури, професор, лауреат 

Державної премії України в галузі архітектури, дійсний член Української академії 
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архітектури Олег Семенович Слєпцов, учений-мовознавець, літературознавець, 

публіцист, педагог Микола Іванович Степаненко.  

Понад 100 книжок подарували відділу краєзнавчої літератури та бібліографії 

відомі люди краю, серед них: Б. Мельничук, Й. Свинко, В. Штокало, З. Кіпибіда, 

Л. Зінчук, Н. Мизак, Ю. Бондючна, С. Кіраль, В. Собчук, М. Рипан, 

С. Колодницький, Н. Іванкович, О. Смоляк та інші. 

 

Бібліотека стала власником унікального універсального довідкового видання 

Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України — «Шевченківської 

енциклопедії» у 6-ти томах (Гран-прі Всеукраїнського рейтингу «Книжка року — 

2016»). Посібник містить понад шість тисяч статей, над якими працювало близько 

ста найавторитетніших фахівців із різних галузей науки та мистецтв України й 

діаспори впродовж десятиліть, починаючи від 1960-х років. У виданні 

переосмислено традиційні уявлення про світогляд Тараса Шевченка, розкрито 

міфологічні, фольклорні, літературні й психологічні основи образності поета, 

письменницьке й художницьке новаторство. Окремий тематичний пласт — 

причетність Кобзаря до історії України та її видатних діячів. Об’єктом 

опрацювання є вся літературна, мистецька й епістолярна спадщина Тараса 

Шевченка, атрибути вшанування його пам’яті (пам’ятники, меморіальні дошки й 

музеї), твори мистецтва, що інтерпретують постать і творчість Кобзаря, особи з 

його оточення. 

Фонд книгозбірні поповнився новинками літератури, купленими на 

24 Форумі видавців у Львові. Серед видань: «Князі Вишневецькі», «Лютеція» 

Юрія Винничука, «Корона, або Спадщина Королівства Руського» (серія 

«Бібліотека газети «День»), «Два пасинки Митрополита» Владислава Івченка, 

«Місяць, обмитий дощем» Володимира Лиса, «Успішні виступи на ТЕD: Рецепти 

найкращих спікерів» Кріса Андерсона, «Майдан. Таємні файли» братів 

Капранових, «Забагато щастя» Еліс Манро, «Спустошення» Любка Дереша, 

«Літак без неї» Мішель Бюссі, «Семиярусна гора» Томаса Мертона. Також 

придбано книжки-переможці форуму — «Книгу вигаданих істот» Хорхе Луїса 
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Борхеса й Маргарити Герреро та історичну розвідку «Українські жінки у горнилі 

модернізації» (за загальною редакцією Оксани Кісь). 

Бібліотека продовжувала отримувати книжки шрифтом Брайля в рамках 

проекту, ініційованого Львівським обласним осередком Всеукраїнської 

громадської організації «Українська спілка інвалідів — УСІ» за фінансової 

підтримки благодійної організації «Фонд родини Нечитайло». Загалом за звітний 

період книгозбірня отримала 14 назв видань. Серед одержаних книжок: «Гості на 

мітлі» Володимира Рутківського, «Фелікс Австрія» Софії Андрухович, «Тихі 

віршики на зиму» Мар’яни Савки, «Одного разу на Різдво» Надійки Гербіш, 

«Життя і сніг» Тараса та Мар’яни Прохаськів, «Хрестоматія сучасної української 

дитячої літератури для читання в 1, 2 класах». 

Проводилась книгообмінна робота з бібліотеками Міністерства культури 

України та бібліотеками іншого галузевого підпорядкування, зокрема 

систематично надходили видання Національної бібліотеки України 

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

Наукова бібліотека НаУКМА надіслала 44 пр. різних серій «Наукових записок» 

Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека отримує видання та 

виконує їх розподіл відповідно до наказу Міністерства культури України від 

31.10.2017 р. № 1132 «Щодо здійснення придбання україномовних книг для 

поповнення фондів публічних бібліотек». 

Від 44 видавництв України надійшло 25 635 пр. видань на загальну суму 

2 404 599,91 грн. 

За сприяння обласної видавничої ради  публічні бібліотеки Тернопільщини 

отримали 68 назв книжок авторів краю. 

Загалом за 2017 рік між публічними бібліотеками області розподілено 

34 879 пр. видань, зокрема: 

— за державною програмою Міністерства культури України — 25 635 пр. 

(138 назв); 

— за державною програмою «Українська книга» (2016 р.) — 3673 пр. 

(43 назви); 
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— від обласної видавничої ради — 3952 пр. (68 назв); 

— подаровані видання — 501 пр. (14 назв); 

— інші джерела — 818 пр. (12 назв); 

— газета «Соломія» — 300 річних комплектів. 

Формування збалансованої моделі бібліотечного фонду Тернопільської 

ОУНБ проводилось з урахуванням спеціалізації комплектування бібліотек інших 

відомств. На сайті бібліотеки розміщено перелік періодичних видань, які 

передплачують книгозбірні м. Тернополя. 

Значна увага приділялася систематичній роботі з очищення бібліотечного 

фонду. Упродовж 2017 року вилучено 10 137 пр. видань, за причинами: зношена 

література — 3312 пр.; втрата користувачем — 461 пр.; дублетність — 6364 пр. 

Списано з балансу бібліотеки 9975 пр. видань.  

Таким чином, за станом на 01.01.2018 р. бібліотечний фонд становив 

511 001 пр. видань, зокрема: 

— книжок і брошур — 419 458 пр.; 

— журналів і газет — 88 617 пр.; 

— аудіовізуальних та електронних видань — 2926 пр. (АВ — 1702 пр., ЕВ — 

1224 пр.). 

Відповідно до планових завдань, здійснювалась робота щодо забезпечення 

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

Надходження до ОФ за 2017 рік становило 7273 пр. видань (за рахунок 

списання з фонду Тернопільської ОУНБ). З ОФ було вилучено застарілої 

літератури 7259 пр. видань, перерозподілено 719 пр. видань. 

Активно проходив процес доукомплектування бібліотек. Так, фахову 

літературу отримали 14 бібліотек таких установ: міського управління освіти 

(90 пр.), ЦБС (107 пр.), Тернопільського національного технічного університету 

ім. І. Пулюя (29 пр.), Українського інституту національної пам’яті (11 пр.), а 

також відділ міського абонементу Тернопільської ОУНБ для акції «Бібліотека 

українського воїна» (51 пр.). 

Підготовлено та розміщено на сайті бібліотеки щоквартальні списки «Нові 

надходження до обмінного фонду ТОУНБ» та інформаційний список «Книжки з 
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фізико-математичних, біологічних, хімічних знань з обмінного фонду 

Тернопільської ОУНБ». 

Електронною поштою надіслано інформаційні листи в Донецький юридичний 

інститут МВС України та центральні публічні бібліотеки. 

Процеси аналітико-синтетичної обробки документів здійснювали працівники 

відділів обробки літератури та організації каталогів і літератури іноземними  

мовами. 

За рік було опрацьовано 3176 видань. Здійснено бібліографічний опис і 

предметизацію 2524 назв нових документів, у тому числі іноземною мовою. 

Друкувались каталожні картки, індикатори, книжкові формуляри. 

Після офіційного опублікування Постанови Кабінету Міністрів України від 

22 березня 2017 року № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-

бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової 

класифікації» у Тернопільській ОУНБ було розроблено план заходів щодо 

впровадження УДК, на виконання Постанови прийнято відповідний наказ. Відділ 

ОЛОК визначено одним із підрозділів, який забезпечуватиме методичний 

супровід процесів систематизації документів за УДК. Фахівці відділу опрацювали  

таблиці зіставлення індексів УДК і ББК та  еталонні таблиці Універсальної 

десяткової класифікації українською мовою зі змінами та доповненнями за 2007—

2011 рр. 

Підготовлено та представлено презентацію на тему «Побудова та властивості 

УДК». Спільно з відділами-фондоутримувачами проведено обговорення й 

визначено  поличні індекси УДК для книгозбірні. На основі скороченого варіанту 

таблиць УДК, а також основних і допоміжних таблиць ББК розроблено робочі 

таблиці для систематизації документів за УДК. 

Забезпечення надійного зберігання та упорядкування документальних 

ресурсів бібліотеки стало основним у роботі відділу зберігання основного фонду. 

Фонд відділу за станом на 01.01.2018 року становив 281 503 пр. документів (з 

них 248 152 пр. — книжки та аудіовізуальні документи, 33 351 пр. — періодичні 

видання). 
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За рік надійшло 37 партій нової літератури, а це 2837 пр. документів, які 

розприділено між структурними підрозділами бібліотеки. У відділ зберігання 

основного фонду надійшло 1045 пр. документів. 

У результаті копіткої роботи з фондом вилучено 6065 пр. застарілої, зношеної 

та дублетної літератури.  

З відділів бібліотеки прийнято 6844 пр. документів. Фонд переміщено на 

300 полицях. 

З топографічного каталогу вилучено 9205 індикаторних карток на літературу, 

яка вибула з відділу:  

— передано у відділи 3140 пр. документів; 

— передано в обмінний фонд 6065 пр. документів. 

Списано 549 примірників періодичних видань. Надруковано 20 актів на 

списану літературу. Відредаговано 55 каталожних ящиків (94 000 карток) 

топографічного каталогу. За рік відремонтовано шляхом підклеювання 1849 пр. 

документів, виготовлено 110 ксерокопій для книжок, у яких були відсутні 

сторінки. 

Для палітурної оправи відібрано 44 підшивки газет.  

Із сектору періодики прийнято 15 комплектів газет (74 підшивки), з відділу 

краєзнавчої літератури та бібліографії — 34 комплекти газет (114 підшивок), які 

розміщено у фонді відділу на другому поверсі та цокольному приміщенні 

бібліотеки. Близько 130 підшивок газет перевезено у філіал. 

З відділів літератури іноземними мовами та читального залу отримано 

435 журналів, частину з них розставлено у відділі на другому поверсі, а 

388 примірників передано у відділ міського абонементу. 

Для популяризації фонду відділу до Дня книги та авторського права було 

підготовлено та розміщено на сайті бібліотеки віртуальну книжкову виставку 

«Шлях до відродження української нації». 

«Історія держави Україна» — за такою назвою оформлено книжкову виставку 

для ознайомлення користувачів бібліотеки з новими виданнями, що розповідають 

про створення держави Україна. 
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Діаспорну літературу було представлено на книжковій виставці «УПА: 

історія нескорених».  

На обласному радіо працівники відділу провели огляд рідкісних і цінних 

видань «Перлина духовності» (про старовинні видання та цікаві колекції 

документів Йосипа Гошуляка та Антона Залевського). 

Згідно з результатами інвентаризації, фонд сектору рідкісних і цінних видань 

нараховував 1552 пр. документів. За 2017 рік надійшов 421 пр. документів, з них 

45 пр. — видання з екслібрисами та автографами. За станом на 01.01.2018 року 

фонд сектору становив 1568 пр. документів. 

Чимала робота проводилась із незадоволеним запитом, зокрема відмовами. За 

рік було зафіксовано 580 відмов. Здійснювався їх аналіз, звірка з генеральним 

каталогом, фондом. 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів залежить від якісної 

організації та використання системи традиційних каталогів і картотек, віддалених 

електронних ресурсів, а також  генерації власних е-продуктів. 

У звітному році поповнювався традиційний сегмент довідково-

бібліографічного апарату бібліотеки, а саме каталоги та картотеки.  

Загальний показник кількості влитих карток — 25 164. Помітне щорічне 

зменшення обсягів карткового оновлення каталогів (генерального, 

систематичного, абеткового, іноземними мовами), систематичної картотеки 

статей і тематичних картотек (на 3025 одиниць), зведеного каталогу краєзнавчих 

видань (на 814 одиниць). 

В алфавітному та систематичному каталогах розставлено 7175 карток. 

Картотека назв художніх творів поповнилася 124 новими записами. 

З метою дотримання вимог щодо якісного функціонування каталогів 

здійснювалося часткове методичне й технічне редагування карткових каталогів: 

— абеткового читацького каталогу українською мовою — на правильність 

розстановки карток, заміну роздільників (відредаговано літеру «Н»); 

— абеткового читацького каталогу російською мовою — на правильність 

розстановки карток, заміну роздільників (відредаговано літеру «П»). 
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Відбулося інтенсивне очищення каталогів і картотек від неактуальної 

інформації; усього вилучено 14 358 карток. 

Електронний каталог (ЕК) розкриває результати бібліотечно-інформаційної 

діяльності, які представлено в цифровій формі на базі АБІС «ІРБІС».  

Особливістю каталогу є його комплексний бібліографічний характер: він 

включає бази даних (далі — БД), різні за змістом. Усього нараховується 16 баз, за 

якими здійснюється пошук. Це гнучка система для адміністрування, здійснення 

редакції. Найбільші за обсягом (за станом на 01.01.2018 р.) «Електронна картотека 

статей» (249 935 записів), «Каталог книг» (146 199 записів), «Краєзнавчий 

каталог» (45 511 записів), «Картотека музичних творів» (13 949 записів). 

Щоквартально електронна систематична картотека статей у середньому 

поповнювалася 4 тис. записів, електронний краєзнавчий каталог — 1175 записами, 

БД «Культура Тернопільщини» — 443 записами.  

Статичними, які не мали поточного надходження, є бібліографічні БД — 

колекції Петра Медведика, родини Шафранюків.  

Систематично поповнювалася колекція Тернопільського обласного осередку 

Наукового товариства ім. Шевченка завдяки співпраці на договірних засадах і 

зацікавленості очільника організації Михайла Антоновича Андрейчина. 

Кількість записів у всіх електронних базах даних за станом на 

01.01.2018 року становила 505 349. 

За 2017 рік сайт Тернопільської ОУНБ відвідали 31 056 користувачів; під час 

46 974 сеансів вони переглянули 162 489 сторінок сайта та електронного каталогу. 

Зберегти й удосконалити основний е-ресурс бібліотеки було важливим 

завданням відділу автоматизації та механізації бібліотечних процесів у зв’язку з 

переносом сайта бібліотеки на сучасну систему керування вмістом «WordPress». 

Повністю перероблено структуру, змінено дизайн, розроблено, протестовано та 

впроваджено ряд функціоналів для шаблону сайта книгозбірні.  

Протягом року на сайті було розміщено:  

— у розділі «Бібліотечні новини» — 187 новин;  

— у розділі «Видання бібліотеки» — 39 видань; 
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— у розділі «Про нас пишуть» — 96 статей (з них 7 — у розділі «Будівництво 

бібліотеки»);  

— у розділі «Електронна бібліотека краєзнавчих видань Тернопільської 

області» — 68 книжок.  

Доповнено новими даними розділи сайта. Протягом року оновлено 20 та 

створено 9 нових віртуальних виставок (тепер їхня загальна кількість становить 

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

життя краю», «Видання бібліотеки», «Зведена картотека періодичних видань», 

«Обмінний фонд бібліотеки», «Бібліотекарю», «Послуги», «Центр європейської 

інформації» та ін. 

Варто відзначити якісне й системне наповнення контенту регіонального 

інформаційного порталу «Тернопільщина» (http://irp.te.ua), про що свідчить 

динаміка показників, порівняно з минулим роком:  

— кількість публікацій — 565 записів; 

— користувачі — 53 000; 

— сеанси — 65 000. 

Починаючи з жовтня 2017 року, розпочато забезпечення технологічного 

процесу формування е-ресурсів на базі автоматизованої бібліотечної системи 

«УФД/Бібліотека». Працівники бібліотеки пройшли навчання та освоїли роботу 

на базі нової АБІС. 

У четвертому кварталі проведено конвертацію баз даних в автоматизовану 

систему «УФД/Бібліотека».  

Тривають процеси, пов’язані з відпрацюванням технології введення даних 

задля створення єдиного електронного каталогу на засадах корпоративної участі 

багатьох публічних бібліотек області. Є ряд проблем, які вирішуються спільними 

зусиллями розробника та фахівців Тернопільської ОУНБ, зокрема відображення 

окремих елементів в аналітичних та зведених описах, дотримання стандартів 

бібліографічних записів. 

Довідково-бібліографічне обслуговування спрямовувалось на якісне 

забезпечення індивідуальних інформаційних запитів користувачів із 

використанням як власних інформаційних ресурсів, так і дистанційних.  
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За 2017 рік загальна кількість виконаних довідок становила 12 551. 

Підготовлено 29 письмових довідок, з них найбільш об’ємні: «Маркетингова 

діяльність підприємств (у т. ч. заклади охорони здоров’я)» (69 позицій), «Олег 

Купчинський (праці та публікації з літературознавства, мистецтва, етнографії, 

фольклору)» (60 позицій). 

На запити віддалених користувачів підготовлено 15 віртуальних довідок. 

Серед них: «Слідчі дії за участю іноземних громадян», «Бібліотечне 

обслуговування користувачів з особливими потребами», «Право власності на 

землю іноземних громадян, іноземних юридичних осіб та іноземних держав», 

«Бібліотекознавство як наука», «Монетарна політика національних банків: 

антикризовий досвід для України», «Лікарські рослини в природі та житті 

людини», «Розлади вищої нервової системи, механізм неврозів і фобій», 

«Характеристика системи освіти Швейцарії», «Літературно-мистецькі періодичні 

видання Тернополя і Тернопільщини», «Сербські конституції 1838 і 1869 років», 

«Олександр Македонський», «Бюджетний процес», «Єремія Вишневецький», 

«Громадянське суспільство», «Злочини проти основ національної безпеки». 

Упродовж 2017 року користувачам надано 3737 консультацій, у тому числі 

81 іноземною мовою, з методики самостійного пошуку літератури в каталогах, 

картотеках, бібліографічних посібниках, електронних базах даних Тернопільської 

ОУНБ та провідних бібліотек України, закордонних держав (eLibrary USA). 

Під час декади відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня 

бібліотек, для студентів-першокурсників вищих навчальних закладів Тернополя в 

залі каталогів проводились групові консультації. 

Бібліографічне інформування абонентів інформації здійснювалося шляхом 

підготовки повідомлень у системі вибіркового розповсюдження інформації, 

узагальнюючих довідок на основі оперативної інформації, бюлетенів нових 

надходжень.  

Обслуговуванням було охоплено 29 абонентів інформації, у т. ч.: 

індивідуальних — 13, колективних — 16. 

Періодично надавалась інформація:  

— щомісячно: 
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— «Інформація про події суспільного та культурно-мистецького життя 

Тернопільщини», 

— «Культура Тернопільщини» за тематичними випусками: «Театральне 

мистецтво», «Музеї, виставки, пленери», «Бібліотеки», «Музеї, заповідники», 

«Клубні заклади», «Навчальні заклади», «Фестивалі, конкурси, свята», «Премії, 

відзнаки, нагороди у галузі культури», «Аматорські, мистецькі колективи та 

творчі об’єднання», «Персоналії», «Література»; 

—  щоквартально:  

— «Інформація про конкурси, проекти, гранти» (має електронну версію), 

— «Нові надходження з питань бібліотекознавства та бібліотечної справи»; 

— щорічно: 

— «Нові надходження неопублікованих документів до Тернопільської 

обласної універсальної наукової бібліотеки: 2016 рік»,  

— анотований бібліографічний покажчик «Культура Тернопільщини: 

2016 рік (сторінками центральних та обласних періодичних видань)». 

Вийшли друком та розміщені на веб-сайті бібліотеки інформаційні матеріали: 

інформаційний бюлетень «Інформація про події суспільного та культурно-

мистецького життя Тернопільщини» (12 випусків), інформаційний анотований 

список «Культура Тернопільщини (сторінками центральних та обласних 

періодичних видань)» (4 випуски), інформаційний бюлетень «Нові надходження з 

питань бібліотекознавства та бібліотечної справи» (4 випуски), інформаційний 

список «Нові надходження неопублікованих документів до Тернопільської 

обласної універсальної наукової бібліотеки: 2016 рік», анотований 

бібліографічний покажчик «Культура Тернопільщини: 2016 рік (сторінками 

центральних та обласних періодичних видань)». 

Значну інформаційну роботу проводив Центр європейської інформації 

(далі — ЦЄІ), зокрема підготовлено е-довідники:  

— «Представництва країн ЄС в Україні» (http://library.te.ua/european-

center/predstavnitstva-kran-s-v-ukran); 
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— «Посольства України в країнах Європейського Союзу» 

(http://library.te.ua/european-center/posolystva-ukrani-v-kranah-vropeysykogo-

soyuzu/). 

Здійснюється підтримка сторінок на сайті Тернопільської ОУНБ 

(http://library.te.ua/european_center) та порталі мережі (http://te.ukrcei.org). 

Відповідно до плану роботи, у 2017 році ЦЄІ проведено такі заходи: 

— тематичну зустріч координатора Тернопільського регіонального Центру 

європейської інформації, що діє в Тернопільській ОУНБ, з фахівцями 

економічних підрозділів районних державних адміністрацій, управління 

міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської 

облдержадміністрації та виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

значення (травень); 

— книжково-ілюстративну виставку «Вивчай Європу — змінюй Україну» (до 

Дня Європи в Україні, 11—21 травня); 

— кіноперегляди в рамках Фестивалю європейського кіно (за проектом, 

створеним для популяризації європейського мистецтва кіно, 4 фільми, 

22 червня — 6 липня). У програму фестивалю увійшли фільми-події: призери 

Каннського кінофестивалю, хіти європейського прокату, номінанти на премію 

«Оскар» за кращий неангломовний фільм; 

— книжково-ілюстративну виставку «Україна — ЄС: партнерство заради 

безпеки» (листопад — грудень), приурочену до Міжнародного дня прав людини 

та за підсумками листопадового саміту Україна — ЄС. Звернувшись до матеріалів 

виставки, користувачі бібліотеки мали змогу ознайомитись з науковими, 

правовими та практичними аспектами вирішення актуальних на сьогоднішній 

день завдань, напрямів співпраці України та ЄС у контексті безпекових питань. 

Активно функціонує сторінка відділу в соцмережі «Фейсбук». Здійснюється 

адміністрування сторінки бібліотеки в соціальному сервісі презентацій 

«Slideshare»: 

— загальна кількість розміщених публікацій — 66 (2017 р. — 27); 

— кількість відвідувань — 12 485. 
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Упродовж року працював регіональний тренінговий центр, який поширював 

технологічну грамотність, здійснював інформаційно-просвітницьку роботу. 

Загалом заняття в ньому пройшли 3 групи по 10 учасників та група вчителів 

зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів І—ІІІ ступенів 

м. Тернополя (10 осіб). 

Основа краєзнавчої роботи — фонд краєзнавчих документів. Це добірна 

колекція з книжкових та періодичних видань, альбомів, буклетів, географічних 

карт, яка за станом на 01.01.2018 р. становила 11 729 документів. 

У 2017 році у відділ надійшло 224 документи, з них — 129 книжок, 

64 номери журналів та 31 комплект газет.  

Фонд краєзнавства популяризувався шляхом традиційної та віртуальної 

виставкової діяльності. Було оформлено 26 випусків «Краєзнавчого календаря» до 

свят, подій і знаменних дат, зокрема на відзначення літературних ювілеїв:  

— «Полинові шляхи Василя Драбишинця» (до 75-річчя від дня народження 

поета); 

— «Богдан Лепкий. Життя заради любові» (до 145-річчя від дня народження 

письменника); 

— «Душа його — неначе сонях» (до 70-річчя від дня народження поета 

Євгена Безкоровайного); 

— «Жоржиновий вогонь життя Ганни Костів-Гуски» (до 70-річчя від дня 

народження поетки). 

Враховуючи інтерес користувачів до подій минулого, відродження історичної 

пам’яті краю, у відділі було організовано такі виставки: 

— «Хроніка Української повстанської армії. 1942—1954» (до 75-річчя 

від часу створення); 

— «І було пекло на землі…: Голодомор в Україні 1932—1933 років»; 

— «Як ви будете великим народом, я буду великим кардиналом» (до 125-

річчя від дня народження патріарха Йосифа Сліпого); 

— «Усе його життя — подвиг» (до 150-річчя від дня народження кардинала 

УГКЦ Григорія Хомишина); 
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— «Степан Рудницький — фундатор української географії» (до 140-річчя від 

дня народження вченого). 

Бібліографічний ресурс поповнився новими віртуальними виставками: 

«Книжки з автографом», «Видання ТОУНБ», «Шляхом боротьби і звитяг» 

(розкриває творчий доробок нашого земляка, уродженця Борщівщини, історика-

дослідника, кандидата історичних наук Нестора Мизака). 

Бібліотекарі-краєзнавці активно використовували ЗМІ, соціальні мережі для 

популяризації фонду, інформування про діяльність відділу. Було зроблено 

11 дописів до обласних газет.  

Спільно з письменником та краєзнавцем Богданом Мельничуком працівники 

відділу взяли участь у підготовці та запису двох передач на телеканалі «ТТБ» 

«Загублені в часі», присвячених нашим землякам — письменникові, публіцисту, 

історикові, громадсько-політичному діячеві В’ячеславові Будзиновському та 

письменникові, громадсько-політичному діячеві, уродженцю села Вільховець 

Бережанського району Антінові Лотоцькому. 

Статистика блогу «Культура Тернопільщини» (спільно з ВІ) за 2017 рік: 

— кількість публікацій — 100; 

— сеанси — 6140; 

— користувачі — 4728;  

— перегляди сторінок — 40 321. 

Підготовлено та проведено презентацію 

бібліографічного покажчика «Література про 

Тернопільську область за 2010—2014 роки». 

На презентації покажчика виступили: 

директор Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки та 

керівник проекту В. Вітенко, директор Тернопільського обласного краєзнавчого 

музею С. Костюк, художник-оформлювач, заслужений художник України Є. Удін, 

директор Тернопільського обласного художнього музею І. Дуда, спеціаліст 

Державного архіву Тернопільської області О. Сулима, краєзнавець, журналіст 

М. Ониськів, працівники книгозбірні Л. Оленич та В. Миськів. 
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Презентоване видання отримали в дарунок запрошені на захід працівники 

обласних та міських бібліотек, навчальних закладів, обласного архіву, музеїв та 

інших установ. 

У травні відбулася година пам’яті поета 

Євгена Безкоровайного «Ми пишемо до 

вічності листи, Щоби душа сьогодні не 

боліла». Своїми спогадами про літератора 

поділилися його побратими по перу: 

Б. Мельничук, Т. Дігай, З. Кіпибіда, 

Л. Малецька, Ж. Юзва, Т. Ткачук-Гнатович, 

М. Балицька, О. Кара, Д. Чубата, М. Ониськів, В. Семеняк, друзі: В. Слюзар, 

Г. Усик, Б. Ничик, рідні: син Зорян із дружиною Світланою. 

Тоді ж працівники відділу презентували книжку кременецького вченого, 

дослідника В. Собчука «Історична Волинь». Зміст видання коментували: автор — 

кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін Кременецької 

обласної гуманітарної академії ім. Т. Шевченка Володимир Собчук, директор 

Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника 

Вадим Микулич, директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею 

Степан Костюк, історик, археолог Богдан Строцень, історик, спеціаліст 

Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури Людмила 

Строцень, мистецтвознавець Наталя Собкович, директор Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки Василь Вітенко, спеціалісти Державного архіву 

Тернопільської області, працівники публічних книгозбірень, наукових бібліотек 

вищих навчальних закладів міста, журналісти, краєзнавці, дослідники. 

Однією з найважливіших ділянок краєзнавчої роботи є підготовка 

бібліографічних покажчиків (див. розділ «Видавнича діяльність»). 

Широка палітра фахових зацікавлень і контактів краєзнавців бібліотеки. 

Зокрема, працівники відділу взяли участь у міжнародній конференції, присвяченій 

125-річчю від дня народження патріарха Йосифа Сліпого та 25-річчю від дня його 

перепоховання у Львові. Конференція відбулася в селі Заздрість 

Теребовлянського району.  
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Започатковано співпрацю з Релігійним товариством українців-католиків 

«Свята Софія» (США та Рим, Італія) і Центром студій спадщини патріарха 

Йосифа Сліпого у Філадельфії (директор Ірина Іванкович). Пані Іванкович 

подарувала бібліотеці власне двотомне видання «Патріярх Йосиф Сліпий і красне 

письменство». 

На виконання наказу Міністерства культури України «Про затвердження 

Порядку формування зведеного каталогу оцифрованих видань» щоквартально 

готувався список документів, внесених в електронну бібліотеку, і надсилався до 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. 

На запит Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

підготовлено біографічну довідку, дібрано фотоматеріали про уродженця 

Тернопільщини Миколу Олексійовича Гринчака. 

Особливе місце в роботі бібліотеки займає соціокультурна діяльність, 

спрямована на забезпечення якісного та оперативного обслуговування 

користувачів, упровадження нових форм популяризації книжки та читання з 

використанням новітніх бібліотечних технологій, організацію змістовного 

дозвілля та залучення нових користувачів до бібліотеки. 

Характерним у соціокультурній діяльності Тернопільської ОУНБ є 

застосування розмаїття форм: презентацій, читацьких конференцій, вечорів книг, 

клубів за інтересами, днів книги, літературних та історичних читань, мистецьких 

вечорів, годин права, пам’яті та ін. 

Масові форми роботи спрямовувались, передусім, на розвиток 

комунікативного середовища в бібліотеці. Серед таких форм — зустрічі у форматі 

круглих столів, прес-конференції. 

Практикувалися також заходи, мета яких — цільове інформування 

користувачів, зокрема перегляди та огляди літератури й періодичних видань, дні 

спеціаліста, дні інформації, дні фахівця. 

Із розвитком нових інформаційних технологій набули популярності 

мультимедійні презентації, відеомарафони, віртуальні подорожі, відеозустрічі, 

вебінари. 
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Упродовж року на відзначення знаменних та пам’ятних дат увазі 

користувачів було представлено понад 200 різноманітних книжкових виставок, 

53 активних масових заходи, 70 екскурсій бібліотекою. Відбулося 300 засідань 

клубів з вивчення англійської та німецької мов, 12 засідань клубів за інтересами. 

Масові заходи відвідали 8730 осіб. 

Усі заходи широко висвітлювались у засобах масової інформації 

(52 публікації), соціальних мережах (598 повідомлень). Усього про роботу 

бібліотеки в ЗМІ було розміщено 96 інформацій. Активізувалась реклама відділів 

та їх послуг через блоги: «PressТур», «Абонемент на бульварі Шевченка, 15», 

«Світ очима технічної книги», «Art-світлиця», «Бібліотека. Книга. Читач…», 

«101 ідея для вашого саду і городу», «Культура Тернопільщини», «Window on 

America Center in Ternopil Scientifiс Library». Загалом на блогах розміщено 

418 інформаційних повідомлень різноманітної тематики. 

Тернопільська ОУНБ, намагаючись створити максимально комфортні умови 

для задоволення читацьких запитів, запровадила в практику роботи додаткові 

бібліотечні послуги. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

12 грудня 2011 року № 1271 (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 

12 липня 2017 року № 493) «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися державними і комунальними закладами культури», розширено 

перелік платних послуг у Тернопільській ОУНБ. За 2017 рік надано додаткових 

бібліотечних платних послуг на 60,4 тис. грн (план 59,1 тис. грн). 

У 2017 році працівники відділу міського абонементу обслужили 

5161 користувача, яким було видано 91 630 пр. документів, у т. ч. книжок — 

84 957, періодичних видань — 6673. Відвідування становило 55 471, у т. ч. 

підписано 4705 обхідних листів студентам-випускникам вишів та середніх 

навчальних закладів. 

Склад користувачів від загальної кількості (5161) становив: службовців — 

38%, робітників — 5,3%, інженерно-технічних працівників — 3,6%, працівників 

культури — 4%, спеціалістів сільського господарства — 0,1%, науковців — 4,0%, 

інших — 7%, студентів вишів і технікумів — 33%, учнів ЗОШ — 3,4%, 

користувачів з особливими потребами — 1,6%. 
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Користувачі за віком становили: від 15 до 17 р. — 5,8%, від 18 до 21 р. — 

20,5%, від 22 до 59 р. — 64%, від 60 р. — 9%. Користувачів від 80 р. — 35 осіб, 

після 90 р. — 3 особи. 

Документовидача за рік — 91 630, у т. ч. за галузями знань: суспільно-

політичної — 11,7%, природничо-наукової — 4,7%, технічної — 1,9%, 

гуманітарних наук, у т. ч. художньої літератури — 81,7%. 

За мовами: українською — 60%, російською — 39%, іноземною — 1%. 

Середня  читаність — 17,8. 

За станом на 01.01.2018 року підсобний фонд відділу міського абонементу 

нараховував 58 688 пр. документів, у т. ч. книжок — 56 871, часописів — 1741, 

аудіовізуальних документів — 76.  

У 2017 році у фонд відділу міського абонементу з відділу зберігання 

основного фонду надійшов 4371 документ, у т. ч. книжок — 3967, періодичних 

видань — 404. 

Суттєвим поповненням підсобного фонду й надалі були нові видання, які 

надійшли за сприяння Міністерства культури України. 

Увагу читацької аудиторії привернули художні твори — світові бестселери, 

лідери продажів, володарі літературних нагород і премій. Серед них: «Поштамт» 

Чарльза Буковські, «Соловей» Крістін Генни, «Паперові міста» Джона Гріна, «Все 

те незриме світло» Ентоні Дорра, «Життя і мета собаки» Брюса Кемерона, «Ігри, у 

які грають люди» Еріка Берна, «Будь дивом: 50 уроків, щоб зробити неможливе 

можливим» Регіни Бретт. 

У рамках благодійної акції «Більше поезії в бібліотеках» від «Видавництва 

Старого Лева» надійшла  21 збірка сучасної української поезії. Ініціатор акції — 

Мар’яна Савка, наша краянка, українська поетеса, літературознавець, публіцист, 

головний редактор та співзасновник «Видавництва Старого Лева» (м. Львів), 

Посол доброї волі ООН в Україні. 

Працівники відділу постійно моніторили читацькі запити, вивчали 

книжковий ринок та різноманітні книжкові рейтинги. У порівнянні з попередніми 

роками, позитивним є те, що фонд поповнився низкою художніх україномовних 
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творів сучасних зарубіжних письменників — лауреатів престижних літературних 

премій — Пулітцерівської, Букерівської, «Ангелус» та ін.   

Систематично велася картотека  незадоволеного запиту користувачів. Список  

понад 60 видань різноманітної тематики, які відсутні у фонді відділу міського 

абонементу, передано у відділ комплектування фонду для доукомплектування. 

Серед основних причин відмовлень — недостатня кількість назв творів, 

примірників книжок сучасних українських письменників, світових бестселерів.  

Щорічний рейтинг «Книжки-лідери, які завоювали найбільшу популярність 

серед читачів міського абонементу» засвідчив такі читацькі уподобання: твори 

українських авторів — «Троща» Василя Шкляра, «Дорога до святого Якова» 

Дзвінки Матіяш, «Спустошення» Любка Дереша, «Діва Млинища» Володимира 

Лиса, «Лютеція» Юрія Винничука; твори зарубіжних письменників — «Не 

відпускай мене» Кадзуо Ішігуро, «Забагато щастя» Еліс Манро, «Соловей» 

Крістін Генни, «Щиголь» Донни Тартт, «Час second-hand» Світлани Алексієвич; 

твори тернопільських авторів — «Благословен, хто йде» Лесі Коковської-

Романчук, «Перехідний вік… моєї мами» Ірини Мацко та інші. Відкриттям для 

користувачів став роман «Троща» Василя Шкляра. Традиційний рейтинг 

читацьких переваг формувався на основі моніторингу, який проводився упродовж 

року та відображався на веб-сайті бібліотеки. 

Поповнювався реєстр книжок з автографами авторів, який за станом на 

01.01.2018 р. нараховував 118 пр. документів. У 2017 році внесено 12 книжок, 

зокрема Оксани Забужко, Ігоря Калинця, Сергія Жадана, тернопільських 

науковців та письменників Михайла Андрейчина, Богдана Мельничука, Неоніли 

Крем’янчанки, Івана Пугача, Ірини Мацко. 

З підсобного фонду відділу вибуло 7949 пр. документів з причин: загублені 

користувачами — 461, за зношеністю — 3150, передано у відділ зберігання 

основного фонду — 4338. 

У зв’язку з упровадженням нової системи УДК працівники відділу міського 

абонементу долучилися до роботи з визначення поличних індексів згідно з 

таблицями УДК. Визначено 236 індексів для розстановки підсобного фонду 

відділу. 
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Постійно проводилися заходи з профілактики заборгованості користувачів. Із 

99 користувачів, які вчасно не повернули документи до бібліотеки, утримано 

3232 грн пені. Здійснено 439 нагадувань телефоном, у т. ч. стаціонарним — 78, 

мобільним — 340, надіслано sms-повідомлень — 21, на електронну адресу — 7,  

листів-нагадувань — 8. Нараховувалося 103 користувачі-боржники, у т. ч. 

студентів — 35, службовців — 68 (за 2016—2017 рр.).  

Упродовж року здійснювалася обробка персональних даних користувачів 

відділу міського абонементу в базі даних «Користувач ТОУНБ» (внесено 

4578 записів). 

За допомогою сервісу відправлення sms-повідомлень та на електронні адреси 

було надіслано 97 повідомлень про проведення заходів, засідань Клубу 

шанувальників книги, нові надходження та ін. 

Активними відвідувачами відділу міського абонементу стали 13 переселенців 

із Донецької та Луганської областей і 14 учасників бойових дій на Сході України. 

Особлива увага приділялася залученню нових користувачів до бібліотеки, 

зокрема соціально незахищених верств населення, людей з інвалідністю, 

поважного віку. Активними учасниками заходів були військові 44-ї 

артилерійської бригади міста Тернополя, студентська та учнівська молодь. 

У 2017 році проведено 17 масових заходів. Зокрема, чотири презентації 

книжок: «Дяо Чун: Збірка сувоїв» Володимира Дячуна, тернопільського поета, 

есеїста, «Перехідний вік… мої мами» Ірини Мацко, тернопільської письменниці, 

журналіста, видавця, «16 весна», «Любов така» і «Така любов» Василя Теремка (у 

співавторстві з Іриною Мацко), журналіста, медіапродюсера, директора 

видавничого центру «Академія», «Подорож» Іди Фінк, польсько-єврейської 

письменниці, лауреата багатьох літературних премій, уродженки м. Збаража (за 

участю львівської перекладачки Наталки Римської). 
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Відбулося пленарне засідання наукової 

сесії Тернопільського обласного осередку 

Наукового товариства ім. Шевченка, яке 

очолює Михайло Андрейчин — академік 

Національної академії медичних наук 

України, дійсний член Наукового товариства 

ім. Шевченка. Засідання присвятили дослідженням у галузі археології 

Тернопільщини.  

Наприкінці заходу народний артист України, 

професор Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка В’ячеслав 

Хім’як акцентував увагу присутніх на значенні постаті 

Тараса Шевченка для сьогодення та прочитав вірш 

поета «Погибнеш, згинеш, Україно…». Поезію 

Кобзаря декламували також студенти факультету 

мистецтв Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковці ознайомилися з новинками літератури з колекції Тернопільського 

обласного осередку Наукового товариства ім. Шевченка, яка знаходиться у фонді 

книгозбірні, а також виданнями з археології. Слід зазначити, що бібліотечка 

організації нараховує понад 300 видань різноманітної тематики, серед яких є 

чимало цінних та унікальних. На сайті Тернопільської ОУНБ розміщено базу 



 24

даних «Колекція Тернопільського обласного осередку Наукового товариства 

ім. Шевченка». 

Під час щорічної декади відкритих дверей, присвяченої Всеукраїнському дню 

бібліотек, у Тернопільській ОУНБ відбулося засідання XVII Міжнародної 

інтердисциплінарної конференції «Людина у світі знаків» у рамках постійно 

діючого Міжнародного методологічного симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт 

гуманітарного пізнання». 

З вітальним словом до учасників звернувся Василь Вітенко, директор 

Тернопільської ОУНБ, заслужений працівник культури України. Відкрила захід 

Оксана Лабащук, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії і методики 

української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка. 

З мультимедійною презентацією, присвяченою семіотиці, через «Скайп» 

виступив Олексій Глазков, кандидат філологічних наук, доцент (м. Москва, 

Росія). 

Наукові доповіді виголосили: Олег Лещак, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри мовознавства Інституту іноземної філології 

Університету ім. Яна Кохановського (м. Кельце, Польща), Ксенія Бородін, 

кандидат філологічних наук, та Іванна Гонак, кандидат економічних наук 

(м. Львів), Дагмара Корчинська та Аркадіуш Матаховський, аспіранти 

Університету ім. Яна Кохановського (м. Кельце, Польща). 

Тернопільський художник Володимир Поворозник ознайомив учасників 

конференції з виставкою власних графічних творів «Зникаючий Тернопіль». 

Науковці подарували книгозбірні свої монографії та путівник «Львів po 

рolsku: Знак якості». 
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Спільно з відділом краєзнавчої літератури 

та бібліографії проведено історичні читання 

«Тернопільщина у визвольній боротьбі ОУН та 

УПА», приурочені до 75-річчя від часу 

створення Української повстанської армії. У 

заході взяли участь історики — дослідники 

національно-визвольної боротьби українців ХХ століття, музеєзнавці, 

архівознавці, митці краю, студенти історичного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, солдати 44-ї окремої 

артилерійської бригади м. Тернополя. 

Директор Тернопільської ОУНБ Василь 

Вітенко відзначив, що фонд бібліотеки 

поповнився кількома тисячами унікальних 

діаспорних видань, серед яких — багатотомне 

видання «Літопис Української повстанської 

армії». Завдяки новітнім технологіям 

дистанційно взяв участь в історичних читаннях Нестор Мизак — доктор 

історичних наук, професор Чернівецького національного університету 

ім. Ю. Федьковича, автор серії книжок «За тебе, свята Україно» про національно-

визвольну боротьбу ОУН і УПА на території Тернопільської та Хмельницької 

областей. З цікавими та ґрунтовними повідомленнями виступили Сергій 

Волянюк, кандидат історичних наук, і Степан Костюк, директор Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею.  
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Творча зустріч «Історія життя від 

Богдана Андрушківа» була присвячена 70-

річчю від дня народження нашого 

краянина, доктора економічних наук, 

професора, заслуженого діяча науки і 

техніки України, завідувача кафедри 

менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва й почесного професора 

Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, 

письменника, члена Національної спілки письменників України, лауреата 

Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких, 

автора понад 600 наукових праць та більш ніж 30 художньо-публіцистичних 

видань. 

Присутні переглянули мультимедійну презентацію про життя й діяльність 

Богдана Андрушківа, а також прослухали пісню «Козацька доля» на слова 

ювіляра (музика Василя Дунця). 

Учасники заходу мали змогу ознайомитися з виставкою творів Богдана 

Андрушківа й видань, присвячених його життю та діяльності, з фонду 

Тернопільської ОУНБ. 

Ювіляр подарував книгозбірні понад 20 своїх наукових, публіцистичних і 

художніх праць. 

Удруге в Тернопільській ОУНБ 

відбувся майстер-клас з української мови «О 

рідне слово, хто без тебе я?», приурочений 

до Дня української писемності та мови. Його 

провела Тетяна Бойчук — викладач 

української мови та літератури технічного 

коледжу Тернопільського національного 

технічного університету ім. І. Пулюя.  

Присутні дізналися багато цікавого та корисного про культуру української 

мови, переглянули серію відеоуроків на теми слововживання, наголошування 

слів, використання фразеологізмів та виконали тестові завдання. Також вони мали 
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змогу виявити результат своїх знань з української мови під час написання 

диктанту із самоперевіркою «Під осінніми зорями» (текст українського 

письменника Михайла Стельмаха).  

У заході взяли участь вчителі та учні 9-го класу Тернопільської школи-ліцею 

№ 6 ім. Назарія Яремчука, читачі та бібліотекарі книгозбірні. 

Своєрідною візитівкою відділу міського абонементу стало проведення  

літературних відеомарафонів. Цьогорічний поетичний відеомарафон «У слові 

розкривається душа» приурочили до Всесвітнього дня поезії. 

У заході взяли участь відомі тернополяни: Михайло Левицький, поет, Тетяна 

Дігай, поетеса, літературний критик, музикант, Володимир Барна, письменник, 

літературознавець, Дарія Чубата, голова Тернопільського міського об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, Лілія Костишин, 

поетеса, журналістка, Леся Любарська, поетеса з Борщівщини, та ін.  

Натхненно декламувала вірші Ліни Костенко Людмила Островська — 

заслужений журналіст України. Марія Крупа, знаний науковець-філолог, читала 

вірші свого чоловіка, поета Левка Крупи, а молода талановита поетеса Ольга 

Атаманчук — свої. Долучилися до прочитання поезії і працівники відділу 

міського абонементу. 
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Зворушило всіх присутніх декламування 

власних віршів Тетяни Римар, матері загиблого в 

зоні АТО солдата-добровольця Павла Римара. 

Борис Гуменюк, наш земляк, автор книжок 

«Блокпост» та «Вірші з війни», перебуваючи на 

Донеччині, прочитав телефоном свій вірш 

«Заповіт». Таким же чином долучився до марафону і наш краянин, кіборг Юрій 

Заблоцький. 

Послухати поезію прийшли військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської 

бригади м. Тернополя. Солдат Володимир Русаков прочитав поезію Ліни 

Костенко, а прес-офіцер бригади Юрій Кульпа — вірші, народжені в зоні АТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також у заході взяли участь школярі та вчителі загальноосвітніх шкіл № 2 і 

№ 24 м. Тернополя. 

Під час відеомарафону присутні ознайомилися з виставкою кращих зразків 

світової та української літератури  з фонду Тернопільської ОУНБ. 

Відеомарафон тривав упродовж дня аж до закриття бібліотеки. У ньому взяли 

участь понад 50 шанувальників поетичного слова. 

Проведено два засідання Клубу шанувальників книги, який почав діяти у 

відділі міського абонементу у 2014 році. Керівник клубу — Леся Коковська-

Романчук, письменниця, лауреат багатьох літературних премій, володар 

літературної відзнаки «Золотий письменник України» (2015), член Національної 

спілки письменників України. 
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Серед членів клубу — викладачі вишів, учителі шкіл, журналісти, митці, 

письменники, медики, економісти, бібліотекарі. 

У рамках восьмого засідання Клубу 

шанувальників книги  відбулася авторська 

зустріч з Орестом Березовським — 

тернопільським науковцем, хірургом, 

письменником, членом Національної спілки 

письменників України, лауреатом конкурсу 

«Людина року — 2013» (Тернопільщина), автором соціально-психологічного 

роману «Інтернаймичка» та низки творів із серії «Європа-центр». 

Дев’яте засідання Клубу шанувальників книги «В любові переможених 

немає» було присвячене Дню Гідності та Свободи. 

Екскурс у пам’ятні листопадові дні 

2013 року здійснили Леся Коковська-Романчук, 

керівник Клубу, письменник, науковець, та 

Олександр Смик, поет, бард, голова 

Тернопільської обласної організації 

Національної спілки письменників України, які 

були одними з перших активних учасників Революції гідності. 

Присутні переглянули відеосюжети виступів пані Лесі та пана Олександра на 

Тернопільському Євромайдані, почули з перших вуст оцінки тих подій.  

Упродовж вечора звучала поезія Лесі Коковської-Романчук та Олександра 

Смика в авторському виконанні. Пан Олександр зачарував аудиторію своїми 

піснями (деякі прозвучали вперше), присвяченими Євромайдану та АТО, а також 

вічній темі кохання.  

Члени Клубу мали змогу ознайомитися з виставкою видань Лесі Коковської-

Романчук та Олександра Смика з фонду Тернопільської ОУНБ. 

Книжкові виставки із циклу «Літературний календар» популяризували 

ювілейні дати видатних українських та зарубіжних письменників. Зокрема, було 

оформлено такі виставки: «Правда її життя» (до 110-річчя від дня народження 

Ірини Вільде, української письменниці), «Літописець славетних» (до 85-річчя від 
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дня народження Василя Шевчука, українського письменника), «Любов і 

творчість, туга і порив, відвага і вогонь самопосвяти!» (до 110-річчя від дня 

народження Олега Ольжича, українського поета, науковця, політичного діяча), 

«Світ ловив мене, та не спіймав» (до 295-річчя від дня народження Григорія 

Сковороди, українського просвітника-гуманіста, філософа, поета, музиканта), 

«Секрети сміху П’єра Бомарше» (до 285-річчя від дня народження французького 

драматурга), «Прозріння і розчарування Джонатана Свіфта» (до 350-річчя від дня 

народження англійського письменника-сатирика). 

На відзначення пам’ятних та знаменних дат було організовано такі книжкові 

виставки: «Символ нескореного українства» (до 108-ї річниці від дня народження 

Степана Бандери (1909—1959), українського політичного діяча), «Тобі, Україно, 

віддав я усі сили» (до 135-річчя від дня народження Івана Огієнка (1882—1972), 

митрополита, українського церковного діяча, історика церкви), «Великий 

страдник за віру й Україну» (до 125-річчя від дня народження Йосифа Сліпого 

(1892—1984), патріарха Української греко-католицької церкви), а також виставку-

інсталяцію «Письменники Європи — лауреати літературних премій» за 

розділами: «Нобелівська премія», «Букерівська премія», «Гонкурівська премія», 

премія «Ангелус». 

Інновацією стало озвучення двох книжкових виставок — «Добрі книги для 

душі» (про книжки духовної тематики) і «Доля України — наша доля» (до Дня 

Незалежності України), відеозаписи яких розміщено на відеохостингу «YouTube». 

На замовлення користувачів здійснювалися добірки творів одного автора, а 

саме: Юрія Андруховича, Андрія Кокотюхи, Ірен Роздобудько, Марії Матіос, Лесі 

Коковської-Романчук, Стівена Кінга, Еріха Марії Ремарка, Еріка-Емманюеля 

Шмітта та ін.  

Відділ міського абонементу вже другий рік поспіль співпрацює з управлінням 

СБУ в Тернопільській області, зокрема надає тематичні добірки літератури до 

знаменних та пам’ятних дат. У 2017 році виконано 5 добірок: до Дня Соборності 

України, 99-ї річниці битви під Крутами, «31 рік віч-на-віч з Чорнобилем» (до Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), 

«Україна у Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття» (до Дня скорботи і 
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вшанування пам’яті жертв війни в Україні) та до Днів пам’яті та примирення, 

присвячених пам’яті жертв Другої світової війни. 

У відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ продовжує 

функціонувати куточок дитячого читання із символічною назвою «Нескінченна 

радість читання», на якому представлено літературу, розраховану на різновікову 

дитячу аудиторію.  

До Дня родини Ірина Мацко, відома 

українська письменниця, казкар, голова 

Тернопільської філії Центру дослідження 

літератури для дітей та юнацтва, керівник 

креативної студії «ІРИска» та літературної 

студії «Майстерня казки», провела майстер-

клас «Пишемо казку…».  

Маленькі автори оволоділи початками літературної майстерності, секретами 

створення героїв, сюжетів та ілюстрацій.  

На книжковій виставці «У чарівному світі казки» були представленні казки з 

фонду Тернопільської ОУНБ. 

Ірина Мацко подарувала читачам книгозбірні свої книжки з автографом. 

Поповнилися новими виданнями віртуальні виставки відділу: «У серці Бог, 

Україна, свобода!», «Рейтинг книжок», «Новинки художньої літератури у відділі 

міського абонементу», «Американський best». 

Інформаційно-бібліографічне обслуговування є однією з важливих складових 

роботи відділу. На Тернопільському обласному радіо проведено 5 інформаційно-

бібліографічних оглядів літератури різноманітної тематики, серед яких: «Роман 

Шухевич: шлях життя і боротьби», «Правда її життя» (до 110-ї річниці від дня 

народження Ірини Вільде, української письменниці), «Козацьке літописання» (до 

Дня українського козацтва) та ін.  

Минулого року надано читачам 198 бібліографічних усних довідок, у т. ч. 

тематичних — 149, фактографічних — 11, уточнювальних — 33, адресних — 5.  

У 2017 році бібліотекарі відділу міського абонементу взяли участь у п’яти 

благодійних акціях, а саме: «Книжки у пошуках читача», «Подаруй бібліотеці 
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книжку», Всеукраїнській акції «Бібліотека українського воїна», «Бібліотека. 

Милосердя. Турбота», «Бібліотечна книжка повертається до рідного дому». 

Ушосте в Тернопільській ОУНБ відбулася благодійна акція «Книжки у 

пошуках читача», приурочена до Всесвітнього дня книги та авторського права. 

Цього дня працівники бібліотеки провели багато заходів, мета яких — привернути 

увагу до книжкової справи та книгопостачання: книжкові виставки, презентації, 

конференції. Акція відбулася під гаслом «BooKрай».   

Під час свята всі охочі мали змогу переглянути книжкові виставки та взяти 

участь у заходах, долучитися до збору літератури для бібліотеки 44-ї окремої 

артилерійської бригади м. Тернополя в рамках Всеукраїнської акції «Бібліотека 

українського воїна», ініційованої Міністерством культури України.  

Книжкові новинки представляли тернопільські видавництва «Джура», 

«Навчальна книга — Богдан», «Підручники і посібники», «Астон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З багатовіковою історією Тернопілля, яскравими подіями, самобутньою 

культурою, уродженцями, які прославили наш край, та новинками художньої 

літератури ознайомили працівники відділу краєзнавчої літератури та бібліографії, 

підготувавши книжкову виставку «Літературна палітра краю».  
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Під час автограф-сесії свою творчість 

презентувала молода письменниця, лауреат 

літературної премії імені Валер’яна 

Поліщука (2012), член комітету з 

присудження літературної премії імені Уласа 

Самчука (м. Рівне) Юлія Бондючна. У її 

літературному доробку — поетичні й прозові твори: «Не ходіть по душах», 

«Спадок», «Василь Басараба. Літературний портрет», «Невивчена гладінь», 

«Микола Кащук. Літературний портрет», «Роман із присмаком печериці» (у 

співавторстві із Сергієм Синюком), «Волинська височина», «Гряде любов». 

З книжковими новинками з вітчизняної історії, правознавства, політології, 

психології, медицини, літературознавства ознайомила відвідувачів виставка 

літератури з фонду читального залу «Інформація. Знання. Успіх». 

Відвідавши експозицію друкованих та е-видань відділу літератури 

іноземними мовами «Будь в тренді — читай!», можна було обрати книжку за 

інтересами, а формат — за зручністю. Тут були представлені найкращі зразки 

сучасної американської художньої літератури мовою оригіналу та в перекладі, а 

також  книжки на інших носіях: дисках CD-ROM, електронних читанках, 

планшетах.  

Зарубіжна класика і твори сучасних автори Європи, зокрема із серій «Карта 

світу», «Бібліотека нобелівських лауреатів», «Горизонти фантастики», 

експонувалися на книжковій виставці «Знайомтесь: європейська україномовна 

художня література», яку підготували працівники відділу міського абонементу.  

Тих, хто хотів поглибити свої знання з архітектури чи просто оцінити красу 

архітектурних шедеврів, працівники відділу літератури з мистецтва запросили до 

захопливої подорожі найвидатнішими храмами й спорудами України та світу, 

оформивши книжкову виставку «У царині архітектури». 
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Популярні тернопільські автори Ніна 

Фіалко та Юлія Бондючна запропонували 

учасникам акції приєднатися до розмови за 

круглим столом «Книга від автора до 

читача», а літературний редактор, художник-

ілюстратор і маркетолог видавництва 

«Навчальна книга — Богдан» Ганна Осадко ознайомила присутніх з 

особливостями «народження» нової книжки. 

Під час дійства 150 мешканців міста стали читачами Тернопільської ОУНБ, 

отримавши безкоштовний читацький квиток на півроку. 

Цікавим для тернополян був вечір пам’яті «Я хочу величі у спомині», 

присвячений Степанові Сапеляку — письменникові-політв’язню, лауреатові 

Державної премії України ім. Т. Шевченка, уродженцю села Росохач 

Чортківського району, почесному громадянинові Тернополя. Захід зініціював 

відомий тернопільський письменник, журналіст, краєзнавець, головний редактор 

часопису «Літературний Тернопіль» Богдан Мельничук.  
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На вечір були запрошені лауреати Всеукраїнської літературної премії 

ім. С. Сапеляка (заснована наприкінці 2016 року), які знали митця особисто. 

Захід розпочав молитвою Василь Погорецький — священик, член 

Національної спілки письменників України, доктор теологічних наук. Твори 

Степана Сапеляка прозвучали у виконанні В’ячеслава Хім’яка — професора, 

народного артиста України. Спогадами про видатного земляка поділилися Орест 

Савка — заслужений діяч мистецтв України, Богдан Мельничук — заслужений 

діяч мистецтв України, лауреат Всеукраїнської літературної премії 

ім. С. Сапеляка. 

Працівники відділу міського абонементу також взяли участь у благодійній 

Всеукраїнській акції «Бібліотека українського воїна», започаткованій у 2015 році 

та ініційованій Міністерством культури України.  

У 2017 році тернополяни зібрали 905 пр. книжок різноманітної тематики та 

жанрів. Серед них переважають художня література вітчизняних та зарубіжних 

авторів, науково-популярні видання. Учасниками акції стали 58 фізичних осіб і 

2 видавництва. За три роки від початку акції тернополяни зібрали 4206 книжок. 

Серед дарувальників — читачі бібліотеки, гості міста, відомі краяни: Віра 

Самчук — заслужена артистка України, Володимир Барна, Петро Дараманчук, 

Теодозія Зарівна — письменники Тернопільщини, Марія Патей-Братасюк — 

доктор філософських наук, професор кафедри філософії Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Ігор Олещук — 

старший науковий працівник Тернопільського історико-меморіального музею 

політичних в’язнів. 

У рамках благодійної акції «Подаруй бібліотеці книжку» 96 читачів відділу 

міського абонементу подарували бібліотеці 1056 видань різноманітної тематики, 

серед яких чимало унікальних та цінних: 

— альбом-монографія «Призначення — природне, як небо: Ярослава Музика 

(10.01.1894—24.11.1973). Життя і творчість» (Львів: Колір ПРО, 2016) — 

подарунок львівських мистців — мистецтвознавця Євстахії Шимчук, авторки 

видання, і художника Миколи Шимчука; 
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— історико-документальний альбом «Блаженний архімандрит Климентій 

(Казимир граф Шептицький). Листи до рідного брата Станіслава та родини, 

1881—1945 рр.» (підготовлений до друку за сприяння Івана та Іванни 

Матковських і Юрія та Марії Чернецьких і надрукований за підтримки Ігоря та 

Оксани Васюників у 2017 р.) — подарунок отця Юстина Бойка — монаха-студита 

Свято-Іванівської лаври Студійського уставу; 

— авторські книжки та зібрання творів у восьми томах Ірини Калинець, 

письменниці, громадської діячки, правозахисниці — подарунок поета Ігоря 

Калинця, чоловіка літераторки (під час мистецького фестивалю «Ї», м. Тернопіль, 

12—14 травня 2017 р.); 

— видання із серії «Бібліотека «Історичної правди»: «Зродились ми великої 

години…»: ОУН і УПА», «Війна двох правд: Поляки та українці у кривавому 

ХХ столітті», перший том збірника матеріалів з історії українців Канади 

«Українська канадіана» — подарунок Вахтанга Кіпіані — журналіста, історика, 

головного редактора сайта «Історична правда», упорядника даних книжок. 

Продовжувалася робота з обслуговування незахищених верств населення та 

громадян з інвалідністю, літніх та самотніх. 

У 2017 році відділ міського абонементу й надалі тісно співпрацював з 

управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради, зокрема 

відділенням соціально-побутової адаптації з надання соціальних послуг самотнім 

людям, який діє в Тернопільському міському територіальному центрі соціального 

обслуговування населення (надання соціальних послуг) (далі — ТМТЦСО), згідно 

з укладеним щорічним договором. Через посередництво кур’єрів відділення 

соціального обслуговування ТМТЦСО обслуговування самотніх громадян та 

людей похилого віку здійснювалося вдома. 

Актуальною темою сьогодення є 

милосердя, благодійність. У цьому контексті 

важливою подією стали духовні читання «Шлях 

до святості», присвячені вшануванню пам’яті 

Святої матері Терези (1910—1997), засновниці 

благодійних місій, лауреатки Нобелівської 
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премії миру (1979), канонізованої у 2016 році Папою Римським Франциском. Її 

жертовне служіння Богу та людям заради миру на Землі стало прикладом для 

прийдешніх поколінь. 

У заході взяли участь: Кир Теодор Мартинюк — єпископ-помічник 

Тернопільсько-Зборівський УГКЦ, Галина Олійник — кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Юрій Ковальков — 

член Асоціації філателістів України, Ольга Спільниченко — учитель хімії 

Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола, Оксана Небесна — журналіст, 

модератор заходу. На духовних читаннях також були присутні студенти-

волонтери психолого-педагогічного факультету Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекарі відділу міського абонементу, співпрацюючи з Тернопільським 

навчально-виробничим підприємством Українського товариства сліпих, взяли 

участь в урочистих заходах з нагоди Міжнародного дня білої тростини.  

Обслужено 439 користувачів з особливими потребами, у т. ч.: інвалідів І—

ІІІ груп — 83, користувачів похилого віку — 356. 

Відділ міського абонементу продовжує співпрацю з громадською 

організацією «Сильні духом», що  об’єднує 31 людину з вадами опорно-рухового 

апарату. Бібліотекарі підтримують  членів спільноти духовно. У рамках 

благодійної акції «Милосердя через книгу» їм було передано 110 книжок та 

журналів, подарованих тернополянами.  

Також у рамках цієї благодійної акції працівники відділу міського 

абонементу організували два позастаціонарних заходи для відвідувачів денного 
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перебування Тернопільського міського територіального центру соціального 

обслуговування населення. Зокрема, провели тематичну годину «Душа летить у 

посвіті епох», приурочену до 87-ї річниці від дня народження видатної 

української поетеси Ліни Костенко. 

Учасники заходу переглянули фрагменти фільму «…Я долю вибрала собі 

сама…», присвяченого життю й творчості літераторки. 

Учні театральної школи-студії «Мельпомена» декламували вірші Ліни 

Костенко. Відвідувачі відділення денного перебування також приєдналися до 

прочитання поезії. 

 

 

 

 

 

 

 

До Міжнародного дня людей похилого 

віку  бібліотекарі  організували для людей 

літнього віку творчу зустріч «Кожна людина 

сама обирає колір свого неба» за участю 

Валентини Семеняк, тернопільської 

письменниці, журналістки, фотохудожниці, 

лауреатки низки літературних премій. Захід відбувся в актовому залі 

Тернопільського територіального центру соціального обслуговування населення. 

Учасники зустрічі ознайомилися з тематичною добіркою світлин 

фотохудожниці «Бхарата — територія сонця». 

Збільшилася кількість читачів-волонтерів (12), які доставляють книжки 

людям, що неспроможні самостійно відвідувати бібліотеку (здебільшого, це люди 

похилого віку). 

Спільно із Львівським обласним осередком Всеукраїнської громадської 

організації «Українська спілка інвалідів — УСІ» Тернопільська ОУНБ продовжує 
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працювати над створенням першої української DAISY-бібліотеки (http://daisy-

ukr.svefi.net/download/) для користувачів із глибокими ураженнями органів зору. 

За станом на 01.01.2018 р. 18 волонтерів озвучили 20 книжок і надіслали до 

м. Львова для конвертації у формат DAISY. Першу українську DAISY-бібліотеку 

поповнили 5 книжок, начитаних волонтерами та бібліотекарем відділу міського 

абонементу.  

На сайті Тернопільської ОУНБ розміщено 39 інформаційних повідомлень. 

Відеосюжети 16 заходів розміщено на відеохостингу «YouTube», відеорепортажі 

про 10 масових заходів демонструвалися на телеканалах «ТТБ» та «ТV — 4».  

Три роки у відділі міського абонементу функціонує полиця вільного 

книгообміну «Буккроссинг». За час її роботи тернополяни звільнили 350 книжок; 

у 2017 році звільнили 164, взяли 305 книжок. Буккроссерами стали 

90 користувачів.  

У 2017 році працівники відділу читального залу обслужили 

6010 користувачів, книговидача становила 135 184 пр. документів, 

відвідування — 28 033. Надійшло у відділ 910 пр. документів (392 пр. книжок, 

518 пр. журналів).  

Важливе місце в розкритті інформаційних ресурсів відділу читального залу 

займали книжкові виставки, які висвітлювали знаменні та пам’ятні дати, історичні 

події:  

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

виданнях розповідається про історичні, політичні, суспільні події, що передували 

Акту проголошення незалежності України; представлено галерею діячів, які в 

різні часи зробили свій вагомий внесок у розвиток України; 

— «Спокій наш в міцних ваших руках» (до Дня захисника України). Увазі 

користувачів пропонувалися наукові та науково-популярні книжки українських та 

зарубіжних істориків та політологів, фотоальбоми з унікальними світлинами, а 

також художні видання Євгена Положія, Сергія Лойка, Бориса Гуменюка, 

Степана Гериліва, Марії Матіос. Хтось з авторів був на передовій, інші — збирали 

свідчення очевидців; 
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— «Козацької слави пам’ять невмируща» (до Дня Українського козацтва). На 

виставці було представлено видання, що дали змогу перенестися в епоху славних 

козацьких звитяг, вдивитися в портрети українських гетьманів і полководців, 

побачити, як воювали та жили запорожці. 

У 2017 році оновлено такі віртуальні книжкові виставки: 

— «Краща книжка 2016 року» (про книжки-переможці Всеукраїнського 

рейтингу «Краща книжка року» за 2016 рік); 

— «Літературний подіум» (зібрано новинки книжкового фонду відділу 

читального залу); 

— «Євген Коновалець. Борець за волю України» (додано найновіші видання, 

що надійшли у відділ читального залу у 2017 році). 

Оформлено дві нові віртуальні книжкові виставки: «Свічка плакала в 

скорботі» (до Дня пам’яті жертв голодоморів) та «Воля народам, воля людині» (до 

75-річчя від часу створення УПА). 

На обласному радіо працівники відділу виступили з оглядами літератури до 

знаменних і пам’ятних дат: 

— «Герої не вмирають. Просто йдуть з Майдану — в небо» (присвячено 

Героям Небесної сотні — уродженцям Тернопілля: Олександрові Капіносу, 

Устимові Голоднюку, Назарові Войтовичу, Ігореві Костенку, Тарасові 

Слободяну); 

— «Слово, що стало зброєю» (до 110-річчя від дня народження Олега 

Ольжича (Олега Олександровича Кандиби, 1907—1944), українського поета, 

вченого, громадсько-політичного діяча). 

Упродовж 2017 року працівники відділу читального залу провели ряд 

заходів, які висвітлювали важливі історичні події в Україні. 

Пам’яті Героїв Небесної сотні присвятили вечір-реквієм «А Сотню вже 

зустріли небеса…». 

Серед Героїв Небесної сотні — п’ятеро наших земляків: Устим Голоднюк, 

Олександр Капінос, Назар Войтович, Тарас Слободян, Ігор Костенко.  
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Під час заходу студенти Галицького 

коледжу ім. В’ячеслава Чорновола слухали 

розповіді Володимира Голоднюка, Сергія 

Капіноса, Юрія Войтовича та Марії 

Слободян про їхніх дітей та рідних. 

Також гості вечора ознайомилися з 

виставкою «Герої не вмирають», що містила матеріали про Майдан, Революцію 

гідності, Небесну сотню. 

Прадавній історії України й Тернопільщини зокрема була присвячена 

презентація науково-популярного історичного видання Йосипа Гереги «Корінь 

слов’янства: до 25-річчя незалежності України». 

Відповідно до Указу Президента України «Про заходи з відзначення 100-

річчя подій Української революції 1917—1921 років» від 22.01.2016 року № 17, 

відбулися історичні читання «Українська революція 1917—1921 років: історія і 

сьогодення». 

Перед учасниками зібрання виступив 

Ігор Володимирович Кульчицький — 

начальник управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та національностей 

Тернопільської ОДА, який наголосив, що 

українці не повинні забувати свою історію, 

вивчати її і, аналізуючи події, які відбувалися 100 років тому, робити правильні 

висновки для побудови єдиної демократичної суверенної української держави. 

Про причини та передумови Української революції, утворення Української 

Центральної Ради, Української Народної Республіки, Західноукраїнської 

Народної Республіки, правління гетьмана Павла Скоропадського та значення цих 

подій для розвитку національного руху розповіла присутнім завідувач відділу 

новітньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею Люба Панасівна 

Катеринюк. 
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Ігор Олещук, старший науковий співробітник Тернопільського історико-

меморіального музею політичних в’язнів, висвітлив перебіг Перших визвольних 

змагань на Тернопільщині.  

Увазі гостей заходу запропонували книжкову виставку «Це нашої історії 

рядки», на якій було представлено найновіші історичні видання про революційні 

події 1917—1921 років. 

До Дня захисника України у відділі читального залу відбувся вечір-зустріч з 

воїнами АТО «Героїв стежина — від батька до сина». У заході взяли участь 

Михайло Собчак та Андрій Світа, представники громадської організації 

«Всеукраїнське об’єднання учасників АТО Галичини», заснованої 30 вересня 

2015 року комбатантами АТО, їхніми родичами та добровольцями (волонтерами). 

Гості розповіли присутнім — студентам юридичного факультету 

Тернопільського національного економічного університету — про бойові дії на 

Сході країни, про те, чим живуть на передовій, захищаючи Україну, десятки тисяч 

патріотів — синів, братів, чоловіків, коханих. 

 

 

 

 

 

 

 

Працівники відділу читального залу оформили книжкову виставку «Спокій 

наш в міцних ваших руках», на якій представили наукові та науково-популярні 

видання українських і зарубіжних істориків та політологів, художні книжки 

Євгена Положія, Сергія Лойка, Бориса Гуменюка, Степана Гериліва, Марії 

Матіос, фотоальбоми з унікальними кадрами, що відображають події на Сході 

України та життя учасників АТО. 

Спільно з громадською організацією «Гельсінська ініціатива — ХХІ», у 

рамках Всеукраїнського тижня права, проведено годину права «Мої права — моє 
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життя». Її приурочили до 69-ї річниці від часу підписання Генеральною 

Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини. 

Олександр Степаненко — представник 

Української Гельсінської спілки та голова 

громадської організації «Гельсінська 

ініціатива — ХХІ» — ознайомив присутніх з 

ідеєю запровадження, історією формування 

та основними засадами міжнародного 

гуманітарного права, проілюструвавши свій 

виступ мультимедійною презентацією «Основи міжнародного гуманітарного 

права». 

Під час заходу було презентовано українське видання книжки Наомі 

Моргенштерн «Донечка, про яку ми завжди мріяли: Історія Марти» («The 

Daughter We Had Always Wanted: The Story of Marta»). Це розповідь про 

дивовижний порятунок у роки нацистської окупації дівчинки-єврейки Марти 

Вінтер з міста Чорткова, через багато років по війні записана з її слів. Переклад 

твору українською здійснено з ініціативи громадської організації «Гельсінська 

ініціатива — ХХІ» та приурочено до 75-ї річниці трагедії Голокосту. 

Годину пам’яті «Провісник духовної свободи» приурочили до 80-річчя від 

дня народження В’ячеслава Чорновола, українського державного, громадського, 

політичного діяча, журналіста, народного депутата України I—III скликань, 

одного з лідерів українського правозахисного руху, багаторічного лідера 

Народного руху України.  

Учасниками заходу були Ярослав Секо, 

кандидат історичних наук, доцент, викладач 

історичного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка, та Володимир Колінець, 

український громадсько-політичний діяч, 

публіцист, літературознавець, педагог, 

народний депутат України І скликання, який особисто знав В’ячеслава Чорновола.  
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Непересічну особистість українського політика Ярослав Секо досліджує вже 

довгий час і на зустрічі провів надзвичайно цікаву мультимедійну подорож 

«В’ячеслав Чорновіл: від А до Я». 

Увазі учасників заходу було представлено виставку літератури про життя та 

громадсько-політичну діяльність В’ячеслава Чорновола, його літературознавчих, 

історичних та політологічних творів. 

Під гаслом «Права людини існують лише там, де люди змушують владу їх 

дотримуватися» відбулася прес-конференція громадської приймальні Української 

Гельсінської спілки з прав людини, яка впродовж дев’яти років діє в Тернополі. 

Юристи приймальні Ольга 

Кушнерик та Петро Люпа поділилися 

досвідом надання правової допомоги, 

ведення стратегічних судових справ на 

захист прав людини, які були у 

провадженні юристів приймальні та 

партнерських організацій.  

Директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в Тернопільській області Ірина Хондогій розповіла про роботу центру, 

наявні проблеми в доступі громадян до безоплатної юридичної допомоги, 

публічної інформації, адміністративних послуг. 

Учасники та гості прес-конференції обговорили перспективи нових засобів 

надання правової допомоги громадською приймальнею, що започатковані в 

партнерстві з Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою та 

центрами надання безоплатної правової допомоги в Тернопільській області. 

У 2017 році діяльність відділу літератури іноземними мовами була 

спрямована на: 

— удосконалення та урізноманітнення системи обслуговування читачів для 

задоволення їхніх інформаційних потреб; 

— подальше формування власних електронних ресурсів:  поповнення баз 

даних «Електронний каталог документів іноземними мовами» та «Електронна 

картотека статей іноземною мовою»; 



 45

— упровадження проектів «Школа академічної доброчесності» та 

«Англійська мова для працівників Національної поліції України»; 

— популяризацію ресурсів відділу літератури іноземними мовами та 

інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» за допомогою засобів 

масової інформації, сайта бібліотеки, блогу та соцмереж. 

За станом на 01.01.2018 р. загальний обсяг фонду відділу літератури 

іноземними мовами становив 10 447 пр. документів, у т. ч. 8227 пр. книжок, 

1623 пр. періодичних видань, 164 пр. аудіовізуальних документів, 433 пр. 

електронних видань. За 2017 рік фонд поповнився 331 примірником документів. 

Вибуло 134 пр. застарілої, зношеної та дублетної літератури (відібрано, 

підготовлено супровідні документи та передано у ВЗОФ). Галузева структура 

практично не змінилась. 

Упродовж року працівники відділу продовжили роботу з обробки та 

каталогізування документів. Так, було опрацьовано нові надходження: 99 пр. 

книжок та 11 електронних документів (шифрування, опис), внесено їх в 

електронний каталог документів іноземними мовами.  

Здійснювалося переведення фонду в електронний каталог 

(361 бібліографічний опис); штрихкодовано 446 пр. документів поточного та 

попередніх років. База даних «Електронна картотека статей іноземною мовою» 

поповнилась 473 записами. 

З метою вдосконалення довідково-бібліографічного апарату було 

відредаговано близько тисячі бібліографічних записів електронної бази даних 

відділу.  

Інформаційно-бібліографічне обслуговування здійснювалося відповідно до 

запитів користувачів. Протягом року надано 81 бібліографічну довідку. Їх 

тематика різноманітна: «Карта поляка», «Правила транслітерації українського 

алфавіту англійською мовою», «Музичні терміни та визначення англійською 

мовою», «Олекса Довбуш — народний герой», «TOEFL — міжнародний тест з 

англійської мови як іноземної» та ін. Довідки країнознавчої тематики були 

такими: «Корея: історія та культура», «Визначні місця Тернопільщини», 

«Інформація про Європейський Союз», «Цікаві факти про Японію» тощо. 
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Користувачам було надано 24 довідки з використанням інтернет-ресурсів, 

28 консультацій іноземними мовами та 53 індивідуальні консультації. 

Активно проводилась виставкова діяльність. Серед найбільш актуальних 

можна назвати такі виставки-портрети: «Творець міфів» (до 125-річчя від дня 

народження Джона Рональда Ройла Толкіна, англійського казкаря, прозаїка), 

«Художній світ Чарльза Діккенса» (до 205-річчя від дня народження Чарльза 

Діккенса, англійського прозаїка), «Королю жахів — 70!» (до 70-річчя від дня 

народження Стівена Кінга, американського письменника) та ін. До Дня Європи 

було розгорнуто виставку-подорож «Галопом по країнах Європи», у рамках 

відзначення Року Японії в Україні, а також святкування 25-ї річниці встановлення 

дипломатичних відносин між двома країнами — виставку-експозицію «Ця 

загадкова Японія». 

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

діяльності центру «Вікно в Америку», до уваги відвідувачів було представлено 

13 виставок літератури: «Interesting facts about the USA» («Цікаві факти про 

США»), «American music» («Американська музика»), «American traditions and 

holidays» («Американські традиції та свята») та ін. 

Враховуючи те, що Генеральна Асамблея ООН проголосила 2017 рік 

Міжнародним роком сталого розвитку туризму, для підкреслення важливості 

міжнародного туризму, потреби кращого взаєморозуміння між народами та 

поваги до культурних цінностей в усьому світі, що в загальному має сприяти 

зміцненню миру на планеті, у рамках проекту молодіжної секції УБА «Display-

кросинг», позапланово було організовано виставку «Мрій! Читай! Мандруй!».  

До проекту долучилися 146 бібліотек зі всієї України. Тернопільська ОУНБ 

перейняла естафету однією з перших, а виставка увійшла в десятку кращих. 

Повідомлення про цю експозицію з’явилося на сайті облради (з посиланням на 

сайт бібліотеки). 

Організовувалися та проводилися презентації, літературні й тематичні 

вечори, скайп-зустрічі, круглі столи, зустрічі з цікавими людьми, засідання 

клубів, майстер-класи тощо. 
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З метою розширення транскордонних зв’язків проведено скайп-зустріч учнів 

гімназії «Гармонія» Галицького коледжу ім. В. Чорновола та учнів середньої 

школи м. Йозгат (Туреччина). Спілкувалися однолітки між собою англійською 

мовою. Захід відбувся в рамках проекту «Discover the world around you» 

(«Дізнайся про світ навколо тебе»).  

Спільно з представниками молодіжної організації «Global Youth» було 

організовано зустрічі з гостем із Південної Кореї Лі Сонг Джоном, під час яких 

присутні ознайомилися з історією Південної Кореї, провели паралелі з Україною 

та відзначили багато спільних рис, дізналися, у чому секрет економічного чуда 

Південної Кореї, як виникла корейська писемність та опанували основи 

корейської мови. 

Після презентації корейської кухні 

присутніх чекав надзвичайно цікавий майстер-

клас з приготування кімпаба — корейських 

ролів. Усі охочі мали змогу приготувати кімпаб 

власноруч та продегустувати його. 

У рамках проведення Українсько-німецького року мов було організовано такі 

заходи: 

— віртуальну виставку «На допомогу вчителям німецької мови: до 

Українсько-німецького року мов 2017/2018», на якій представили ресурси 

навчально-методичного характеру; 

— засідання Клубу розмовної німецької мови, лідером якого є корінний 

німець Йорг Харнак. Учасники зібрання ознайомлювалися з німецькою 

культурою та менталітетом, обговорювали актуальні та цікаві теми, практикували 

мову, спілкуючись з носієм, долали мовний бар’єр. Загалом відбулося 26 засідань 

клубу; 

— історико-культурний екскурс «Німеччина: стереотипи та реальність», під 

час якого відвідувачі мали змогу зануритися в багату історію країни, адже 

німецькі звички, звичаї й традиції склалися не в останнє десятиліття, вони 

формувалися століттями. Разом з Йоргом Харнаком учасники обговорили кілька 
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тем, серед яких — німецька родина, взаємини дітей та батьків, ставлення до 

грошей, законослухняність, звички та спосіб життя німців. 

Протягом року сторінка відділу в соцмережі «Facebook» постійно 

пропонувала підписникам корисні посилання для самостійного вивчення 

німецької мови. 

Активізувалася робота клубів з вивчення англійської мови. Упродовж 

2017 року відбулося 300 засідань клубів з вивчення англійської мови, серед них: 

— Клуб ділової англійської мови (має на меті ознайомити зі стилем ділового 

мовлення, ведення ділових переговорів англійською та оформлення ділового 

листування; лідер клубу — волонтер Олег Гужда); 

— Клуб розмовної англійської мови з носіями (заняття за рівнем володіння: 

початковим, середнім і високим; лідери клубу — молоді й товариські волонтери зі 

США); 

— нестандартні засідання Клубу розмовної англійської (клуб здорового 

стилю життя мав на меті розповісти про те, як на своєму робочому місці, 

виконуючи прості вправи, можна підтримувати тіло в хорошому фізичному стані; 

модератор клубу — Володимир Сова); 

— Клуб розмовної англійської для туристів з волонтером Корпусу Миру 

США в Україні Філом Квамом (освоївши основні фрази англійською мовою для 

туристів, можна сміливо вирушати практично в будь-яку країну світу); 

— Клуб англійської мови для журналістів за участю волонтера Корпусу 

Миру США в Україні Філа Квама (читання та обговорення деяких важливих 

журналістських тем, тенденцій та стилів); 

— Розмовний клуб для дівчат (англійською мовою; зустрічі з Селіз Веллер — 

волонтером Корпусу Миру США в Україні); 

— Клуб англійської мови для користувачів з початковим 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 — Зоряна Юзвін); 

— Клуб англійської мови для користувачів із середнім рівнем володіння 

(допомагає закріпити та поглибити знання з граматики, поповнити словниковий 
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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 

(допомагає вдосконалити розмовну англійську мову, дізнатись більше про 

культуру, освіту, літературу, традиції та свята в США); 

— вечори музики кантрі (зустрічі з Йоргом Харнаком — музикантом, 

фронтменом гурту «Ternopil Rednex»); 

— вечори інтелектуальних ігор. 

Загалом клуби відвідали понад 6 тисяч користувачів бібліотеки. 

Окрім клубної діяльності, проводилися такі заходи: 

— презентація програм мережі «Education USA» та інформаційно-ресурсного 

центру «Вікно в Америку» для старшокласників Тернопільської спеціалізованої 

школи І—ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов. Андрій 

Гаталяк, керівник Львівського центру американської освіти, розповів про 

доступне навчання в Америці, програми «Opportunity Funds» та «Competitive 

College Club»; 

— скайп-розмова з американським астронавтом Рендольфом Брезником з 

орбіти та українським космонавтом Леонідом Каденюком з Американського 

дому. Присутні мали можливість поставити запитання цікавим співрозмовникам. 

Розпочато новий проект «Школа академічної доброчесності». Олександра 

Гриньків — керівник громадської організації «Інформаційно-правовий центр 

«Права людини», тренер Національної тренерської мережі Міжнародного 

жіночого правозахисного центру «Ла Страда — Україна», кандидат юридичних 

наук, адвокат — ознайомила учасників із поняттям «доброчесності» та 

організаційними моментами навчання в цій школі. 

Стартував також проект «Англійська мова для працівників Національної 

поліції України». Фінансування проекту здійснюється за підтримки Посольства 

США в Україні. Модератор проекту — Тетяна Олегівна Цепенюк (кандидат 

філологічних наук, завідувач кафедри теорії та практики перекладу 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка). 

Двадцять чотири працівники Національної поліції України виявили бажання 
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поглибити знання з англійської мови. Програма вивчення мови розроблена за 

новітніми технологіями й з урахуванням професійних потреб. Мета курсу — 

допомогти в оволодінні знаннями та навичками професійно-орієнтованого 

спілкування англійською. Під час навчання слухачі опанують близько 

1000 загальновживаних лексичних одиниць та 500 одиниць професійної лексики, 

набудуть навичок правильного вживання слів та будування речень, навчаться 

розуміти співрозмовника за умови чіткого та нешвидкого мовлення, вести діалог з 

використанням нескладних граматичних конструкцій. Навчання триватиме з 

листопада 2017 до червня 2018 року. 

З нагоди святкування Міжнародного дня 

волонтера до центру «Вікно в Америку» 

завітав волонтер ООН (UNV) та асистент 

грантів самозабезпечення (UNHCR) Юрій 

Кратюк. Відвідувачам було дуже цікаво та 

корисно почути розповіді Юрія про досвід 

роботи волонтером: у чому полягає його робота, з якими цікавими людьми йому 

доводилося працювати та які умови праці волонтера. Окрім цього, Юрій 

поділився 17 кроками до покращення світу. Також на зустрічі були присутні 

волонтери центру «Вікно в Америку»: Олег Гужда, лідер Клубу ділової 

англійської мови, та Артем Пилипчук, лідер Клубу англійської мови для 

користувачів з середнім рівнем володіння. 

Проводилася робота з освоєння коштів минулорічного гранту (2016). 

Працівники відділу розробили макети роздаткової продукції, дібрали та закупили 

книжки в книгарнях, електронні видання на сайті «Amazon», підготували 

фінансовий та описовий звіти для грантодавців. 

Розпочалося освоєння коштів отриманого гранту (2017). Зокрема, закуплено 

канцтовари, планшети iPad, сканер, принтер, джерела безперебійного живлення та 

акумулятори до них.  
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За кошти гранту вдалося обладнати 

комфортний медіапростір бібліотечного 

ресурсного центру «Вікно в Америку» з 

сучасним інтер’єром, технікою та зручними 

меблями. На отримані кошти було придбано 

п’ять моноблочних комп’ютерів, опори для 

столів, стільниці, розхідні електроматеріали, обладнання для підвісної стелі, 

проведено ремонт стін та підлоги. По завершені ремонту, у новоствореному 

медіапросторі користувачі можуть швидко знайти необхідну їм інформацію, 

скористатися електронним каталогом бібліотеки, базою даних eLibraryUSA. 

Також було проведено планування проекту (програми), складання бюджету 

та заявки на новий грант (2018) з урахуванням вимог грантодавця. 

З метою підвищення кваліфікації працівники відділу брали участь у таких 

заходах: 

— семінарі з масового онлайнового відкритого курсу (МООС) «Англійська 

мова для медіаграмотності». Семінар дав змогу дізнатися, як модерувати масові 

онлайнові відкриті курси та інформувати користувачів про медіаграмотність; 

— тренінгу для працівників інформаційних центрів «Вікно в Америку» в 

Американському домі, під час якого учасники обмінювалися інформацією та 

найкращими практиками, які сприятимуть розвитку американських центрів. 

Коротко обговорювалися такі питання: розробка та планування інноваційних 

програм; високотехнологічні можливості та програми в американських центрах; 

соціальні медіа та комунікації; огляд простих інструментів для моніторингу та 

оцінки програм. 

Працівники відділу пройшли навчання та оволоділи практичними навиками з 

використання автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи 

«УФД/Бібліотека», редагували конвертовані записи баз даних відділу. 

Проводилася активна робота щодо зміцнення позитивного іміджу, реклами 

ресурсів, послуг та заходів відділу. Журналісти Тернопільської державної 

телерадіокомпанії висвітлили діяльність відділу у 2 телепередачах. В ефірі 

Тернопільського обласного державного радіо прозвучало 2 повідомлення. У 
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місцевій газеті «Вільне життя плюс» надруковано 4 публікації про роботу відділу. 

На сайтах регіональних ЗМІ розміщено 16 онлайн-повідомлень про заходи та 

діяльність відділу. 

Представлення роботи відділу в мережі здійснювалося також через веб-сайт 

бібліотеки, блог та соціальні мережі. 

Оперативно наповнювався контент відповідного розділу сайта бібліотеки. 

Зокрема, оновлено рубрики «Ресурси», «Новини» та «Клуби», створено нову 

рубрику «Розклад». 

Удосконалено блог «Window on America Center in Ternopil Scientific Library», 

зокрема додано нові рубрики, наповнено їх, видалено неактуальну інформацію. За 

рік на сторінці блогу з’явилися 63 нові публікації (21 363 перегляди).  

Зросла кількість прихильників бібліотеки в соціальних мережах: сторінка 

«Вікна в Америку» у «Facebook» має 602 підписники та 231 допис за рік, сторінка 

відділу — 121 підписника та 62 дописи за рік, в «Instagram» — 235 (69 постів).  

Влітку 2017 року молодіжна секція УБА провела фотоконкурс «Родзинки 

бібліотечної професії». Молодим бібліотекарям України запропонували показати 

себе безпосередньо за роботою — за допомогою фотографії розкрити особливості 

та різноманітність бібліотечної роботи, поділитися цікавинками свого 

професійного життя. Працівник відділу Юлія Окіпна взяла участь у конкурсі і її 

фотографії потрапили до десятки найкращих. Вони будуть розміщені у фотобанку 

бібліотечних фотографій МС УБА та використані для макета календаря на 

2018 рік, створення листівок-мотиваторів, публікацій у ЗМІ для підвищення 

престижу бібліотечної професії та стимулювання професійного й творчого 

зростання бібліотечної спільноти. 

Діапазон завдань відділу літератури з мистецтва великий: від звичного 

інформаційного забезпечення читачів літературою й документами з усіх 

напрямків мистецтва, проведення книжково-ілюстративних виставок і творчих 

акцій до індивідуальних консультацій та виконання бібліографічних довідок. 

Поєднуючи бібліотечні форми роботи (тематичні перегляди документів, огляди 

літератури, творчі зустрічі, заняття клубу живопису), працівники відділу здобули 

повагу в середовищі художників, мистецтвознавців, журналістів. 
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Протягом звітного періоду зареєстровано 1070 користувачів, книговидача — 

20 130 пр. документів, відвідування — 3810.  

Надійшло у відділ 113 пр. документів (94 пр. книжок, 18 пр. журналів, 1 назва 

газет). 

Протягом 2017 року працівники відділу продовжували наповнювати 

електронні бази даних, а саме: БД «Картотека музичних творів» (2349 записів), 

«Картотека статей» (115 записів), а також блог відділу «ART-світлиця» 

(50 публікацій). 

У систематичну картотеку статей влито 164 картки. 

З метою популяризації творчості митців Тернопільщини у відділі проведено 

5 масових заходів із застосовуванням сучасних технічних засобів: інтерактивної 

дошки, проектора, ноутбука.  

Так, у 2017 році, ознаменованому роком 

видатного діяча української культури, актора 

та режисера Леся Курбаса, проведено вечір-

портрет «Миттєвості лету життя». У заході 

взяли участь відомі тернопільські науковці: 

Олег Смоляк — професор кафедри 

музикознавства та методики музичного мистецтва, доктор мистецтвознавства 

ТНПУ ім. В. Гнатюка, В’ячеслав Хім’як — завідувач кафедри театрального 

мистецтва ТНПУ ім. В. Гнатюка, народний артист України, професор, студенти 

факультету мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

Відбулася цікава творча зустріч «Моє життя — це довга історія» з 

неперевершеним майстром графіки, членом Національної спілки художників 

України, заслуженим художником України Ярославом Омеляном. 
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Під час зустрічі Ярослав Максимович подарував Тернопільській ОУНБ 

145 книжок з власної бібліотеки. 

Не менш цікавою й захоплюючою була творча зустріч із відомою 

тернопільською майстринею Ольгою Голизовою (творчий псевдонім Ольвія 

Гольц). 

Ольга є автором сучасних способів виконання виробів декоративно-

ужиткового мистецтва — «три-декор» (вишивка, мережка, живопис) та «принт 

три-декор» (принтове зображення, мережка, машинна вишивка). 

Художниця охоче поділилася своїм творчим досвідом із студентами 

факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка й Тернопільського кооперативного торговельно-економічного 

коледжу, які були присутні на заході. 

 

 

 

 

 

 

 

З нагоди 140-річчя від дня народження української художниці, людини й 

мистця європейського світовідчуття, освіти та виховання Олени Кульчицької у 

відділі відбувся мистецький вечір «Модернова галичанка». 

Багатогранною була художня творчість 

Олени Кульчицької: живопис, станкова 

графіка, книжкова ілюстрація й декоративне 

мистецтво. Творчості Олени Львівни 

властиві яскраві індивідуальні риси, які в 

основі своїй поєднують кращі традиції 

українського професійного та народного мистецтва. 

У заході взяли участь науковці Тернопільського обласного художнього 

музею, викладачі та студенти факультету мистецтв Тернопільського 
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національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка й Тернопільського 

кооперативного торговельно-економічного коледжу. Було представлено виставку 

творів славетної землячки із фондів Тернопільського обласного художнього 

музею. 

У звітному році відбулося 8 занять клубу живопису «Відкрийте у собі 

художника». Заняття проводила художниця Наталя Андрущенко за методикою 

американського професора Бетті Едвардс. Щомісяця члени клубу отримували 

задоволення від зустрічі з привабливим світом мистецтва, розвиваючи художній 

смак, вміння малювати, а також цінувати та розуміти прекрасне. 

Важливим напрямом діяльності відділу було інформаційно-бібліографічне 

обслуговування користувачів, яким надано 96 бібліографічних довідок. 

Ефективними формами інформаційної діяльності стали огляди літератури для 

викладачів і студентів вищих та середніх навчальних закладів: «На музичних 

меридіанах» (Тернопільське обласне державне музичне училище 

ім. С. Крушельницької), «Театральні автографи часу» (Тернопільський 

академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка), а 

також інформування викладачів факультету мистецтв Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка про нові надходження 

літератури (інформаційні списки). 

Книжкові виставки відділу літератури з мистецтва вирізнялися 

оригінальними рішеннями й органічно доповнювали візуальний експозиційний 

простір відділу (протягом 2017 року організовано 16 книжкових виставок). 

Надзвичайно цікавою була виставка-настрій «Великодній передзвін», яка в 

передсвяткові дні запрошувала користувачів бібліотеки  дізнатися про особливу 

обрядовість, притаманну саме Великоднім святам. Представлені видання 

розповіли про походження свята Пасхи, що потрібно покласти у великодній 

кошик. Експонувалися книжки та статті, у яких висвітлювалися традиції й 

особливості святкування даного свята в Україні, а також збірники старовинних 

слов’янських обрядів, пісень — гаївок та веснянок. 
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На сайті бібліотеки розміщено віртуальну книжкову виставку «Подільський 

Орфей», присвячену 140-річчю від дня народження Миколи Леонтовича — 

українського композитора, збирача музичного фольклору. 

У звітному році працівники відділу технічної літератури обслужили 

2073 користувачів, кількість відвідувань становила 7567, користувачам видано 

66 939 пр. книжок, періодичних видань, CD та DVD. 

У відділ надійшло 38 книжок, 27 назв журналів та 1 комплект газет. 

Пріоритетним напрямом діяльності відділу у 2017 році було інформаційне та 

довідково-бібліографічне обслуговування користувачів. У режимі «запит-

відповідь» виконано 220 бібліографічних довідок різних видів (тематичних, 

адресних, уточнювальних, фактографічних). 

Для ознайомлення широкого кола спеціалістів із новими надходженнями 

періодичних видань із техніки та більш повного розкриття змісту наявних 

журналів підготовлено й надіслано в ЦБС області та на кафедри Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя щоквартальний 

інформаційний список «Сторінками технічних періодичних видань». 

Працівники відділу продовжували поповнювати електронну картотеку 

статей, розділ «Техніка. Технічні науки». У 2017 році в базу даних внесено 

351 запис і за станом на 01.01.2018 року вона нараховувала 9339 записів. 

Традиційно велася робота з редагування та поповнення новими надходженнями 

розділу «Техніка. Технічні науки» систематичної картотеки статей. Усього в СКС 

було влито 560 карток. Відредаговано 6557 позицій в електронному каталозі 

бібліотеки. 

Для викладачів Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя, технічного коледжу, Тернопільського коледжу харчових технологій 

і торгівлі підготовлено та надіслано 8 інформаційних списків літератури на теми:  

— «Сучасні енергозберігаючі технології в будівництві»;  

— «Інноваційні та високі технології: теорія і практика»; 

— «Модернізація вітчизняної промисловості: аналіз тенденцій та 

перспективи розвитку»; 
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— «Проблеми благоустрою та водопостачання — стримуючі фактори в 

розвитку житлово-комунального господарства»;  

— «Маркетингова політика комунікацій підприємств з виробництва м’яса та 

м’ясопродуктів України»;  

— «Перспективи виготовлення та використання біопалива в Україні» та ін. 

Знайомили читачів із досягненнями в галузі науки й техніки, новітніми 

технологіями та висвітлювали їх роль у реформуванні виробничих сил і 

соціально-економічних відносин у суспільстві книжкові виставки, перегляди 

літератури, дні спеціаліста, дні інформації, дні періодики:  

— «Нові підходи до утилізації побутових відходів — нагальна проблема 

ЖКГ»;  

— «Перспективи розвитку видавничої справи та поліграфії в Україні» (до 

Дня працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження);  

— «Будівництво та місцеве самоврядування в Україні»;  

— «Інноваційні та високі технології: теорія і практика»; 

— «Охорона праці — запорука стабільних трудових відносин» (до Дня 

охорони праці);  

— «Сучасне місто: дизайн і благоустрій»;  

— «Я в мережі інтернет» (до Всесвітнього дня безпечного інтернету);  

— «Архітектура — застигла музика» (до Дня архітектури України); 

— «Будівельна механіка та будівельні конструкції» (на основі подарованої 

колекції книжок доктора технічних наук, професора Й. Й. Лучка); 

— «Майбутнє атомної енергетики — у новітніх технологіях» (до Дня 

чорнобильської катастрофи). 

Проводилася 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: 

— «Розвиток альтернативної енергетики в Україні»; 



 58

— «Енергетична політика України та сталий розвиток»; 

— «Енергоефективні технології — системний підхід у вирішенні 

енергетичних та екологічних проблем» та ін.  

Оновлено віртуальну книжкову виставку «Енергозбереження — 

пріоритетний напрямок державної політики України» на сайті Тернопільської 

ОУНБ. 

Приділялась увага й питанням охорони навколишнього середовища та 

екологічної безпеки життєдіяльності людини. Було організовано книжкові 

виставки та перегляди літератури: 

— «Вода — еліксир життя» (до Всесвітнього дня водних ресурсів); 

— «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» (до Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища); 

— «Людина — гармонія — природа» (до Дня довкілля). 

До Всесвітнього дня захисту прав споживачів проведено інформаційну 

годину «Безпека харчових продуктів». 

На захід були запрошені працівники 

Головного управління Держпродспожив-

служби в Тернопільській області: Олександр 

Іванович Дністрян, Ольга Ярославівна Гайда, 

Роман Несторович Майка. Гості порушили 

гострі проблеми споживчого ринку нашого 

міста та області. Їхні розповіді спонукали слухачів — студентів Тернопільського 

коледжу харчових технологій і торгівлі та працівників бібліотеки — до роздумів. 

Корисні поради та настанови неабияк зацікавили слухачів. Захід супроводжувався 

мультимедійною презентацією на тему «Здорова нація — здорове харчування».  
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До Дня винахідника та раціоналізатора 

проведено інформаційну годину «Найкращі 

винаходи в історії людства», присвячену 

одному з важливих відкриттів людства — 

телебаченню. 

У рамках інформаційної години відбувся 

перегляд мультимедійної презентації «Телебачення: історія та перспективи 

розвитку» та огляд книжкової виставки «Найкращі винаходи в історії людства».  

У заході взяли участь провідні фахівці місцевих регіональних телеканалів. 

Інформаційна година відбулася у творчій, дружній атмосфері. Учасниками заходу 

були викладачі та студенти Тернопільського коледжу харчових технологій і 

торгівлі.  

Для широкого кола читачів були цікавими книжкові виставки із циклу 

«Домашня академія»: 

— «Сучасна фотографія: прекрасний новий світ»;  

— «Країна майстрів: затишок власноручно»; 

— «Українська національна кухня: історія, традиції та сучасні особливості»; 

— «Час пити каву. Кава: ворог чи друг?» (до Міжнародного дня кави); 

— «Шедеври з бісеру своїми руками: зробимо життя цікавішим!»; 

— «Життя, мов вишиття: секрет краси української вишиванки»; 

— «Хліб — усьому голова (історія, технологія виготовлення, асортимент)»; 

— «Подорож у країну дорожніх знаків» та ін. 

Протягом 20—30 листопада 2017 року у відділі технічної літератури 

відбулася декада періодичних видань «Ваш гардероб, стиль, імідж». У її рамках 

проведено годину корисних порад «Про стиль, імідж та історію моди».  

Увазі присутніх представили 

мультимедійну презентацію «Стиль, імідж та 

історія моди»», яка розкрила основні фешн-

поняття, структуру індустрії моди та 

особливості функціонування фешн-

підприємств. На завершення заходу 
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проведено майстер-клас з модного рукоділля «Оздоблення сучасного одягу», під 

час якого учасники навчилися створювати цікаві аксесуари до вбрання своїми 

руками. 

Працівники відділу активно співпрацювали із засобами масової інформації, 

зокрема радіо «Лад» та газетою «Вільне життя плюс». Так, на радіо «Лад» 

прозвучали 6 оглядів літератури під час циклу радіопередач у рубриці 

«Професійні свята та ювілеї видатних людей»: 

— «Тенденції інноваційного розвитку харчової промисловості в Україні» (до 

Дня працівників харчової промисловості); 

— «Енергетична політика України та сталий розвиток» (до Дня енергетика); 

— «Основні тенденції розвитку підприємств будівельної галузі України» (до 

Дня будівельника); 

— «Нові можливості відділу технічної літератури в наданні інформаційних 

послуг» (до Всеукраїнського дня бібліотек) та ін.  

У газеті «Вільне життя плюс» опубліковано 3 статті про роботу відділу, 

зокрема: «Презент бібліотеці» (про книжки, які подарував тернопільський 

підприємець Арам Арутюнян), «Для вас, видавці та студенти» (про книжкову 

виставку «Перспективи розвитку видавничої справи та поліграфії в Україні»), 

«Шедеври з бісеру своїми руками» (про виставку-хобі «І розквітає бісер 

восени…»). 

Протягом 2017 року працівники відділу технічної літератури наповнювали 

новою інформацією блог «Світ очима технічної книги». Відвідування блогу 

становило 22 488. 

Робота відділу сільськогосподарської літератури у 2017 році була 

спрямована на вдосконалення системи обслуговування читачів та задоволення 

їхніх інформаційних потреб. Обслужено 823 користувачів,  яким видано 

21 072 пр. документів; відвідування становило 3006. 

У 2017 році у відділ надійшло 35 книжок (з них 9 — з відділу зберігання 

основного фонду, 26 — нові надходження), 127 пр. журналів, 126 пр. газет. 

З метою донесення до користувачів інформації з питань агропромислового 

виробництва, рослинництва, тваринництва, механізації та електрифікації 
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сільськогосподарського виробництва, економіки агропромислового комплексу 

розписано в електронну картотеку 875 статей, 567 передано через ЦУКК, загалом 

в СКС влито 1442 картки. Постійно здійснювалася редакція окремих розділів 

СКС, відкривалися нові рубрики. 

Відредаговано заплановані на 2017 рік розділи картотеки: 40.728. Машини та 

обладнання для обробітку врожаю; 42.36. Виноградарство; 46.9. Бджільництво. 

У процесі редакції СКС вилучено 2098 карток. 

Протягом 2017 року відредаговано в електронному каталозі бібліотеки 

8838 записів. 

Для спеціалістів сільськогосподарського виробництва працівники відділу 

готували щоквартальний рекомендаційний список літератури «Вам, спеціалісти» 

(сторінками сільськогосподарської періодики). 

Проведено презентацію книжки «Садівництво» із серії «Господарюємо з 

розумом». Гостями заходу були 

співробітники Кременецького ботанічного 

саду Ю. І. Бондючна та Г. П. Павлюк, а 

також студенти хіміко-біологічного 

факультету Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

Для ознайомлення користувачів з потенційними можливостями відділу 

сільськогосподарської літератури було організовано 13 тематичних виставок на 

такі теми: «Садово-городній інвентар своїми руками», «Сунична галявина: 

правильно доглядай — буде добрий урожай», «Інвестиційне забезпечення 

розвитку системи родючості ґрунтів», «Наші улюбленці — собаки» та ін. 

До знаменних дат у сільськогосподарській галузі проведено 4 перегляди 

літератури: «Економіка рибництва та перспективи», «Вулики: від давнини до 

сучасності», «Еколого-економічний розвиток аграрного сектору України», «Ліси 

України та їх роль у захисті довкілля». 

На замовлення користувачів у 2017 році виконано 27 письмових та 33 усних 

тематичних довідок, зокрема: «Перспективи органічного землеробства», 

«Машини та обладнання для тваринницьких ферм», «Мотивація та оплата праці в 
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сільськогосподарському виробництві», «Системи землеробства», «NPK у 

вирощуванні цукрових буряків», «Фітосанітарний стан посівів кукурудзи у 

Тернопільській області» та ін.  

Під час декади відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня 

бібліотек, для студентів факультету обліку та аудиту Тернопільського 

національного економічного університету працівники відділу організували День 

інформації «Логістика як стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств» 

та День періодики «Маленькі кроки великих змін (соціальний розвиток села)», під 

час яких студенти ознайомилися з ресурсним потенціалом відділу та переглянули 

літературу про соціальний розвиток села. 

Основними завданнями та напрямами роботи сектору періодики у 2017 році 

були: 

— формування фонду згідно з потребами читачів на основі вивчення ринку; 

— проведення заходів з метою популяризації періодичних видань (огляди 

газет та журналів, презентації цікавих рубрик у періодичних виданнях, зустрічі, 

виставки); 

— зберігання фонду (підготовка газет до оправи, прийняття після оправи, 

дрібний ремонт, списання, підготовка газет для передачі у відділ зберігання 

основного фонду, журналів — у відділ читального залу). 

Протягом року обслужено 2256 користувачів, яким видано 

47 965 примірників газет. Відвідування сектору становило 6343. Передплачено 

28 назв газет. 

Оновлено інформацію про сектор періодики на сайті бібліотеки; у базу даних 

«Каталог газет Тернопільської ОУНБ» внесено 76 записів. 

Блог сектору «PressТур» поповнився 24 публікаціями. Загальна кількість 

переглядів блогу за рік становила 7968. Працівники сектору наповнювали цікавою 

інформацією бібліотечні сторінки в соціальних мережах: «Facebook», «Twitter», 

«YouTube», «Google+». Загалом розміщено 582 публікації. 

З метою популяризації фонду сектору періодики проведено 8 масових 

заходів. 
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Цікавою була вікізустріч з відомим 

українським вікіпедистом, уродженцем 

Тернополя Мар’яном Довгаником і 

тернопільським фотографом та відеографом 

Антоном Марчевським, які розповіли про 

українську «Вікіпедію». Присутні дізналися, 

що таке вибрані статті, про заробіток у «Вікіпедії», волонтерство, конкурси, які 

організовує «Вікіпедія», ієрархію редакторів та авторські права.  

Під час зустрічі працівники книгозбірні пройшли віківишкіл, який допоможе 

їм писати та редагувати статті. 

У співпраці з громадською організацією «Інформаційно-правовий центр 

«Права людини» проведено інформаційні години-тренінги: «Проблема гендерної 

рівності в Україні», «Будуємо суспільство без насильства». 

За участі Всеукраїнської екологічної ліги відбувся семінар «Еколого-

просвітницька діяльність бібліотечних установ». 

Учасники семінару — представники бібліотек міста Тернополя та області — 

ознайомилися з основними напрямами діяльності Всеукраїнської екологічної ліги, 

взяли участь у тренінгу «Розроблення програми екологічної акції» та отримали 

третій том видання «Екологічна енциклопедія». 

Відбулася презентація трьохтомного 

видання «Наші Атланти» відомого 

письменника, журналіста та волонтера 

Степана Гериліва (першу книжку «Наші 

Атланти: Жертовність во ім’я спасіння» 

презентували також в Тернопільській ОУНБ 

у 2015 році). 

У приміщенні бібліотеки експонуються роботи тернопільських художників. 

У 2017 році відбулося урочисте відкриття виставки відомого тернопільського 

графіка Володимира Поворозника «Зникаючий Тернопіль». Його серія графічних 

творів розповідає про Тернопіль, який зникає і втрачає привабливість та 
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індивідуальність. За словами автора, саме для того, щоб привернути увагу влади 

та громадськості до цієї проблеми, він і створив дану серію робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На виставку завітали шанувальники творчості Володимира Поворозника, 

його учні — юні художники, представники влади й творчої еліти міста, колеги з 

мистецького об’єднання «Удін і КО». 

Завідувач сектору періодики взяла участь у Дні фахівця для працівників 

бібліотек різних видів на тему «Використання інтернет-сервісів у діяльності 

бібліотек різних видів», де виступила з презентацією «Адміністрування 

соціальних мереж Тернопільської ОУНБ». 

Інформацію про проведені заходи та фотогалерею розміщено на сайті 

бібліотеки.  

Основними завданнями, які визначали науково-методичну діяльність, у 

звітному році були: сприяння органам влади у реалізації реформування мережі 

публічних бібліотек, забезпечення професійного розвитку персоналу та 

підвищення кваліфікації, здійснення соціологічних, статистичних, маркетингових 

досліджень, організація та моніторинг інновацій. 

Зважаючи на оперативний процес передачі публічних бібліотек області у 

власність об’єднаних територіальних громад (за станом на січень 2018 року — 

31%), працівники науково-методичного відділу (далі — НМВ) аналізували й 

напрацьовували методичні рішення моделювання бібліотек у нових 

адміністративних утвореннях. 

За сприяння управління культури Тернопільської ОДА відділам культури 

райдержадміністрацій було розіслано «Методичні рекомендації з організації 
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мережі публічних бібліотек в об’єднаних територіальних громадах», розроблені 

Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого та  погоджені із ЦК 

профспілки працівників культури України. 

Для вирішення проблем реформування бібліотечної системи області на 

колегію управління культури готувалися оперативні аналітичні довідки щодо 

стану та прогнозу базової мережі бібліотек. До підсумкових документів нарад 

надавались пропозиції, а саме: забезпечення функціонування мережі публічних 

бібліотек відповідно до Мінімальних соціальних нормативів забезпечення 

населення публічними бібліотеками в Україні, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. № 510; про активізацію роботи 

щодо якості обслуговування читачів, комп’ютеризації бібліотечної галузі, 

збереження та оновлення бібліотечних фондів, застосування нових форм і методів 

роботи тощо. 

Працівники науково-методичного відділу виконували 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, готували зведені форми для Міністерства культури України, Головного 

управління статистики у Тернопільській області та ДЗ «Національна 

парламентська бібліотека України». Було продовжено роботу з впровадження 

Електронної системи моніторингу мережі публічних бібліотек України, здійснено 

актуалізацію та редагування даних адресної частини системи.  

За результатами статистичних та інформаційних звітів про роботу 

централізованих бібліотечних систем та публічних бібліотек ОТГ фахівці відділу 

підготували аналітично-статистичний огляд «Публічні бібліотеки Тернопільщини: 

рік 2016», 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. Опублікований 

аналіз став підґрунтям для підготовки програм, проектів, відкритого діалогу з 

органами місцевого самоврядування. 
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Продовжував виходити інформаційно-методичний бюлетень «Професійне 

досьє бібліотекаря», у якому подавалися законодавчі, консультаційні, аналітичні 

матеріали. 

Для звітного року характерне активне професійне спілкування бібліотекарів, 

обмін досвідом,  інноваційним баченням. 

20—21 квітня 2017 року на базі Тернопільської обласної бібліотеки для 

молоді відбувся Всеукраїнський семінар «Вплив децентралізації влади на 

розвиток бібліотек України для юнацтва, молоді», у якому взяли участь 

працівники науково-методичного відділу. 

У рамках реалізації проекту «Трансформація бібліотек в сучасні центри 

розвитку громад», який впроваджується благодійним фондом «Бібліотечна 

країна» у співпраці з Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська 

мережа «Опора» за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні, 

19 вересня 2017 року на базі центрів культури і дозвілля Теребовлянської міської 

об’єднаної територіальної громади відбулася зустріч керівників, начальників 

управлінь гуманітарної сфери, працівників публічних бібліотек об’єднаних 

територіальних громад та обласних бібліотек. Під час робочої поїздки учасники 

ознайомилися з діяльністю центрів культури і дозвілля сіл Лошнів, Довге, 

Підгайчики, обговорили організаційні питання роботи центрів, а також послухали 

виступи експерта з місцевого розвитку Зорини О’Доннелл (Велика Британія) на 

тему «Історії успіху: роль бібліотек у громадському житті Великої Британії» та 

експерта з бібліотечної реформи Астрід Девіс (Велика Британія) на тему 

«Реформування бібліотечної мережі графства острів Уайт». 

27—30 листопада 2017 року в Національній бібліотеці України імені 

Ярослава Мудрого відбулася VI Всеукраїнська школа методиста «Методична 

служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації», у 

якій узяла участь Світлана Єрошенкова, завідувач НМВ, виступивши з 

презентацією «Реформування публічних бібліотек Тернопільської області». 

11 грудня 2017 року працівники науково-методичного відділу взяли участь у 

конференції «Дієва бібліотека громади: пошуки майбутнього», яка відбулася в 

Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. На конференції були присутні 
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представники влади, директори Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та 

Чернігівської ОУНБ, директори районних бібліотек та бібліотек об’єднаних 

територіальних громад, видавці, представники громадських організацій та 

благодійного фонду «Бібліотечна країна». 

Бібліотека — центр підвищення кваліфікації бібліотекарів 

Підвищенням фахової компетенції були охоплені різні категорії працівників: 

директори ЦБС, методисти, завідувачі міських бібліотек, керівники структурних 

підрозділів центральних бібліотек, працівники сільських бібліотек.  

Проведено щорічну обласну травневу школу методиста «Методична 

діяльність бібліотек в умовах адміністративно-територіальної реформи», у якій 

взяв участь начальник управління культури обласної державної адміністрації 

Григорій Шергей. Розглядалися питання: моніторинг діяльності публічних 

бібліотек області, дотримання соціальних нормативів бібліотечного 

обслуговування в рамках ОТГ; варіанти організації мережі публічних бібліотек в 

об’єднаних територіальних громадах; організація бібліотечних фондів; 

професійний розвиток бібліотекарів; повернення в практику роботи публічних 

бібліотек Універсальної десяткової класифікації. 

На базі Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи 

(бібліотека-філіал № 2 для дітей) відбувся семінар для завідувачів відділів 

обслуговування центральних бібліотек «Ефективна бібліотека: різноманітність 

функцій та моделей розвитку». Обговорювалися теми: «Нові архітектурні моделі 

сучасних книгозбірень» (С. С. Козелко — директор Тернопільської міської 

централізованої бібліотечної системи), «Послуги та форми роботи сучасної 

бібліотеки» (Т. П. Ковалькова — завідувач відділу міського абонементу 

Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки). Було проведено 
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екскурсію бібліотекою-музеєм «Літературне Тернопілля», презентацію унікальної 

колекції мистецьких книжок — артбуків, відеопрезентацію 

«Бібліо_соц._колайдер». 

Директори централізованих бібліотечних систем та завідувачі центральних 

бібліотек об’єднаних територіальних громад на грудневому семінарі 

обговорювали тему «Роль та місце бібліотеки в сучасному інформаційному 

суспільстві». Питання, які розглядалися під час роботи: хід реформування 

бібліотечної мережі області; правові механізми діяльності бібліотек в умовах 

децентралізації; оптимальний варіант організації мережі публічних бібліотек в 

об’єднаних територіальних громадах; організація бібліотечних фондів; 

професійний розвиток бібліотекарів. У семінарі взяв участь начальник управління 

культури обласної державної адміністрації Григорій Шергей.  

Консультації фахівців обласної бібліотеки висвітлювали питання: 

упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи 

публічних бібліотек, підведення підсумків обласного конкурсу «Кращий 

бібліографічний покажчик Тернопільщини», бібліотечне краєзнавство в 

інформаційному та соціокультурному просторі Тернопільщини, ефективність 

сайтів центральних публічних бібліотек. 

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 

Тернопільської обласної бібліотеки для молоді проведено День фахівця для 

працівників бібліотек різних видів на тему «Використання інтернет-сервісів в 

діяльності бібліотек різних видів». 
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Під час роботи було заслухано виступи: «Сучасна бібліотека в умовах 

нестабільності: нові виклики та можливості» (Леся Степанівна Гук, директор 

Тернопільської обласної бібліотеки для молоді), «Сервіси Веб 2.0 для створення 

та популяризації ресурсів бібліотек вищих навчальних закладів» (Олена 

Ярославівна Проців, директор бібліотеки ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»), «Адміністрування 

соціальних мереж у Тернопільській ОУНБ» (Юлія Ігорівна Вайнер, завідувач 

сектору періодики Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки), 

«Інноваційні підходи в бібліотечному обслуговувані покоління Z» (Борис 

Богданович Кобильник, завідувач відділу інноваційних технологій та електронних 

ресурсів Тернопільської обласної бібліотеки для молоді), «Електронні ресурси 

бібліотеки ім. Л. Каніщенка Тернопільського національного економічного 

університету в інформаційному забезпеченні користувачів» (Любов Ярославівна 

Панчук, бібліотекар II категорії інформаційного-технічного відділу 

Тернопільського національного економічного університету). 

Дистанційна освіта — інноваційна послуга з підвищення фахових 

компетенцій працівників бібліотек області. Дванадцять працівників 

централізованих бібліотечних систем області пройшли навчання за модулем 
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«Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та 

ініціативної діяльності бібліотек». 

У рамках програмної діяльності Тернопільської ОУНБ і ТОВ ВГО УБА 

реалізовувався план заходів, спрямованих на підвищення професійної й 

технологічної грамотності працівників публічних бібліотек Тернопільської 

області.  

Проведено вебінари: 

— «Безкоштовні е-сервіси поштових розсилок у роботі бібліотеки» 

(03.02.2017, спікер: Віктор Смоляк, Шумська ЦБС) 

https://www.youtube.com/watch?v=QmBdygUy8Io&t=81s; 

— «Геолокаційні сервіси в роботі бібліотек» (27.03.2017, спікер: Світлана 

Воробель, Тернопільська ОУНБ) https://www.youtube.com/watch?v=gMfzonx 

Dm4g&t=352s; 

— «Створення та ведення бібліотечних сторінок у соціальній мережі 

«Facebook» (15.05.2017, спікер: Вікторія Радовська, Збаразька ЦБС) 

https://www.youtube.com/watch?v=3xV4F4RXHZA&t=43s; 

— «Основні помилки при роботі з текстовим редактором MS Word» 

(19.06.2017, спікер: Віктор Смоляк, Шумська ЦБС) 

https://www.youtube.com/watch?v=xKIgFVH9OHA&t=662s; 

— «Маркетинг&бібліотекa: що було, що є і що буде» (25.09.2017, спікер: 

Борис Кобильник, Тернопільська обласна бібліотека для молоді) 

https://www.youtube.com/watch?v=fWQa_ZwOX3s&t =675s; 

— «Шлях до читача: як інтернет змінює видавничу діяльність бібліотек» 

(20.11.2017, спікер: Світлана Воробель, Тернопільська ОУНБ) 

https://www.slideshare.net/Ternopil_OUNB/ss-82375906; 

— «Актуальні тенденції дизайну поліграфії» (27.11.2017, спікер: Віктор 

Смоляк, Шумська ЦБС) https://youtu.be/HqRXXn2qlsM. 

 

Загалом, беручи участь у роботі семінарів, шкіл, тренінгів, підвищення 

кваліфікації пройшов 151 фахівець бібліотек області. 
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Науково-дослідна робота книгозбірні спрямовувалася на вдосконалення 

організації якісної системи надання бібліотечних послуг. Дослідження проводили 

співробітники різних структурних підрозділів, формально об’єднані в одну творчу 

групу. 

Уже традиційним стало вивчення рейтингу популярності книжок серед 

користувачів Тернопільської ОУНБ. З цією метою щорічно, спільно з відділом 

міського абонементу, проводиться локальне соціологічне дослідження «Краща 

книжка року», яке дозволяє сформулювати конкретні пропозиції щодо 

покращення роботи публічних бібліотек, зокрема: збільшити надходження 

популярної художньої української та світової літератури, розширити асортимент 

періодичних видань, покращити поінформованість користувачів про нові 

надходження, що підвищить престиж бібліотек як центрів читання. Матеріали, 

підготовлені на основі досліджень, розміщено в інформаційно-аналітичному 

бюлетені «Крізь призму соціології», головне завдання якого — всебічне 

ознайомлення з результатами проведених досліджень, підвищення фахового рівня 

бібліотекарів-практиків. 

Продовжувалося загальнодержавне соціологічне дослідження «Кадрові 

ресурси публічних бібліотек України: стан та перспективи розвитку». Виконано 

перший етап дослідження: зібрано та надіслано до Національної бібліотеки 

України імені Ярослава Мудрого інформацію «Статистичні дані щодо керівників 

бібліотек області». 

Наповнювалася база даних «Електронна система моніторингу базової мережі 

публічних бібліотек України», зокрема здійснювалося редагування інформації до 

адресної частини у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою. 
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Видавнича діяльність 

 

Завершено роботу над науково-допоміжним 

бібліографічним покажчиком універсального змісту 

«Література про Тернопільську область за 2010—

2014 роки».  

Видання побачило світ у вигляді солідного тому, 

який об’єднав літописи-щорічники за п’ять років. 

Посібник містить понад 11 тисяч записів, які 

відображають життя краю у всій повноті; включено 

джерела про економіку, культуру, історію, літературу, 

мистецтво області. 

У 2017 році підготовлено та видано 

бібліографічний покажчик рекомендаційного характеру 

«Література до знаменних і пам’ятних дат 

Тернопільщини на 2018 рік», який, крім хронологічного 

переліку подій, включає текстові довідки про 

найвизначніші події краю та видатних діячів. В останні 

роки свого існування він зацікавив не лише 

бібліотекарів та користувачів, а й краєзнавців, 

журналістів, учителів шкіл, викладачів середніх 

спеціальних та вищих навчальних закладів, навіть органи влади. 

Збережено традицію в роботі над виданнями — залучення до співпраці 

краєзнавців Б. Мельничука, Б. Савака, Ю. Ковалькова, О. Поливка та ін. Вони 

надали до календаря дати та фактографічні й біографічні довідки. 

Незаперечний якісний результат звітного року — обласний конкурс «Кращий 

бібліографічний покажчик Тернопільщини», ініційований головною книгозбірнею 

та проведений за сприяння ТОВ УБА й управління культури ОДА. У ньому взяли 

участь 11 централізованих бібліотечних систем (Борщівська, Бучацька, 

Гусятинська, Заліщицька, Збаразька, Лановецька, Підволочиська, Підгаєцька, 
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Тернопільська, Тернопільська міська, Чортківська), які підготували 

13 бібліографічних покажчиків. 

Видання, переможці конкурсу, вийшли друком за сприяння видавництв-

партнерів та обласної видавничої ради, а саме: «Літературна Збаражчина» 

(Збаразька ЦБС), «Бучач: Цікаві сторінки минувшини» (Бучацька ЦБС), 

«Народжений під знаком Мельпомени (до 100-річчя від дня народження Ярослава 

Геляса» (Підволочиська ЦБС),  «Душа його — неначе сонях: Євген 

Безкоровайний» (Заліщицька ЦБС). 

 

 

 

 

 

 

 

Звітний рік підтвердив репутацію установи як регіонального центру 

краєзнавчої бібліографії. Наукові бібліографічні доробки Тернопільської ОУНБ 

стали більш фундаментальними, системними та ґрунтовними, вирізняються своєю 

актуальністю, глибиною відображених джерел інформації, естетикою поліграфії.  

Відповідно до плану роботи з видавничої діяльності, цифровим друком 

вийшли інші інформаційно-бібліографічні та методичні матеріали (Додаток 7).  
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Робота з організації праці та управління 

 

Упродовж звітного року проводився комплекс організаційних, інноваційно-

технологічних, соціально спрямованих заходів, які забезпечували раціональне 

виконання бібліотечних процесів і операцій. 

Прийняттю рішень для покращення виробничої діяльності передували аналіз 

роботи підрозділів бібліотеки, упровадження інновацій. 

На нарадах при директорові щоквартально розглядалися планові показники 

діяльності, затрати робочого часу, розвиток творчої ініціативи, конструктивність 

форм роботи з користувачами. 

Так, всі підрозділи бібліотеки, які здійснюють бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування,  продемонстрували на щомісячних виробничих навчаннях 

персоналу досвід  використання мультимедійних технологій. Результати стали е-

ресурсом для подальшого просування бібліотечної продукції та послуг. 

Для ефективної організації редагування е-каталогу, проведення 

маркетингових досліджень, бібліографічного конкурсу, написання проектів та 

грантів, упровадження УДК, нової системи автоматизації «УФД/Бібліотека» 

створювались окремі групи з фахівців різних структурних підрозділів. 

Планування та результати їх роботи розглядались на науково-методичних радах, 

проектних нарадах. 
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Проектна діяльність 

 

Проектна діяльність, як інструмент модернізації бібліотек, активно 

використовується в Тернопільській ОУНБ. 

Завершено роботу над проектом регіонального розвитку «Модернізована 

бібліотек@ — успішна громада», ініційованим управлінням культури 

Тернопільської ОДА, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного 

бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Очікувана сума гранту — 

12 млн грн. 

Підготовлено проект Програми проведення обласного конкурсу 

мікропроектів для публічних бібліотек в сільській місцевості на 2018—2022 роки 

(далі — Програма). 

Мета Програми — сприяння територіальним громадам сіл, селищ у 

вирішенні місцевих проблем щодо забезпечення конституційного права громадян 

на доступ до інформації (у т. ч. електронної), збереження культурно-духовної 

спадщини краю, модернізації бібліотек сільської місцевості шляхом проведення 

конкурсу мікропроектів для публічних бібліотек. 

Обсяг фінансування мікропроектів — 500 тисяч гривень на рік. 

Продовжувалась реалізація проекту із забезпечення діяльності 

інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку». Тернопільська ОУНБ 

спільно з громадською організацією «Інформаційно-правовий центр «Права 

людини», за участю студентської ініціативи Тернополя «Наші права», розпочали 

проект «Школа академічної доброчесності». 

Проект академічної доброчесності розрахований, перш за все, на студентів та 

фахівців, які займаються науковою діяльністю. Розглядатимуться правові засади 

академічної доброчесності та плагіат, питання авторського права, основи 

цитування та посилань у наукових роботах і т. д. 

Фінансування проекту здійснюється за підтримки Посольства США в 

Україні. Загалом на програму виділено $1000. Дані кошти буде витрачено на 

навчальні та рекламні матеріали, призовий фонд і гонорар для тренера. 
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Навчання триватиме з листопада 2017 до червня 2018 року. Випускники 

школи отримають сертифікати та цінні подарунки. 

У листопаді в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку», що 

функціонує в Тернопільській ОУНБ, стартував проект «Англійська мова для 

працівників Національної поліції України», мета якого — допомогти в оволодінні 

знаннями та навичками професійно-орієнтованого спілкування англійською. 

Програма вивчення мови розроблена за новітніми технологіями і з урахуванням 

професійних потреб. 

Двадцять чотири працівники Національної поліції України виявили бажання 

поглибити знання з англійської мови. Даний курс дасть їм змогу опанувати 

близько 1000 загальновживаних лексичних одиниць та 500 одиниць професійної 

лексики, навчитися правильно вживати слова та будувати речення, розуміти 

співрозмовника за умови чіткого та нешвидкого мовлення, вести діалог з 

використанням нескладних граматичних конструкцій.  

Навчання триватиме з листопада 2017 до червня 2018 року. 

Фінансування проекту здійснюється за підтримки Посольства США в 

Україні. Загалом на програму виділено $3430. Дані кошти буде витрачено на 

рекламні матеріали, закупку сканера, принтера, навушників, планшетів та гонорар 

для тренера. 

З метою підвищення кваліфікації працівники Тернопільської ОУНБ взяли 

участь у тренінгах з написання: 

— грантових заявок на проекти ЄС (у рамках інформаційної кампанії 

«Будуймо Європу в Україні» Представництва ЄС в Україні); 

— заявок на програму ЄС у сфері культурних та креативних індустрій 

«Креативна Європа»; 

— грантів «Громадські технології — 2017» (тренінг відбувся в 

Американському домі (м. Київ)). 

Одним із важливих напрямів діяльності Тернопільської ОУНБ є участь у 

проектній та грантовій діяльності. 

Представники бібліотеки відвідали тренінг від Представництва ЄС «Як 

написати грантову заявку на конкурси ЄС?». Захід відбувся в коворкінґовому 
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просторі «It House» (проспект С. Бандери, буд. 42, кв. 2) у рамках інформаційної 

кампанії «Будуймо Європу в Україні» Представництва Європейського Союзу в 

Україні, мета якої — поширення європейських цінностей та підвищення рівня 

обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС. 

Про програми та інформаційні ресурси Представництва ЄС розповів Юргіс 

Вілчінскас, керівник відділу преси та інформації Європейського Союзу в Україні. 

Особливий інтерес в учасників тренінгу викликало питання пошуку закордонних 

партнерів та розгляд успішних кейсів отримання фінансування українськими 

заявниками.  

Також організатори запропонували тренінг «Як написати грантову заявку на 

конкурси ЄС?», який провела Вікторія Талашкевич — експерт з розробки та 

подання грантових заявок. 

Під час тренінгу учасники отримали практичні поради щодо того, як 

отримати грантову підтримку та підготувати успішну грантову заявку, з’ясували, 

як працює грантове фінансування. 

Представники Тернопільської ОУНБ взяли участь у тренінгу на тему 

«Написання заявок на конкурси Програми ЄС «Креативна Європа», що відбувся 

31 жовтня у ТВЦ «Атріум». 

Керівник Національного бюро Програми ЄС «Креативна Європа» в Україні 

Юлія Федів розповіла про всі грантові можливості для українських організацій в 

країні та за кордоном.  

З метою підвищення кваліфікації з 

написання грантів представники Тернопільської 

ОУНБ взяли участь у дводенному тренінгу 

«Civic Tech Camp 2017», що відбувся в 

Американському домі (м. Київ). 

Для того, щоб взяти участь у навчанні, 

робоча група з трьох осіб розробила проект, який висвітлював тему «Розвиток 

громади». 

Під час кемпу команда «EtnoHouse» зробила неймовірне: 
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— поспілкувалася з тими, хто вже розробив та запустив ініціативи/проекти 

«Civic Tech»; 

— отримала необхідні знання та інноваційні інструменти для вирішення 

проблем; 

— дізналася, що таке відкриті дані, як можна їх використовувати та як вони 

допомагають виявляти й вирішувати проблеми; 

— розробила план дій для свого проекту, дібрала інструменти та навчилася 

ними оперувати; 

— поспілкувалася з менторами та експертами, удосконалила свій проект; 

— презентувала свій проект; 

— отримала сертифікати. 

«Civic Tech Сamp 2017» — це постійний мозковий штурм. Команда менторів 

навчила, як думати, постійно думати, аналізувати, візуалізувати, співставляти, 

прогнозувати, переконувати. Це безцінний досвід спілкування та навчання. 

У 2017 році почав діяти клуб «Практична мудрість», створений разом з 

Володимиром Совою, керівником йога-студії «Нітайгор». 

Одним із головних чинників стану матеріально-технічної бази бібліотеки є її 

фінансове забезпечення. У 2017 році воно було досить вагомим. Так, на ремонт 

бібліотеки та пожежну сигналізацію з обласного бюджету було виділено 

1 425 700 грн. За ці кошти зроблено частковий ремонт покрівлі, замінено вікна на 

пластикові.  

У результаті роботи, що проводилась упродовж 2017 року в бібліотеці, 

вдалося вирішити такі завдання: покращити імідж бібліотеки, матеріально-

технічну базу відділів; оновити фонд; залучити до бібліотеки нових користувачів, 

покращити якість їх обслуговування; упровадити нові методи роботи з 

користувачами; розширити доступ до електронних ресурсів; підвищити рівень 

інформаційної грамотності користувачів та професійної кваліфікації 

бібліотекарів. 
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Додаток № 1 

Основні показники за 2017 рік 

 

 Відділи 
К-сть 

користувачів 

К-сть 

відвід. 

К-сть 

кн. вид. 

План 
Усього 

21515 129500 431515 

Виконано 21580 135455 436301 

План 
Відділ читального залу 

6000 28000 135150 

Виконано 6010 28033 135184 

План 
Відділ міського абонементу 

5100 55000 91000 

Виконано 5161 55471 91630 

План Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 

820 3010 21000 

Виконано 823 3006 21072 

План 
Відділ технічної літератури 

2070 7550 65500 

Виконано 2073 7567 66939 

План Відділ літератури з 
мистецтва 

1065 3800 20125 

Виконано 1070 3810 20130 

План Відділ літератури 
іноземними мовами 

1100 4220 20600 

Виконано 1106 9405 20956 

План Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

1710 4700 21500 

Виконано 1700 4764 21769 

План Інформаційно-бібліографіч-
ний відділ 

90 120 1000 

Виконано 90 160 1049 

План 
Відділ інформації 

310 6000 600 

Виконано 311 5532 830 

План 
Науково-методичний відділ 

100 500 1120 

Виконано 102 665 1522 

План Сектор міжбібліотечного 
абонементу 

30 100 100 

Виконано 21 13 72 

План 
Сектор періодики 

2230 6000 46620 

Виконано 2256 6343 47965 

План Відділ автоматизації та 
механізації бібліотечних 

процесів 

800 7500 — 

Виконано 765 7679 — 

План Відділ зберігання основного 
фонду 

90 3000 7200 

Виконано 92 3007 7183 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 

 

 

Відділи 

 

Разом 

У тому числі 

Суспіл. 
При- 

родн. 
Техн. Гуманіт. 

Відділ читального 
залу 

135184 78773 17921 — 38490 

Відділ міського 
абонементу 

91630 10771 4242 1723 74894 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 
21072 8722 12350 — — 

Відділ технічної 
літератури 

66939 1138 — 65801 — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

20130 — — — 20130 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

20956 17241 43 5 2667 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

21769 15285 2065 263 4156 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

1049 15 — — 1034 

Відділ інформації 830 337  — 493 

Науково-методичний 
відділ 

1522 156  — 1366 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 
72 65 2 — 5 

Сектор періодики 47965 42049 694 — 5222 

Відділ зберігання 
основного фонду 

7183 1635 678 494 4376 

Відділ автоматизації  
та механізації 

бібліотечних процесів 
— — — — — 

УСЬОГО 436301 177187 37995 68286 152833 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 

Відділи 

 

Із загальної кількості примірників 

За видами 
За мовами 
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Відділ читального 
залу 

19659 115525 — — 104778 30406 — — 

Відділ міського 
абонементу 

84957 6673 — — 54998 36579 — 53 

Відділ сільсько- 
господарської 
літератури 

1669 19403 — — 15968 5104 — — 

Відділ технічної 
літератури 

4663 62276 — — 26117 40822 — — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

4039 16091 — — 12365 7765 — — 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

2718 18235 3 — 8293 973 224 11466 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

9347 12422 — — 21717 — 52 — 

Інформаційно-
бібліографічний 

відділ 
161 888 — — 1045 4 — — 

Відділ інформації 830 — — — 830 —  — — 

Науково-
методичний відділ 

480 1042 — — 1514 8 —  

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 
27 — — 45 71 1 — — 

Сектор періодики — 47965 — — 42785 5180 — — 

Відділ зберігання 
основного фонду 

5823 1360 — — 6518 665 — — 

Відділ 
автоматизації  та 

механізації 
бібліотечних 
процесів 

— — — — — — — — 

УСЬОГО  134373 301880 3 45 296999 127507 276 11519 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 

 

Відділи  Усього Наук. 

працівники 

ІТП Спеціалісти 

с/г 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Відділ читального 
залу 

6134 6010 397 371 48 80 3 4 

Відділ міського 
абонементу 

5191 5161 208 205 217 187 5 4 

Відділ 
сільськогосподарсь-

кої літератури 

815 823 58 54 43 42 23 22 

Відділ технічної 
літератури 

2062 2073 71 54 276 265 — — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

1044 1070 76 82 — — — — 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

1094 1106 93 79 24 35 — — 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 
бібліографії 

1701 1700 132 124 77 68 3 6 

Інформаційно-
бібліографічний 

відділ 

90 90 4 7 1 — — — 

Відділ інформації  300 311 3 7 12 17 2 1 

Науково-методичний 
відділ 

103 102 — — — — — — 

Сектор 
міжбібліотечного 

абонементу 

11 21 3 3 2 2 — — 

Сектор періодики 2250 2256 49 68 69 45 — 2 

Відділ зберігання 
основного фонду 

95 92  — — — — — 

Відділ автоматизації 
та механізації біб-
ліотечних процесів 

773 765 14 18 35 28 — — 

УСЬОГО  21663 21580 1108 1072 803 769 36 39 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 

 

Відділи  Студенти  Службовці  Робітники  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Відділ читального залу 1272 1132 3822 3762 32 22 

Відділ міського 
абонементу 

1943 1892 2057 1987 166 261 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 

207 171 181 202 47 54 

Відділ технічної 
літератури 

603 595 356 345 103 94 

Відділ літератури з 
мистецтва 

452 507 151 160 17 14 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

572 532 165 215 54 33 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

481 421 616 639 45 58 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

18 8 10 16 — — 

Відділ інформації  71 53 66 72 16 24 

Науково-методичний 
відділ 

1 — 
1 — — — 

Сектор міжбібліотечного 
абонементу 

— 1 1 1 1 — 

Сектор періодики 1123 910 759 1014 36 19 

Відділ зберігання 
основного фонду 

— —  —  — 

Відділ автоматизації  та 
механізації бібліотечних 

процесів 

475 454 43 68 60 62 

УСЬОГО  7218 6676 8228 8481 577 641 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 

 

Відділи 

Працівники 

культури 

Корист. з 

особл. 

потребами 

 

Інші 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Відділ читального залу 150 162 — — 410 477 

Відділ міського абонементу 176 186 79 83 340 356 

Відділ сільськогосподарської 
літератури 

119 103 
— — 

137 175 

Відділ технічної літератури 189 179 — — 464 541 

Відділ літератури з мистецтва 265 209 — — 83 98 

Відділ літератури іноземними мовами 91 94 — 1 95 117 

Відділ краєзнавчої літератури та 

бібліографії 

192 199 — 
— 

155 185 

Інформаційно-бібліографічний відділ 51 49 1 — 5 10 

Відділ інформації 48 30 — 5 82 102 

Науково-методичний відділ 101 96 — — — 6 

Сектор міжбібліотечного абонементу 2 — — — 2 14 

Сектор періодики 63 58 — — 151 140 

Відділ зберігання основного фонду 95 92 — — — — 

Відділ автоматизації та механізації 

бібліотечних процесів 

89 81 — — 57 54 

УСЬОГО  1631 1538 80 89 1981 2275 
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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 212 843 4511 444 352 

Відділ міського абонементу 299 1062 3335 465 635 

Відділ 
сільськогосподарської 

літератури 
47 109 500 167 56 

Відділ технічної літератури 55 346 1456 216 308 

Відділ літератури з 
мистецтва 

198 243 507 122 170 

Відділ літератури 
іноземними мовами 

209 295 522 80 6437 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

82 300 1079 239 145 

Інформаційно-
бібліографічний відділ 

— 7 83 — — 

Відділ інформації 12 34 216 49 414 

Науково-методичний відділ — — 86 16 — 

Сектор міжбібліотечного 
абонементу 

— — 18 3 13 

Сектор періодики 213 416 1497 130 200 

Відділ зберігання основного 
фонду 

— — 92 — — 

Відділ автоматизації та 
механізації бібліотечних 

процесів 
— 454 309 2 — 

УСЬОГО  1327 4109 14211 1933 8730 
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Додаток № 4 

Соціокультурна діяльність бібліотеки 

Перелік заходів План на  
2017 р. 

Виконано  
у  

2017 р. 

У т. ч. по кварталах 

І ІІ ІІІ ІV 

Книжкові виставки 208 212 71 62 42 37 

У т. ч. віртуальні 12 17 5 4 5 3 

Краєзнавчий календар 71 71 21 18 15 17 

Літературно-мистецькі свята, вечори 11 11 3 4 2 2 

Дні періодики 3 3 — — 3 — 

Репрезентації книжок, журналів 7 8 2 2 2 2 

Екскурсії бібліотекою 74 70 — 3 67 — 

Березневі наукові читання 1 1 1 — — — 

Круглі столи 4 4 — 1 1 2 

Відеозустрічі 2 2 — 1 1 — 

Віртуальна мандрівка 1 1 — — 1 — 

Відеомарафон — 1 1 — — — 

Поетичні читання 1 1 1 — — — 

Історичні читання 2 2 1 — 1 — 

Зустріч з учасниками АТО 1 1 — 1 — — 

Година пам’яті 1 2 — — 1 1 

Літературні читання 2 2 1 1 — — 

Майстер-класи 14 14 3 3 4 4 

Години права 2 2 — — 2 — 

Година поезії 1 1 1 — — — 

Дискусійна платформа 1 1 — — 1 — 

Історичний дискурс 1 1 1 — — — 

Відкритий діалог 1 1 1 — — — 

Година історичної книги 1 1 — 1 — — 

Година цікавих повідомлень 1 1 — — — 1 

Година корисних порад 2 2 1 — 1 — 

Інформаційні години 2 3 1 — 2 — 

Екологічна година 1 1 — 1 — — 

Тиждень права 1 1 — — — 1 

Засідання Клубу любителів американського 
кіно 

20 1 1 — — — 

Засідання Клубу розмовної англійської мови 120 164 41 41 41 41 

Засідання Клубу англійської мови для 
початківців 

40 42 12 10 10 10 

Засідання Клубу з вивчення німецької мови 10 27 7 7 7 6 

Засідання Клубу для дівчат 10 4 4 — — — 

Засідання Клубу з підготовки до TOEFL-тесту 
(для тих, хто готується складати тест на 
знання англійської мови) 

40 — — — — — 
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Перелік заходів План на  
2017 р. 

Виконано у  
2017 р. 

У т. ч. по кварталах 

І ІІ ІІІ ІV 

Засідання Клубу англійської мови для 
користувачів із середнім рівнем володіння 

— 35 8 8 11 8 

Засідання Клубу любителів музики кантрі 12 11 3 3 3 2 

Засідання Клубу шанувальників книги  2 2 1 1 — — 

Засідання клубу живопису «Відкрийте у собі 
художника» 

— 8 2 2 2 2 

Засідання клубу «Практична мудрість» — 3 — — — 3 

Засідання Клубу англійської мови для 
туристів 

10 10 2 3 2 3 

Засідання Клубу англійської мови для 
журналістів 

15 31 8 8 8 7 

Проект «Англійська мова для працівників 
Національної поліції України» 

— 9 — — — 9 

Проект «Школа академічної доброчесності» — 1 — — — 1 

Вечори інтелектуальних ігор 30 2 — 1 1 — 

Тематичні перегляди документів 14 14 3 3 4 4 

Огляди документів 26 27 7 7 7 6 

Акції 3 4 1 1 1 1 
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Додаток № 5 

Надходження літератури за джерелами 

№ Джерела надходження 
План  

на 2017 рік 

Виконано в 

2017 році 

План  

на 2018 рік 

1. Видавництва, книготоргові 
організації, книжкові 
магазини 

550 470 800 

2. «Преса» (додатки) 150 43 100 

3. Обмінний фонд 350 88 300 

4. Обласний обов’язковий 
примірник 

700 496 700 

5. Інші джерела 850 600 800 

6. Взамін загублених 650 461 600 

7. Подарунок 850 961 850 

8. За державними програмами  920 644 900 

9. Діаспора 250 - 200 

10. Посольства 50 108 50 

 УСЬОГО 5320 3871 5300 

 

 

Додаток № 6 

 

Розподіл видань, що вибули 

№ Причини вибуття 
Кількість примірників 

2016 2017 

1. Зношеність 6774 3312 

2. Не повернули користувачі 351 461 

3. Застарілі за змістом 1421 0 

4. Дублетні 889 6364 

 УСЬОГО 9435 10137 
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Додаток № 7 
 

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 2018 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. 
2016р 

ІІІ кв. 
2017р.  

ВКЛБ 

3. «Професійне досьє 
бібліотекаря» 

Інформ.-
аналіт. бюл. 
Вип. 1—4 

3 30 Циф-
ровий 

І кв. ІV кв. НМВ 

4. «Публічні бібліотеки 
Тернопільщини: рік 
2016» 

Аналіт.-стат. 
огляд 

2,5 30 Циф-
ровий 

І кв. ІІ кв. НМВ 

5. «Крізь призму со-
ціології» 

Інформ.-
аналіт. бюл. 
Вип. 1—2 

1,5 30 Циф-
ровий 

ІІ кв. ІV кв. НМВ 

6. Аналітична довідка 
звернень до сайта 
Тернопільської 
ОУНБ 
(www.library.te.ua) 
протягом 2016 року 

Інформ.-
аналіт. огляд 

0,8 30 Циф-
ровий 

І кв. І кв. ВАМ
БП 

7. «Культура Терно-
пільщини: 2016 рік 
(сторінками цент-
ральних та обласних 
періодичних 
видань)» 

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: 
2016 рік» 

Інформ. 
список 

0,5 30 Циф-
ровий 

І кв. ІV кв. ВІ 
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Додаток № 7 
 

№ 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. «Нові надходження з 
питань бібліотеко-
знаства та бібліо-
течної справи» 

Інформ. бюл. 
Вип. 1—4 

0,5 30 Циф-
ровий 

І кв. ІV кв. ВІ 

11. «Сторінками тех-
нічних періодичних 
видань» 

Інформ. 
список. 

Вип. 1—4 

1,4 30 Циф-
ровий 

І кв. ІV кв. ВТЛ 

12. «Вам, спеціалісти» Інформ. 
список. 

Вип. 1—4 

0,7 30 Циф-
ровий 

І кв. ІV кв. ВСЛ 

13. «Культура Терно-
пільщини: 2016 рік 
(сторінками цен-
тральних та обласних 
періодичних ви-
дань)» 

Анот. 
бібліогр. 
покажчик 

6 30 Циф-
ровий 

 І кв. ВІ 
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Додаток № 8 

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 
 

 


