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Підсумком звітного 2018 року було утвердження головної книгозбірні як 

багатофункціонального інформаційно-культурного та методичного центру 

області.  

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека (ТОУНБ) 

реалізовувала завдання:  

— організацію доступу користувачів до якісних інформаційних ресурсів, 

інноваційних послуг та сервісів у контексті Глобальних цілей сталого розвитку до 

2030 року (ціль 16);  

— створення фізичного та віртуального простору для сприяння самоосвіті, 

розвитку творчості та змістовного дозвілля; 

— створення єдиної інтегрованої бібліотечно-інформаційної системи області;  

— реалізацію корпоративного проекту зі створення Зведеного електронного 

каталогу публічних бібліотек Тернопільщини з використанням автоматизованої 

інформаційної бібліотечної системи «УФД/Бібліотека» (версія 3); 

— забезпечення підвищення ролі публічних бібліотек у житті громад області; 

— участь у проектній та грантовій діяльності щодо залучення коштів від 

благодійних фондів та організацій, Фонду регіонального розвитку, органів 

місцевого самоврядування, відділу преси та інформації Посольства США в 

Україні, Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів; 

— налагодження і розвиток партнерських зв’язків із стейкхолдерами 

бібліотеки, регіональними та  національними організаціями. 

Діяльність ТОУНБ базувалась на дотриманні Законів України «Про 

культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», указів Президента України, 

постанов та розпоряджень Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України, нормативно-правових актів Міністерства культури України; була 

орієнтована на «Стратегію 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, виконання «Програми розвитку Тернопільської 

обласної універсальної наукової бібліотеки на 2016—2020 роки». 
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Технологічні процеси та операції відповідали інструктивно-нормативним 

документам у галузі бібліотечної справи. 

Фонд документів ТОУНБ посідає виняткове місце у документально-

ресурсній базі регіону за універсальністю і є найбільш доступним для 

користувачів області. 

У звітному році процес управління бібліотечним фондом (БФ) спрямовувався 

на оптимізацію  якісних і кількісних показників, зокрема шляхом досягнення 

обсягів, повноти й оперативності поточного комплектування. Комплектатори 

продовжували вирішувати проблему оновлення БФ, у тому числі за мовною 

ознакою.  

У 2018 році надходження становило 6677 пр. видань (4275 назв, вартісний 

обсяг –– 477 183,20 грн), у т. ч.: 

— книг та брошур — 5595 пр.; 

— журналів — 1012 пр.; 

— газет — 70 річних комплектів. 

Таким чином, БФ Тернопільської обласної універсальної наукової станом на 

01.01.2019 р. становить 500 149 пр. видань, у т. ч.: 

— книг і брошур — 409 536 пр. видань; 

— журналів і газет — 87 687 пр. видань; 

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

1224 пр.). 

Уперше коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду більший за 

одиницю — 1,36%. Видання українською мовою у загальній кількості надходжень 

документів становили 84%, у цілому наявність відповідного сегменту в БФ 

бібліотеки ––  35,5%. 

За джерелами надходження: книги, куплені за бюджетні кошти — 2406 пр.; 

дарунок — 1529 пр.; заміна втрачених — 205 пр.; обов’язковий примірник — 

653 пр.; книгообмін — 182 пр.; додатки до преси — 63 пр.; за державними 

програмами — 11 пр.; інші джерела — 546 пр. 

У 2018 році з обласного бюджету виділено кошти для придбання літератури 

в розмірі 250 тис. грн. Загалом було закуплено 2201 пр. видань (1219 назв) на 
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загальну суму 250 тис. грн, що становило 43% від всіх надходжень. Досягнуто 

рівня, коли придбання нової літератури стало вагомим джерелом поповнення 

бібліотечного фонду новою та якісною літературою.  

У звітному році подолано фінансовий бар’єр (200 тис. грн): ТОУНБ 

закуповувала поліграфічну продукцію відповідно до Закону України «Про 

публічні закупівлі» із використанням системи «Prozorro». Переможцями 

відкритих торгів стали учасники: «Наш Формат», «КМ-БУКС», «Центр 

навчальної літератури», «Академія», «Право», тернопільська книготорговельна 

організація «Книжкова хата», фізична особа-підприємець Пастушенко Олена 

Федорівна. Проведення відкритих торгів щодо закупівлі нової літератури 

дозволило зекономити кошти на суму понад 18 тис. грн., на які було укладено 

прямий договір з книготорговельною організацією «Книжкова хата» та закуплено 

літературу з різних видавництв. Середня вартість одного придбаного примірника 

видання становила 114 грн. 

Надходження обов’язкового примірника документів, як ефективне джерело 

комплектування БФ, сприяло оновлюваності, розвитку краєзнавчих ресурсів 

бібліотеки, забезпечило економію фінансових коштів. Так, надходження 

обов`язкових видань, відповідно до ст. 8 Закону України вiд 09.04.1999 р. № 595-

XIV «Про обов’язковий примірник документів», у 2018 році становило 653 пр. 

(458 назв), що на 157 пр. більше у порівнянні з 2017 роком. Варто зазначити, що 

бібліотека не має важелів впливу на забезпечення повним спектром видавничої 

продукції від регіональних поліграфічних підприємств, тому для підготовки 

краєзнавчих посібників змушена передплачувати  районні газети за власні кошти 

для уникнення лакун у літописній спадщині краю. 

Підтримку в поповненні бібліотечних фондів надає місцева влада. ТОУНБ 

здійснює облік і розподіл цих видань за територіальним і цільовим призначенням. 

За сприяння обласної видавничої ради до публічних бібліотек Тернопільщини 

надійшло 38 назв книжок авторів краю. 

Вагому частку надходжень у БФ становила література від благодійників та 

дарувальників –– 1529 примірників. 
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Надзвичайно цінний подарунок книгозбірня отримала від о. Марка Семегена, 

настоятеля собору Святої Софії в Римі та голови товариства «Свята Софія» 

(м. Рим), — колекцію Товариства «Свята Софія». Серед одержаних книжок — 

«Твори Патріярха і Кардинала Йосифа» (1—18 т.), «Monumenta Ucrainae 

Historica» (зібрані митрополитом Андреєм Шептицьким (1—12 т.) й отцем 

Олександром Бараном (13—14 т.)), документи з минулого Української 

католицької церкви і видані Блаженнішим, комплект часопису «Богословія», інші 

видання Українського католицького університету та Українського богословського 

товариства. Ці видання сприятимуть розвитку науки та духовному відродженню 

української нації.  

Бібліотечку, понад 1000 примірників документів, яку мистецьке подружжя 

Віри та Дмитра Стецьків збирало впродовж усього життя, племінниця п. Віри 

Людмила Богомол передала у дарунок ТОУНБ. Із цих видань було відібрано 

770 пр. (765 назв) та занесено у БФ окремою колекцією. В основі зібрання — 

рідкісні цінні мистецькі альбоми живопису, графіки, скульптури, архітектури, 

декоративно-ужиткового мистецтва та мистецька періодика (журнали «Музейний 

провулок», «Артанія»). Понад 300 пр. дублетної літератури з колекції Віри та 

Дмитра Стецьків передано в обмінний фонд бібліотеки. Тематика літератури, 

представленої в бібліотеці, надзвичайно різнобарвна: від художньої — до 

історичної, філософської. Найбільшу частину колекції становить література з 

мистецтва. Безумовно, зібрання Віри та Дмитра Стецьків стало гордістю 

бібліотеки, окрасою її фонду. 

Від видавництва «Родовід», за підтримки Українського культурного фонду, 

бібліотека отримала у подарунок унікальне фундаментальне видання Андрія 

Гречила та Богдана Завітія «Наш Герб. Українські символи від княжих часів до 

сьогодення», яке здобуло Гран-прі 25 Book Forum. У 400-сторінковому альбомі 

автори зібрали понад 1000 артефактів із більш як півсотні музеїв, архівів і 

бібліотек України та світу. Багатоілюстрована книжка розповідає не тільки про 

історію українського герба — тризуба, але й про становлення української 

символіки загалом. Подароване видання змістовно та якісно доповнило фонд 
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книгозбірні та є надзвичайно цінним для науковців, дослідників, всіх, хто 

цікавиться історією нашої держави. 

Видавництво «Дуліби» долучилося до загальноукраїнської акції підтримки 

бібліотек та надіслало у подарунок нашій книгозбірні 24 назви власних видань 

(178 пр.), які були також розподілені між публічними бібліотеками області. Серед 

отриманих видань — академічна, науково-популярна та художня література, 

зокрема: фундаментальна праця колективу авторів «Народна культура українців. 

Життєвий цикл людини» (т. 1—5), наукове видання «Українська канадіана» (т. 1), 

монографія Марини Гримич «Життя піньорами: український культурний 

ландшафт українських поселень Бразилії», книжка Роберта-Богдана Климаша 

«Українська народна культура в канадських преріях», фольклористична праця 

Тетяни Шевчук та Ярини Ставицької «Українська снотлумачна традиція» та 

багато інших цікавих видань. 

Кандидат технічних наук, доцент, заслужений раціоналізатор України Сергій 

Васильович Криворучко подарував бібліотеці  вісім примірників авторської 

монографії «Успіх в бізнесі: від нуля до мільйонів», в якій досліджено теоретичні 

й практичні аспекти створення та реалізації бізнесу, аналізуються різні фази 

підприємницької діяльності, методологічні й філософські принципи організації та 

вдосконалення бізнесу. Видання буде корисним науковцям, аналітикам, 

бізнесменам, всім, хто цікавиться питаннями успіху в підприємницькій 

діяльності. 

Вже стало традицією, що працівники відділу комплектування фонду у 

вересні проводять День комплектатора, відвідуючи Львівський Book Forum. Не 

став винятком і 2018 рік. На ярмарку придбано унікальні та цінні видання, серед 

яких книжки, визнані найкращими у різних номінаціях та відзначені особливими 

відзнаками «Book Forum Best Book Award» (раніше — «Найкраща книга Форуму 

видавців»), зокрема книжки Марії Рипан та Олега Турія «Найдорожча мамусю! 

Листування о. Любомира Гузара із Матір’ю (1975—1992)» (вид-во УКУ), 

Максима Тарнавського «Нечуваний Нечуй» (вид-во «Laurus»), Тетяни Терен 

«Прості речі. Вісім розмов з Адою Роговцевою» (вид-во «Pabulum»), 

Блаженнішого Святослава Шевчука «Діалог лікує рани» (вид-во «Свічадо»), 
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Матері Терези «Будь моїм світлом», «Будьмо милосердні» (вид-во «Місіонер»), 

Джеймса Мартіна «Ісус» (вид-во «Свічадо»), Курта Воннегута «Буфонада» (вид-

во «Вавилонська бібліотека»). 

У 2018 році бібліотека продовжувала отримувати книжки шрифтом Брайля в 

рамках проекту, ініційованого Львівським обласним осередком ВГО «Українська 

спілка інвалідів — УСІ» за фінансової підтримки благодійної організації «Фонд 

родини Нечитайло». Загалом за звітний період книгозбірня отримала 4 назви 

видань шрифтом Брайля, а саме: «36 і 6 котів-детективів» Галини Вдовиченко, 

«Матильда» Роальда Дала, «Нові пригоди Ракети на чотирьох лапах» Джеремі 

Стронга та «Пригоди кота Пуха-Золотовуса» Миколи Михтодовича.  

У грудні 2018 року ТОУНБ отримала книжки за державною програмою на 

виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 року 

№ 941-р «Про затвердження переліку книжкової продукції для поповнення 

бібліотечних фондів». Літературу закупив Український інститут книги. Загалом за 

програмою Українського інституту книги наша книгозбірня одержала 37 606 пр. 

видань (714 назв) на загальну суму 4 391 205,87 грн. 

Відповідно до листів, надісланих ТОУНБ про відповідальність публічних 

бібліотек області щодо отримання і розподілу книжкової продукції за 

централізованими надходженнями, бібліотека розподілила 43 431 пр. видань, 

зокрема: 

— за державною програмою Українського інституту книги — 37 606 пр. 

(714 назв); 

— за державною програмою «Українська книга» (2016 р.) — 202 пр. 

(3 назви); 

— від обласної видавничої ради — 2697 пр. (38 назв); 

— подаровані видання — 221 пр. видань (10 назв); 

— інші джерела — 2405 пр. видань (17 назв); 

— газета «Соломія» — 300 річних комплектів. 

Робота з обмінним фондом (ОФ) книгозбірні у 2018 році спрямовувалась на 

його організацію, перерозподіл, забезпечення якісного складу.  
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У 2018 році основними джерелами комплектування були книжки, що 

надійшли від Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, подаровані 

видання, зокрема з колекції Віри та Дмитра Стецьків, а також дублетна 

література, вилучена з фонду Тернопільської ОУНБ. 

Проаналізовано документи ОФ на предмет їх актуальності і, як наслідок, з 

розділу «Економіка» списано значну кількість зношених та застарілих видань. 

Значне наповнення ОФ активізувало процес перерозподілу. Так, упродовж 

року доукомплектовано дванадцять бібліотек області, зокрема Козівську, 

Шумську, Борщівську, Зборівську, Підгаєцьку ЦБ, бібліотеку-філіал с. Великий 

Глибочок Тернопільського району.  

З ОФ передавались книжки у бібліотеки інших відомств, зокрема: державної 

установи «Чортківська установа виконання покарань (№ 26)», Одеського 

військово-морського ліцею, Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка, Тернопільського національного економічного 

університету, Теребовлянського вищого училища культури. Усього — 1047 пр. 

видань. 

Підготовлено й розміщено на сайті Тернопільської ОУНБ щоквартальні 

списки «Нові надходження в обмінний фонд ОУНБ». 

Електронною поштою надіслано: 

— інформаційно-методичний лист «Шляхи та форми доукомплектування 

фондів публічних бібліотек із питань історії, літературознавства та краєзнавства» 

(центральні районні бібліотеки); 

— інформаційний список «Нові надходження в обмінний фонд ОУНБ у 

І кварталі» (центральні районні бібліотеки); 

— інформаційний список «Нові надходження в обмінний фонд ОУНБ у 

ІІІ кварталі» (центральні районні бібліотеки); 

— інформаційний список «Документи з питань фізико-математичних та 

хіміко-біологічних наук» (ТНПУ ім. В. Гнатюка). 

Складено інформаційні списки: 

— «Сучасна українська і зарубіжна книга» (для бібліотеки Одеського 

військово-морського ліцею); 
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— «Пригоди і фантастика зарубіжних авторів» (для бібліотеки 44-ї окремої 

артилерійської бригади міста Тернополя); 

— «Краєзнавство Тернопілля» (для реалізації задуму Торецького міського 

військового комісаріату Донецької області, а саме — створення територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки в рамках проекту «Україна — 

єдина!»); 

— «Медична література в обмінному фонді Тернопільської ОУНБ» (на 

предмет актуальності). 

Робота щодо формування і перерозподілу нових надходжень ОФ традиційно 

здійснювалася в координації зі спеціалізованими відділами ОУНБ. 

У зв’язку із зростанням цін передплату періодичних видань на 2019 рік  

виконано з тимчасовим обмеженням за переліком і періодом отримання: газет — 

І квартал 2019 року — 59 назв (61 комплект),  журналів — січень — лютий — 

84 назви на загальну суму 19 987,50 грн. 

Відредаговано зведену картотеку періодичних видань, які отримують 

бібліотеки м. Тернополя у 2019 році. 

Продовжувалася робота щодо очищення фонду від пасивної частини, яка 

утворилась за рахунок видань, що втратили актуальність, фізично зношених і 

непридатних для використання. 

Упродовж 2018 року вибуло 17 529 пр. видань (план — 9500 пр.). 

За причинами вибуття: 

— зношена література — 10 411 пр.; 

— застаріла за змістом — 53 пр.; 

— втрата користувачем — 205 пр.; 

— дублетність — 6860 пр. 

Списано з балансу бібліотеки 15 517 пр. видань. Таким чином, бібліотечний 

фонд станом на 01.01.2019 р. становив 500 149 пр. видань, у т. ч.: 

— книг і брошур — 409 536 пр. видань; 

— журналів і газет — 87 687 пр. видань; 

— аудіовізуальних та електронних видань — 2926 пр. видань (АВ — 

1702 пр., ЕВ — 1224 пр.). 
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Відповідно, станом на 01.01.2019 р. на балансі бібліотеки є 412 462 пр. 

видань. 

Таким чином, комплектатори ТОУНБ за звітний період доклали значних 

зусиль для вирішення завдань формування БФ, виконання бібколекторських 

функцій для мережі публічних бібліотек області, а також координації роботи 

щодо комплектування фондів. 

Робота відділу обробки літератури та організації каталогів була 

спрямована на вдосконалення: управління системою каталогів; процесів 

каталогізації; знань і навичок систематизування документів у зв’язку з 

впровадженням Універсальної десяткової класифікації (УДК). Виконувалися 

пріоритетні завдання: забезпечення методично-консультаційної допомоги щодо 

організації та ведення каталогів, впровадження УДК у публічних бібліотеках 

області. 

У зв’язку з переходом на АБІС «УФД/Бібліотека» (версія 3) поновлювалася 

регламентуюча документація; відслідковувалося забезпечення дотримання діючих 

державних стандартів з питань каталогізації та обробки документів і 

відображення бібліографічних записів у БД «Зведений електронний каталог 

публічних бібліотек Тернопільської області» (ЗвПБТО); редагувались карткові 

каталоги та ЗвПБТО. 

Упродовж року працівники ВОЛОК опрацювали 49 партій літератури, що 

становить 5557 документів. Засистематизовано і складено бібліографічний опис 

документів на 4121 назву документів. Видруковано 13 008 карток і 

11 114 індикаторів та формулярів для книжок. 

Виконано розстановку карток у традиційні карткові каталоги: 

— генеральний — 4162; 

— алфавітний — 4066; 

— систематичний — 4780. 

Усього розставлено 13 008 карток. 

Важливим завданням було очистити карткові каталоги та електронний 

каталог від БЗ на застарілу та зношену літературу, зокрема з генерального 
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каталогу вилучено 9192 номери, з електронного каталогу — 2788 номерів, 

алфавітного — 1521 картку, систематичного — 524 картки.  

Упродовж 2018 року працівники відділу здійснювали часткове методичне і 

технічне редагування карткових каталогів:  

— алфавітного читацького каталогу українською мовою на правильність 

розстановки карток, заміну роздільників (відредаговано букву «О» та «П»); 

— алфавітного читацького каталогу російською мовою на правильність 

розстановки карток, заміну роздільників (відредаговано букву «Р», «С»).  

Із січня 2018 року для систематичного каталогу у розділі «Нові 

надходження» здійснено оформлення центральних роздільників за новою 

класифікацією. Усього оформлено 145 роздільників. 

Звітний період для відділу ОЛОК означений модернізацією та пошуком 

технологічних рішень, щоб максимально зберегти конвертовану БД, створену на 

АБІС «ІРБІС». Для вдосконалення роботи в АБІС «УФД/Бібліотека» (версія 3) 

постійно проводилися консультації з розробником програмного забезпечення. 

Спільним рішенням було розпочати редагування предметних рубрик. 

Відредаговано букву «Л» до рубрики «Лазерне випромінювання». 

Для кращого розкриття фонду книгозбірні працівники відділу за допомогою 

технічних можливостей АБІС «УФД/Бібліотека» (версія 3) щомісяця формували 

списки нових надходжень. 

Відділ ОЛОК надавав послуги користувачам та видавництвам у визначенні 

індексу УДК та авторського знаку для монографій, підручників та інших 

друкованих видань. Усього заіндексовано 143 документи. 

Основна мета відділу зберігання основного фонду — забезпечення 

зберігання та укомплектування  документів у проміжках між їхнім використанням 

читачами бібліотеки. 

Однією з технологічних функцій відділу у 2018 році було приймання 

оброблених нових надходжень з відділу обробки  і розподіл їх між структурними 

підрозділами бібліотеки. 

Звільнялись полиці від застарілої, дублетної, зношеної літератури. До 

обмінного фонду передано 6860 пр. документів. 
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З фондів структурних підрозділів бібліотеки відділ прийняв на зберігання  

11 647 пр. документів, якими рідко користуються читачі, але які не втратили 

цінності.  

Щодо популяризації фонду, то працівники відділу підготували та провели 

ряд заходів:  

— до Дня книги й авторського права в читальному залі оформлено виставку 

«Незаслужено забуті», на якій знайшли своє місце твори таких  письменників, як 

Павла Загребельного, Володимира Малика, Володимира Скляренка; 

— до Дня Незалежності України на сайті бібліотеки оформлено віртуальну 

виставку під назвою «Український національний рух в першій половині XIX ст. 

на західноукраїнських землях», де представлено книжки про національно-

визвольний рух українців Галичини в ХІХ ст.; 

— до Дня захисника України оформлено віртуальну виставку альбомів 

«Військове мистецтво України», на якій представлено документи про військову 

зброю різних періодів; неодноразово інформація про виставку звучала на 

обласному радіо; 

— до Дня книги й авторського права на обласному радіо проведено огляд 

літератури «Колекція книжок письменників діаспори Михайла та Ярослави 

Шафранюків»; на сайті бібліотеки розміщено однойменну віртуальну виставку, на 

якій представлено книжки історичної тематики, присвячені боротьбі українського 

народу за волю та державність в 1917—1920 роках. 

З метою збереження фонду рідкісних і цінних видань проведено 

інвентаризацію. Згізно з її результатами фонд сектору нараховує 1748 пр. 

документів. Упродовж року фонд поповнився 392 пр. документів. Серед них: 

стародруків — 41 пр., з автографами — 18 пр., з екслібрисами — 333 пр. Станом 

на 01.01.2019 року фонд становить 1965 пр. документів. 

Упродовж року велася робота з 658 відмовами. Аналіз показав, що більшість 

відсутніх документів знаходилася в інших відділах. 

Чимала робота проводилася щодо впорядкування фонду сектору зберігання 

літератури на першому поверсі відділу. Впорядковано та переміщено відділи: 
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російська література, українська література, мистецтво, економіка (на 

1233 полицях). 

У Топографічний каталог відділу влито 12 891 індикатор на книжки, які 

надійшли у відділ. Вилучено з Топографічного каталогу 27 551 індикатор. 

 З фонду вибуло 1607 періодичних видань, серед них — 104 газети та 

1503 журнали. 

Надруковано 23 акти на списані документи. 

Відредаговано 30 каталожних ящиків Топографічного каталогу сектору 

зберігання літератури, а це 48 000 індикаторів. 

З метою збереження фонду за рік відремонтовано 1998 документів, зроблено 

копії на 193 відсутні в книжках  сторінки.  

Для палітурної оправи відібрано 80 підшивок газет. 

Із сектору періодики прийнято 150 підшивок газет (75 розставлено у 

цокольному приміщенні бібліотеки, 75 розміщено у філіалі). 

З читального залу прийнято 1201 пр. журналів, які впорядковано у 

цокольному приміщенні книгозбірні. У картотеку періодичних видань внесено 

записи про отримання газет та журналів. 

Написано 111 відсутніх індикаторів і влито в Топографічний каталог. 

За рік у відділ надійшло 39 нових партій літератури, а це 5558 пр. 

документів, які розподілено між структурними підрозділами бібліотеки. У відділ 

зберігання надійшло 1244 пр. документів (план — 800 пр.). 

Відділам бібліотеки видано 15 918 пр. документів. 

Фонд відділу на 01.01.2019 року становить 279 711 пр. документів (з них: 

246 746 пр. — книжки та АВД, 32 965 пр. — періодика). 

ТОУНБ реалізовувала потенціал інформаційної установи, яка формує власні 

електронні продукти і забезпечує доступ до інформаційних ресурсів у цілому. 

Бібліотека наповнювала контентом веб-сайт з електронним каталогом 

(library.te.ua), веб-портал «Тернопільщина» (http//irp.te.ua), створювала е-

бібліографічні та інформаційні посібники, презентувала себе широкому загалові 

користувачів у соціальних мережах. 
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Звернення на головну сторінку сайта ТОУНБ у 2018 році та портал становило 

283 тис., зокрема сайт відвідали 39 тис. користувачів, під час 59 тис. сеансів вони 

переглянули 150 тис. сторінок сайта та електронного каталогу; портал відвідала 

61 тис. користувачів (79 тис. сеансів); статистика блогів — 145 тис. сеансів. 

Виконано модернізацію структури та дизайну сайта після переносу на 

платформу «WordPress», протестовано та впроваджено ряд функціоналів для 

шаблону сайта, зокрема проведено оновлення налаштувань і взаємодій 

підкатегорій сайта у зв’язку з введенням нової глобальної категорії — «2018 рік». 

Добирались лаконічні та зрозумілі назви, єдина стилістика на сторінках, зрозуміла 

навігація.  

На головній сторінці виокремлено й розміщено можливість зворотнього 

зв’язку з користувачами у розділі «Віртуальна довідка», забезпечено 

кросбраузерність сайта і, як результат, — 5% відвідувань сайта зафіксовано з 

мобільних пристроїв. 

Постійно перевірялась регулярність та якість новинного контенту. 

Поповнювалися розділи сайта: «Бібліотечні новини» — 188; «Видання 

бібліотеки» — 86; «Про нас пишуть» — 86. Фіксація бібліотечних подій на сайті 

відображена у 117 фотогалереях та 36 відеороликах на сервісі відеоматеріалів 

«YouTube». 

Проаналізувавши інформацію, подану в «Аналітичних довідках...» за 

попередні роки щодо розподілу звернень користувачів до сайта і відповідних 

пунктів горизонтального текстового меню навігації, 71% звернень припадає на 

«Ресурси» ТОУНБ. Тому пріоритетним напрямком щодо інформаційної системи 

бібліотеки була робота над якістю і доступністю електронного каталогу як 

головного джерела вторинних інформаційних ресурсів.  

На сайті книгозбірні доступний електронний каталог у АБІС «ІРБІС» із 

базами даних різного тематичного наповнення. Паралельно, упродовж звітного 

року, впроваджувалася нова національна АБІС «УФД/Бібліотека» (версія 3) та 

започатковувався Зведений електронний каталог публічних бібліотек 

Тернопільської області (ЗвЕК ПБТО). Вирішувались завдання 2018 року: 

— синхронізація баз даних ТОУНБ; 
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— моделювання пошукових можливостей ЗвЕК ПБТО як підсистеми АБІС 

«УФД/Бібліотека» (версія 3); 

— мінімізація помилок на етапах вводу інформації в ЕК за рахунок 

програмно-апаратних рішень; 

— можливість обміну даними з іншими ЕК, імпорт/експорт файлів. 

Проблеми вирішувалися шляхом прийняття конструктивних рішень з боку 

виробників і бібліотеки як замовника. Так, фахівці, що освоїли технологічні 

операції в АБІС «УФД/Бібліотека» (версія 3), напрацювали й узагальнили 

матеріал із алгоритмами роботи інструктивного характеру з автоматизованого 

комплектування, формування бібліографічних записів (БЗ).  

Здійснювався процес наповнення інформацією ЗвЕК ПБТО, а також редакція 

каталогу щодо предметних рубрик на книжки (виконано 11 400 записів). 

Незважаючи на недосконалість формування класифікатора «Краєзнавство», 

сегмент е-краєзнавчої інформації в каталозі у 2018 році зріс на 5,0 тис. БЗ (у 

2017 році — 3,9 БЗ). Удвоє зменшився показник наповнення ЕК аналітичною 

інформацією (аналог е-СКС) — 7664 БЗ (у 2017 році — 14 018 БЗ). Пояснення 

цьому — недосконала система пошуку і статистики на «аналітику» за новою 

АБІС, що є об’єктивною ознакою процесів налаштування системи. 

Для унеможливлення втрати унікальних даних бібліотека продовжує 

підтримувати актуальним е-каталог ТОУНБ на АБІС «ІРБІС», а також 

корпоративну роботу в ЦУКК: імпортовано 6249 БЗ, створено 572 БЗ 

(аналітичний опис, предметна рубрика та анотація). Колекція повнотекстових 

видань «Електронна бібліотека краєзнавчих видань Тернопільської області» 

поповнилась 17 цифровими копіями і розміщена на цій же АБІС. 

Набуває інформативності та наповнюваності Регіональний інформаційний 

портал «Тернопільщина» (http//irp.te.ua). Залучивши до співпраці над ресурсом 

публічні бібліотеки області, у звітному році внесено 950 статей. 

Продовжується робота щодо редагування і наповнення е-довідників з 

використанням сервісу «Google Карти»: «Установи та заклади культури 

Тернопільської області», «Бібліотеки Тернопільської області» 

(http://library.te.ua/bblotekarevi/biblioteki-oblasti).  
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Користується популярністю у фахівців онлайн-сервіс презентацій 

(https://www.slideshare.net/Ternopil OUNB), про що свідчить значна кількість 

переглядів за рік, а саме — 28 тис.; річне наповнення контенту становить 30, 

усього — 95. 

Реалізація та розвиток проектів Посольства США в Україні «Інтернет для 

читачів публічних бібліотек (LEAP)», «Вікно в Америку», Міжнародного фонду 

«Відродження» (МВФ) «Створення регіональних інформаційних порталів та 

інформаційних центрів на базі публічних бібліотек», Центрів європейської 

інформації дали можливість автоматизувати бібліотечні процеси, поширювати 

різноаспектну інформацію й технологічну грамотність серед громади області.  

У процесах автоматизації та надання інформаційних і сервісних послуг, 

проведенні навчальних та соціокультурних заходів використовується 

64 комп’ютери, 14 одиниць копіювально-розмножувальної техніки, 36 одиниць 

мультимедійного обладнання.  

У 2018 році користувачам автоматизованих робочих місць надано 

3141 консультацію. Усього автоматизованими робочими місцями у бібліотеці 

скористалися 1280 відвідувачів, інтернет-центром — 783.  

У 2018 році відвідування регіонального навчального центру (РНЦ) та 

центру європейської інформації (ЦЄІ) становило 6003. 

Упродовж 2018 року в РНЦ ТОУНБ проведено навчання з комп’ютерної та 

інтернет-грамотності для 4 груп пільгових категорій користувачів (пенсіонери, 

люди з інвалідністю). Загальна кількість учасників — 40, кількість занять — 33. 

У програму циклу з 10 двогодинних практичних занять для кожної з груп 

включались теми з основ та базових навичок роботи з комп’ютером: створення та 

редагування документів, пошук інформації в інтернеті, сервіси спілкування (е-

пошта, skype, viber, messenger), соціальні мережі, правила безпеки онлайн, 

медійна та новинна грамотність (http://irp.te.ua/komp-yuterni-kursy). 

У ЦЄІ з нагоди Дня Європи в Україні діяла книжкова виставка «Об’єднана 

Європа: єдність у різноманітті». Читачі мали змогу ознайомитись з європейською 

історією, системою європейських цінностей, взаємоповаги до різноманіття, 
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завданнями, структурою ЄС, напрямами діяльності, процесами й шляхом 

творення модерної європейської України. 

Як замовити паспорт, візу, забронювати 

квиток на потяг, автобус, літак, номер в 

готелі, як планувати через інтернет і 

подорожувати без клопоту й проблем в 

країнах ЄС дізнавались 17 травня 2018 року 

студенти Тернопільського вищого 

професійного училища сфери послуг та туризму. Для них було проведено 

інформаційну годину «Подорожуй відповідально: туризм та інші типи поїздок до 

ЄС». 

Захід супроводжувався показом мультимедійної презентації та 

експонуванням книжково-ілюстративної виставки «Український шлях у Європу», 

що розкривали досвід різних країн та шляхи розвитку для України у 

Європейському Союзі (http://library.te.ua/2018/05/17/news64-cei). 

З онлайновими представництвами європейських музеїв, сервісами 

бронювання квитків, замовлення екскурсій тощо були ознайомлені учасники 

віртуальної мандрівки «Топ-10 музеїв Європи». Присутні  мали змогу 

ознайомитись з історією створення музеїв, подивитись іконописні роботи, 

розглянути репродукції українських художників різних часів. 

Відвідувачі з цікавістю переглянули мультимедійну презентацію про десятку 

найвідоміших, найвідвідуваніших музеїв Європи, їх світлини та різноманітні 

колекції, ознайомились з короткою історією створення 

(http://library.te.ua/2018/09/18/news108-cei).  

У 2018 році ЦЄІ спільно із сектором періодики налагодив співпрацю з 

Всеукраїнською мережею кіноклубів кінокомпанії «АРТХАУС ТРАФІК». 

Упродовж липня — вересня на базі бібліотеки проведено 7 кінопереглядів у 

рамках Всеукраїнських фестивалів швейцарського та європейського кіно. 

З 15 грудня 2018 року тривають кіноперегляди в рамках фестивалю «Нове 

британське кіно». Захід відбувається за підтримки Британської Ради в Україні й 
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пропонує тернополянам ближче познайомитися з найкращими британськими 

фільмами останніх років.  

Внесено зміни й доповнення до віртуальної виставки «Євросоюз: історія, 

право та інституції», розміщеної на сайті бібліотеки (http://library.te.ua/virtualyn-

vistavki/2016euro).  

У співпраці із сектором періодики 

30 січня 2018 року в РНЦ відбувся майстер-

клас із написання статей до «Вікіпедії». 

Модераторами були директор науково-

технічної бібліотеки ТНТУ ім. І. Пулюя 

Галина Ярославівна Онисько та директор 

Інституту електронного навчання ТНТУ 

ім. І. Пулюя, кандидат технічних наук, доцент Олег Ксаверович Шкодзінський 

(https://www.youtube.com/watch?v=c5nyP4DKyAc). 

Інформаційний сервіс ТОУНБ задовільняв потреби 61 абонента, з них 

29 індивідуальних. 

У поточному режимі здійснювалося інформування місцевого 

самоврядування, користувачів-спеціалістів, працівників освіти, культури за 

темами: «Сторінками технічних періодичних видань» (щоквартально), «Вам, 

спецалісти» (сільськогоподарські видання, щоквартально), «Інформація про 

конкурси, проекти, гранти» (щоквартально), «Інформація про події суспільного та 

культурно-мистецького життя Тернопільщини» (щомісячно). 

Вебліографічні списки, інформаційні бюлетені розміщені на сайті бібліотеки 

(http://library.te.ua/vidannya/bulletins/). 

У зміст заходів повноформатного інформування Дня фахівця (2), Дня 

інформації, Дня періодики включалися виставки-перегляди, огляди літератури, 

виступи з інформаційними матеріалами в місцевій пресі, теле- та радіопередачах. 

Довідкове обслуговування в режимі «запит-відповідь» координував та 

здійснював інформаційно-бібліографічний відділ (ІБВ).  

Загальна кількість виконаних усних довідок звітного року становила 8720, 

зокрема 3972 тематичних, 2772 адресних, 1592 уточнювальних, 
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384 фактографічних. Задовільняючи потреби користувача в інформації, широко 

використовувались традиційні та електронні каталоги і картотеки, інтернет-

ресурси, довідкові та бібліографічні видання. 

На запити віддалених користувачів підготовлено 22 віртуальні довідки за 

темами: «Конференція директорів національних бібліотек: історія та сучасний 

стан»; «Ейдетика у розвитку дошкільників та умови підготовки вихователя до 

використання ейдетики»; «Проблема навчальної книги (підручника) в історії 

педагогіки»; «Міжнародні договори в господарському процесі»; «Митно-тарифне 

регулювання в зовнішньоекономічній діяльності»; «Характеристика ІІ і 

ІІІ Державних дум»; «Система порівняльних конструкцій в тексті роману Ірен 

Роздобудько «Ґудзик»; «Морально-психологічний стан особового складу 

Збройних сил України»; «Реалізація принципу інтегрованого розвитку 

самоврядних територій за науково-теоретичними працями зарубіжних авторів 

(правові засади інтегрованого розвитку)»; «Жінки в історії УПА»; «Традиційна 

їжа українців Західного Поділля»; «Судовий процес над Карлом І і страта 

короля»; «Екологічний контроль та проблеми його реалізації в Україні»; 

«Управління в галузі охорони довкілля та природокористування»; «Документні 

класифікаційні системи зарубіжних країн (історія, теорія, практика, використання, 

перспективи на майбутнє)»; «Вплив малих промислових виробництв на 

територіальну організацію суспільства»; «Нормативізм Г. Кельзена»; «Історія 

Франції 1914—1924 рр.»; «Організація бібліографічної роботи ЦБС»; «Система 

каталогів і картотек у ДБА бібліотек». 

У довідково-бібліографічному обслуговуванні важливою складовою 

залишається традиційний довідково-бібліографічний апарат (ДБА) як джерело 

бібліографічних і фактографічних відомостей. Так, фондом довідкових видань, 

поточної та ретроспективної бібліографії скористалися 90 читачів, яким було 

видано 1040 примірників книжок і літописів. Відвідування становило 160. 

ІБВ максимально використовував рекламу інформаційних потужностей 

відділу та популяризував бібліотечно-інформаційну культуру.  

Користувачам надано 2036 консультацій з методики самостійного пошуку 

літератури в каталогах, картотеках, бібліографічних посібниках, електронних 
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базах даних ТОУНБ та провідних бібліотек України. Під час декади відкритих 

дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня бібліотек, для студентів-

першокурсників вищих навчальних закладів м. Тернополя в залі каталогів 

проводились групові консультації. 

Варто відзначити участь бібліографів у роботі 

круглого столу «Музейно-меморіальний комплекс «Рідна 

хата»: Патріярх — історія — сьогодення» у с. Заздрість 

Теребовлянського району (15 вересня).  

Дванадцятого грудня у рамках круглого столу 

«Просвітництво. Відродження. Єднання» (до 150-річчя 

від часу створення Всеукраїнської громадської 

організації «Просвіта» імені Тараса Шевченка), 

проведено мультимедійну презентацію «Тернополяни і видання товариства 

«Просвіта» (1868—1939)».  

У нотатнику «Facebook» розміщено огляд літератури «Від Олександра 

Барвінського до Якова Гніздовського» (грудень). 

ІБВ реалізовує просвітницьку місію шляхом розкриття власних ресурсів із 

використанням різноманітних інформаційно-бібліографічних форм і засобів. 

Зокрема, розміщено дописи: 

— на сайті бібліотеки:  

- публікацію «Книги з Риму»; інформації про вихід із друку бібліографічного 

покажчика «Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873—1940): 

Історично-філософська секція: дійсні члени» та його презентацію в ТОУНБ; 

— у пресі:  

- Оленич, Л. Бібліографи вчаться [Текст] / Л. Оленич // Вільне життя плюс. — 

2018. — 23 листоп. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 

- Оленич, Л. Тернополяни в Галицькій академії наук [Текст] / Л. Оленич // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 21 верес. — С. 6. — (Щойно з друку). 
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- Оленич, Л. Книжки з Риму [Текст] / Л. Оленич // Вільне життя плюс. — 

2018. — 18 трав. — С. 1. — (Новини). 

- Оленич, Л. Від Олександра Барвінського до Якова Гніздовського [Текст] : 

[популярна продукція товариства «Просвіта» кінця ХІХ — початку ХХ століття 

на допомогу освітній, господарській, мистецькій діяльності народу] / Л. Оленич, 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2018. — 25 трав. — С. 4. — (До 150-річчя 

заснування товариства «Просвіта»). 

Знаковою подією для бібліотеки та 

наукової спільноти Галичини був вихід з друку 

бібліографічного покажчика «Наукове 

товариство імені Шевченка і Тернопільщина 

(1873—1940): Історично-філософська секція: 

дійсні члени». На презентації видання виступив голова Тернопільського осередку 

НТШ, академік Національної академії медичних наук, професор Михайло 

Андрейчин. Він  озвучив схвальні слова про видання голови Наукового 

товариства імені Шевченка (2005—2014), історика, філолога, археографа Олега 

Купчинського. Укладач покажчика Лариса Оленич ознайомила присутніх із 

структурою видання, основними етапами роботи та розкрила джерела пошуку 

матеріалу. Високу оцінку виданню дали заступник голови обласної ради 

Любомир Крупа, доктор історичних наук, професор Елла Бистрицька, заступник 

начальника управління освіти та науки ТОДА Ганна Зварич. Варто процитувати 

слова директора Тернопільського обласного краєзнавчого музею Степана 

Костюка, який  свій виступ почав словами: «Якби цю книгу взяв до рук Ігор 

Ґерета, то сказав би лише одне слово — «геніально!». 

Мультимедійна презентація за підготовленим покажчиком проводилася для 

аудиторій Дня фахівця бібліотек різних видів «Бібліотеки та інформаційні 

ресурси у сучасному світі науки, освіти, культури» та обласного семінару 

директорів «Публічні бібліотеки області в соціокультурній інфраструктурі 

регіону: кроки реформування». 

Працівники ІБВ провели семінар з бібліографічної роботи (детальніше — 

«Бібліотека — центр підвищення кваліфікації бібліотекарів»). 
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Зміст роботи відділу краєзнавчої літератури і бібліографії (ВКЛБ) 

визначався напрямами: максимальне поповнення фонду документами краєзнавчої 

тематики; розвиток ефективного довідкового апарату відділу, зокрема, 

електронного Зведеного краєзнавчого каталогу (е–ЗвКК); популяризація 

літератури про область та уродженців Тернопілля; видавнича та методична 

діяльність. 

Фонд краєзнавчих документів поповнився за звітний рік на 223 книжки. 

Результативність надходжень більша ніж у 2017 році на 94 книжки. Працівники 

відділу відслідковували інформацію про вихід з друку нових видань. За 

картотекою «Краєзнавчі видання» проводилась робота з доукомплектування.  

Постійні читачі відділу, краєзнавці, місцеві автори та установи подарували у 

2018 році 62 книжки, більшість із них — з автографами, дарчими підписами, 

екслібрисами. 

Довічне зберігання та інтенсивність використання краєзнавчих матеріалів 

зобов’язує фахівців ВКЛБ забезпечити якісне зберігання фонду. Працівники 

відділу відбирали пошкоджені документи, підклеювали та відновлювали 

палітурки. За звітний рік здійснено дрібний ремонт 25 видань.  

Розкриття документного фонду про край проводилось шляхом наповнення 

інформацією довідково-бібліографічного апарату (традиційного, його 

електронного аналогу) та формами бібліотечно-бібліографічного обслуговування. 

Основне джерело бібліографічних даних — ЗвКК, що містить всю 

інформацію про область, незалежно від її місцезнаходження. ЗвКК на 

01.01.2019 року налічує 149 359 карток. За 2018 рік було видрукувано і влито 

5436 карток, з них 89% карток — з аналітичним описом. Відкрито понад десять 

нових рубрик до знаменних і пам’ятних дат краю. 

На обласному радіо озвучено повідомлення: до 130-річчя від дня народження 

диригента, священика Йосипа Вітошинського та до 75-річчя від дня народження 

Левка Крупи, відомого українського письменника, драматурга, журналіста, 

громадсько-політичного діяча, лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької 

премії імені Братів Богдана та Левка Лепких. 
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У 2018 році, у рамках щорічної акції 

«Книжки у пошуках читача», яка була 

приурочена до Всесвітнього дня книги й 

авторського права, працівники ВКЛБ 

організовали експозицію «Славень Тернополю», 

яка мала на меті допомогти дізнатися більше про 

історію нашого міста від сивої давнини до сьогодення. На виставці було 

представлено понад 70 видань. Також відбулася презентація книжки 

тернопільського науковця, історика Володимира Окаринського «Тернопіль: місто, 

люди, історія (від давнини до 1991 року)». Праця є результатом довготривалих 

зацікавлень автора минулим міста. Книжка побачила світ у видавництві 

«Навчальна книга — Богдан». У заході взяли участь: автор, кандидат історичних 

наук, доцент кафедри історії України ТНПУ імені В. Гнатюка Володимир 

Окаринський, краєзнавці та працівники бібліотек Тернополя. 

До 75-річчя від дня народження відомого 

українського письменника, драматурга, 

журналіста, громадсько-політичного діяча, 

лауреата Всеукраїнської літературно-

мистецької премії імені Братів Богдана та 

Левка Лепких Левка Крупи працівники відділу 

краєзнавчої літератури та бібліографії підготували і провели наукову 

конференцію «Поетичний світ Левка Крупи». У ній взяли участь науковці та 

студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка.  

З доповідями виступили: кандидат філологічних наук, доцент Леся Вашків — 

«Сонетарій Левка Крупи»; доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк — 

«Левко Крупа у творчому житті професора Олега Смоляка»; кандидат 

філологічних наук Наталія Дащенко — «Листування Левка Крупи з редакціями 

видавництв»; студентка філологічного факультету Марта Грицко — «Вивчення 

драматургії Левка Крупи у школі». 
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Студентки факультету акторської 

майстерності Катерина Панасюк та Марина 

Бойко прочитали сонети Левка Крупи, а 

студентки філологічного факультету — Марія 

Пастущак, Тетяна Базилевська, Ірина 

Кручковська та Ольга Лопатнюк — поезії.  

До конференції провідні бібліотекарі відділу Наталя Луговська та Віра 

Миськів підготували бібліографічний список «Левко Крупа (29.12.1943—

28.12.2000)». Матеріал згруповано за розділами: «Твори», «Життєвий і творчий 

шлях», «Вшанування пам’яті». Увазі учасників конференції було запропоновано 

виставку літератури «Недописаний сонет Левка Крупи». 

Під час декади відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня 

бібліотек, відбулася презентація бібліографічного покажчика «Я з Вами по всі дні 

і до кінця віку»: Блаженніший Патріарх Йосиф Сліпий (1892—1984)».  
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Цей посібник — данина пам’яті непересічній особистості, Ісповідникові віри, 

духовному лідерові нації Блаженнішому Патріархові Йосифові Сліпому. 

Бібліографічну працю фахівці ВКЛБ підготували спільно з працівниками 

Державного архіву Тернопільської області й Тернопільського обласного 

краєзнавчого музею. У заході взяли участь отець доктор Віталій Козак, провідний 

спеціаліст ДАТО Оксана Сулима, директор обласного краєзнавчого музею Степан 

Костюк, заслужений журналіст України Михайло Ониськів, голова міського 

осередку Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т. ШевченкаДарія Чубата, 

завідувач відділу з питань релігії ОДА Олександр Кульчицький. 

Продовжувалася робота над підготовкою науково-допоміжного покажчика 

універсального змісту «Література про Тернопільську область за 2015—

2019 роки». Формувалися бібліографічні записи, які відображають літопис життя 

області відповідного періоду. 

Окремою групою можна розглядати бібліографічні 

посібники рекомендаційного характеру, зокрема видання 

«Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини 

на 2019 рік», яке, крім хронологічного переліку подій, 

містить текстові довідки про найважливіші дати та 

біографічні довідки про видатних діячів краю. 

Бібліографічний посібник користується популярністю не 

тільки у бібліотекарів та користувачів, але й у краєзнавців, журналістів, 

науковців, вчителів шкіл, викладачів вищих та середніх навчальних закладів. За 

останні кілька років «Література…» розширилася, містить не лише короткі 

довідки, але й розгорнуті публікації. Авторами статей названого видання були: 

Юрій Ковальков — голова Тернопільської асоціації нобелівських студій, голова 

Тернопільської обласної організації філателістів України; Богдан Мельничук — 

письменник, краєзнавець, заслужений діяч мистецтв України; Олег Поливко — 

краєзнавець, літературознавець; Богдан Савак — директор Денисівського 

краєзнавчого музею; бібліографи Бережанської, Бучацької, Збаразької, 

Лановецької, Підволочиської, Підгаєцької, Чортківської та Шумської ЦБ. 
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Соціокультурна діяльність ТОУНБ різнопланова та багатоаспектна. Її 

основною метою було формування інтересу до  читання, залучення до бібліотеки 

нових користувачів та заохочення до участі в заходах діячів культури і мистецтва, 

науки та освіти. 

Особлива увага приділялась сприянню реалізації Глобальних цілей сталого 

розвитку ООН. Зокрема, це заходи з подолання бідності, забезпечення здорового 

способу життя, забезпечення гендерної рівності, підвищення життєдіяльності 

переселенців, покращення обізнаності про програми соціальної підтримки, 

надання безоплатних юридичних послуг в Пункуті доступу громадян до 

інформації, який діє в ТОУНБ, надання безоплатних послуг для соціально-

незахищених верств населення з комп’ютерної й інтернет-грамотності та ін. 

На відзначення знаменних і пам’ятних дат у 2018 році у ТОУНБ проведено 

близько 700 різноманітних заходів: 

Одним із пріоритетних соціокультурних заходів були книжкові 

виставки (208),  літературно-мистецькі заходи (56), екскурсії (66). Відбулося 

203 засідання клубів з вивчення англійської та німецької мов, 54 засідання клубів 

за інтересами. Масові заходи відвідали 9223 особи.  

Серед заходів, які відбулися у бібліотеці, переважали: презентації книжок, 

зустрічі з видатними громадськими діячами, письменниками, митцями, 

літературно-музичні вечори, круглі столи, відеомарафони, історичні та 

літературні читання, години цікавих повідомлень, клуби за інтересами, 

відеоподорожі, віртуальні книжкові виставки, виставки-інсталяції, акції «Книжки 

у пошуках читача», «Подаруй бібліотеці книжку», «Бібліотека українського 

воїна», «Бібліотека. Милосердя. Турбота», «Бібліотечна книжка повертається до 

рідного дому». 

Уже сьомий рік поспіль бібліотекарі беруть участь у благодійній акції 

«Книжки у пошуках читача», приуроченій до Всесвітнього дня книги й 

авторського права. Акція відбулася традиційно перед приміщенням книгозбірні.  
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Під час дійства 220 тернополян стали читачами ТОУНБ, отримавши 

безкоштовний читацький квиток на півроку. 

У 2018 році було зібрано 927 пр. видань різноманітної тематики та жанрів у 

рамках акції «Бібліотека українського воїна», її учасниками стали 82 фізичні 

особи. За чотири роки бібліотека передала 5133 книжки для військових. 

Інформацію про хід акції «Бібліотека українського воїна» подано 

Національній бібліотеці ім. Ярослава Мудрого, розміщено на сайті книгозбірні, у 

ЗМІ, інтернет-виданнях. 

У рамках благодійної акції «Подаруй бібліотеці книжку» 66 читачів 

подарували 894 книжки різноманітної тематики. Товариство політв’язнів та 

репресованих подарувало 20 книжок національно-патріотичної тематики.  

Створення позитивного іміджу, формування надійної репутації серед широкої 

громадськості було пріоритетним у діяльності бібліотеки. 

ТОУНБ тісно співпрацювала з громадськими організаціями, державними 

установами, органами влади та управління, Національною поліцією в 

Тернопільській області, вишами міста. 

Іміджу ТОУНБ сприяла і реклама її послуг, як у самій бібліотеці (дошка 

оголошень, блоги, сайт), так і в засобах масової інформації (радіо, телебачення, 

преса). 
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Активізувалась робота бібліотеки в інформаційному середовищі. 

Збільшилась кількість поданої інформації в соціальних мережах «Facebook», 

«Twitter», «YouTube», «Google+» — 1140, у пресі, інтернет-виданнях, на радіо й 

телебаченні — 135. У блогах відділів розміщено 385 повідомлень, на сайті 

ТОУНБ — 188 новин. 

У 2018 році працівники відділу міського абонементу обслужили 

5184 користувачів, яким було видано 91 785 пр. документів, у т. ч. книжок — 

86 806, періодичних видань — 4979. Відвідування становило 55 700, у т. ч. 

підписано 3530 обхідних листів студентам-випускникам вишів та середніх 

навчальних закладів. 

Склад користувачів від загальної кількості (5184) становив: службовців — 

43%, робітників — 5%, інженерно-технічних працівників — 4,2%, працівників 

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

4,2%, інших — 4,1%, студентів вишів і технікумів — 31,6%, учнів ЗОШ — 3,0%, 

користувачів з особливими потребами — 1,5%. 

Користувачі за віком становили: від 15 до 17 р. — 6,4%, від 18 до 21 р. — 

18,5%, від 22 до 59 р. — 66,4%, від 60 р. — 8,7%, від 80 р. — 32 особи, після 

90 р. — 2 особи. 

Документовидача за рік становила 91 785, зокрема за галузями знань: 

суспільно-політичної — 10%, природничо-наукової — 5%, технічної — 2,0%, 

гуманітарних наук, у т. ч. художньої літератури — 83%. За мовами: 

українською — 69%, іноземними — 31%. Середня читаність становила 17, а 

середнє відвідування — 222. 

У 2018 році у відділі міського 

абонементу розпочав функціонувати 

відкритий доступ до книжкового фонду. 

Його відкриття було приурочено до 

Всесвітнього дня книги й авторського права 

в рамках щорічної акції «Книжки у пошуках 

читача».  
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Відділ міського абонементу став більш комфортним для користувачів — 

завдяки зручним меблям, широкому простору між стелажами, майданчику 

родинного читання.  

На сьогодні 80% фонду відділу у відкритому доступі для користувачів. Це 

найчастіше запитувані, рейтингові видання, бестселери, твори лауреатів 

літературних премій українських та зарубіжних авторів, наших краян. Найбільше 

у відкритому  доступі художньої літератури, видань з історії України, психології, 

філософії, природничих наук, літературознавства, мистецтва, а також чимало 

книжок для дітей. 

Розстановка нових видань у фонді — відповідно до прийнятої в бібліотеці 

класифікації  — УДК. 

На 01.01.2019 року підсобний фонд відділу міського абонементу нараховує 

51 106 пр. документів, у т. ч. книжок — 49 666, часописів — 1364, 

аудіовізуальних документів — 76.  

За звітний  період у фонд відділу міського абонементу з відділу зберігання 

основного фонду надійшло 9516 пр. документів, у т. ч. книжок — 9488, 

періодичних видань — 28. 

У вересні бібліотекарі відділу міського 

абонементу та відділу комплектування фонду 

традиційно відвідали ювілейний, 25-й BOOK 

FORUM у Львові. 

Бібліотекарям вдалося поспілкуватися з 

українськими письменниками — Мілою Іванцовою, Володимиром Шовкошитним 

та літераторами-краянами — Олександром Вільчинським, Лесею Коковською-

Романчук, Дзвінкою Торохтушко і художником-графіком, книжковим 

ілюстратором Олегом Кіналем. Міла Іванцова та Дзвінка Торохтушко залишили 

автографи для користувачів ТОУНБ у своїх нових книжках. 

На форумі було придбано унікальні та цінні видання, серед яких — книжки, 

визнані найкращими у різних номінаціях та відзначені особливими відзнаками 

«Book Forum Best Book Award» (раніше — «Найкраща книга форуму видавців»), 

зокрема: «Найдорожча мамусю! Листування о. Любомира Гузара із Матір’ю 
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(1975—1992)» Марії Рипан та Олега Турія (видавництво УКУ), «Нечуваний 

Нечуй» Максима Тарнавського (видавництво «Laurus»), «Прості речі. Вісім 

розмов з Адою Роговцевою» Тетяни Терен (видавництво «Pabulum»), «Діалог 

лікує рани» блаженнійшого Святослава Шевчука (видавництво «Свічадо»), «Будь 

моїм світлом», «Будьмо милосердні» Матері Терези (видавництво «Місіонер»), 

«Ісус» Джеймса Мартіна (видавництво «Свічадо»), «Буфонада» Курта Воннегута 

(видавництво «Вавилонська бібліотека»). 

Працівники відділу моніторили читацькі запити, вивчали книжковий ринок 

України, різноманітні книжкові рейтинги, сайти українських видавництв. Понад 

сто видань різноманітної тематики, відсутні у фонді відділу міського абонементу, 

були замовлені й надійшли у фонд. 

Досліджувалися  читацькі вподобання користувачів відділу. Щорічний 

традиційний рейтинг «Книги-лідери, які завоювали найбільшу популярність серед 

читачів міського абонементу», засвідчив, що мали попит такі твори українських 

авторів: «Троща» Василя Шкляра, «Коханці юстиції» Юрія Андруховича, «Темна 

вода» Андрія Кокотюхи, «Інтернат» Сергія Жадана, «І прибуде суддя» 

Володимира Лиса, «Софія» Олесі Ульяненко, «Прилетіла ластівочка» Ірен 

Роздобудько, «Омбре» Лори Підгірної, «Народжуватися і помирати взутими» 

Христі Венгринюк; зарубіжних: «Англійський пацієнт» Майкла Ондатже, 

«Соловей» Крістін Генни, «Щиголь» Донни Тартт, «Дівчина у потягу» Поли 

Ґоукінз, «Японський коханець» Ісабель Альєнде, «Похований велетень» Кадзуо 

Ішигуро, «Асистент» Тесс Геррітсен; тернопільських письменників: «Симфонія 

Петриківського лісу», «Де свище Овлур», «Апокрифи лісу» Петра Сороки, 

«Шпиталь» Олексія Волкова, «Благословен, хто йде» Лесі Коковської-Романчук, 

«Мигдаль для серця» Ірини Мацко, «#осінь. ню» Дзвінки Торохтушко, «Коханка 

для бразильця» Ніни Фіалко. Відкриттям для користувачів став роман «Стіна» 

Андрія Цаплієнка, військового журналіста.  

Рейтинг читацьких уподобань формувався на основі моніторингу, який 

проводився упродовж року. Дану інформацію відображено на веб-сайті 

бібліотеки. 
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У 2018 році реєстр книжок із автографами авторів поповнився новими 

іменами: Юрія Винничука, Любка Дереша, Макса Кідрука, Андрія Куркова, Міли 

Іванцової, Володимира Шовкошитного, Андрія Любки. Усього у реєстрі 

нараховується 137 видань. У 2018 році внесено 19 книжок. 

З підсобного фонду відділу вибуло 17 098 документів з причин: загублені 

користувачами — 205, за зношеністю — 8804, передано у відділ зберігання 

основного фонду — 8089. 

Постійно проводилися заходи з профілактики заборгованості користувачів. Із 

90 користувачів, які вчасно не повернули документи в бібліотеку, надійшло 

1950 грн пені. Здійснено 379 нагадувань, у т. ч. мобільним телефоном — 325, 

стаціонарним — 37, надіслано SMS-повідомлень та повідомлень на «Вайбер» — 

17. Надіслано 4 листи-нагадування користувачам про заборгованість. Всього на 

01.01.2019 року нараховується 101 користувач-боржник, у т. ч. студентів — 55, 

службовців — 46. 

На електронні скриньки надіслано 126 повідомлень про послуги відділу, 

зокрема про проведення заходів, засідань Клубу шанувальників книги, нові 

надходження тощо. 

Шістнадцять осіб-переселенців з Донецької та Луганської областей і 

п’ятнадцять учасників бойових дій та їх родини відвідують відділ міського 

абонементу. 

Активними учасниками заходів були військові 44-ї артилерійської бригади 

Тернополя, студентська та учнівська молодь, співробітники місцевої поліції, 

судді. 

У 2018 році проведено 16 масових заходів, які відвідали 616 осіб. Усі заходи 

широко висвітлювалися в засобах масової інформації і мали широкий резонанс.  

Уже десятий рік поспіль у 

Тернопільській ОУНБ відбулося традиційне 

березневе  пленарне засідання наукової сесії 

Тернопільського обласного осередку 

Наукового товариства ім. Шевченка, який  

налічує понад 400 членів (з них — 7 дійсних 
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членів НТШ) і є другим за чисельністю в Україні. 

Цього разу в центрі уваги науковців були проблеми сучасної археологічної 

науки, зокрема археологічні дослідження Тернопільського замку. 

Присутні ознайомилися з книжковою виставкою «Новинки літератури з 

колекції Тернопільського обласного осередку Наукового товариства імені 

Шевченка» з фондів ТОУНБ.  Повний перелік видань колекції розміщено на сайті 

книгозбірні в рубриці «Електронний каталог книг». 

Цікавою та глибокою за змістом була 

дискусійна платформа на тему «Проблеми 

формування егалітарної особистості: виклик 

часу», на якій обговорювалися питання 

рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у соціумі. 

Модерувала захід Оксана Кікінежді –– професор, доктор психологічних наук, 

директор Науково-дослідного центру з проблем гендерної освіти та виховання 

учнівської та студентської молоді Національної академії педагогічних наук 

України — Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка.  

У дискусії взяли участь представники державних установ, громадських 

організацій, науковці, читачі бібліотеки, студенти Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Упродовж  заходу присутні переглянули відеоролики про гендерну рівність 

жінок та чоловіків, протидію торгівлі людьми, трудову експлуатацію, сексизм. 

Працівники відділу міського абонементу підготували книжкову виставку, 

присвячену даній тематиці. 

Оксана Кікінежді та Володимир Ханас подарували цінні видання для читачів 

бібліотеки, а саме: «Українки в ГУЛАГУ: вижити значить перемогти» Оксани 

Кісь, «Турбота як робота: материнство у фокусі соціології» Олени Стрельник та 

книжку Леоніда Бицюри, Віктора Уніята, Володимира Стаюри «Віра і воля». 
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Своєрідною візитівкою відділу міського абонементу стало проведення  

літературних відеомарафонів. Цьогорічний поетичний відеомарафон «Мій 

Шевченко» був приурочений до 204-ї річниці від дня народження Кобзаря. 

Літературний відеомарафон тривав упродовж дня (понад 7 годин), до нього 

долучилися 108 учасників: тернополяни та гості міста, читачі бібліотеки, 

учнівська та студентська молодь, які читали улюблену Шевченкову поезію. 

Невмирущу поезію Кобзаря декламували Андрій Оленин — артист 

Тернопільської обласної філармонії, військовослужбовці 44-ї окремої 

артилерійської бригади Тернополя на чолі з прес-офіцером Юрієм Кульпою, 

отець Петро Бурак — капелан Української добровольчої армії, Тетяна Римар — 

мати Павла Римара, який загинув у зоні АТО, Ігор Івасів та Олександра 

М’ялковська — співробітники Управління патрульної поліції в Тернопільській 

області, користувачі бібліотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У виконанні Ігоря Вовчака, тернопільського композитора, музиканта, 

прозвучали пісні на слова Шевченка, які він поклав на музику. 

Студенти-іноземці (з Конго, Нігерії, Еквадору, Індії, Португалії, Німеччини, 

Туреччини) Тернопільського національного медичного університету імені Івана 

Горбачевського читали поезію Шевченка українською мовою.  
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У марафоні також взяли участь студенти та викладачі приватного вищого 

навчального закладу «Медичний коледж» (м. Тернопіль), Технічного коледжу 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 

студенти факультету філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, вихованці театральної 

школи-студії «Мельпомена» з керівником Надією Шамрик, учні Тернопільської 

ЗОШ № 5.  

Літературно-музичну композицію за творами Шевченка представили діти з 

багатодітної сім’ї священика с. Плотича Тернопільського району о. Ореста 

Каспрука та його дружини Ірини. У їхньому виконанні прозвучала поезія Кобзаря 

іспанською, німецькою, англійською, французькою мовами. 

Вшанувати пам’ять великого українця прийшов і молодий тернопільський 

поет, перекладач Юрій Матевощук. 

Очільниця міського об’єднання товариства «Просвіта» Дарія Чубата душевно 

розповіла про постать Великого Кобзаря та її значення для кожного українця. 

Сповненим патріотизму був виступ Михайла Яцури, тернополянина, сина 

політв’язня. 

Крім цього, відбувся круглий стіл «Просвітництво. Відродження. Єднання», 

присвячений 150-річчю від часу створення Всеукраїнської громадської організації 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка. У ньому взяла участь просвітянська еліта 

Тернополя й Тернопільщини. 

Модерувала захід Дарія Чубата — голова Тернопільського міського 

об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка з 

1994 року. 

У круглому столі взяв участь Богдан Савак — голова осередку 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка в с. Денисів з 

1989 року, літературознавець, громадський діяч, почесний член Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, лауреат літературно-мистецької 

премії імені Іванни Блажкевич, директор Денисівського краєзнавчого музею. Він 

присвятив свій виступ пам’яті отця Йосипа Вітошинського, який разом з 

директором Денисівської школи у 1870 році відкрив перший осередок «Просвіти» 
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на Тернопільщині. Також пан Богдан представив раритетні видання та документи 

з фонду краєзнавчого музею с. Денисів. 

Голова Тернопільського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка Святослав Абрам’юк продемонстрував 

презентацію «Хай не згине смолоскип «Просвіти», яка висвітлила те, чим живе 

сьогодні обласне об’єднання «Просвіта» та об’єднання «Молода Просвіта», яке 

вперше було відроджене на Тернопільщині за часів незалежності України. 

Олег Смоляк — професор Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка, доктор мистецтвознавства, член 

Національної спілки композиторів України — розповів про свого діда-

просвітянина із с. Настасів Тернопільського району, який прищепив йому дух 

українства, навчив українських традицій та пісень. З 2008 року пан Олег — 

активіст просвітянського руху, активно залучає до співпраці студентську молодь. 

Надія Купина — науковець, член громадської організації «Козачка» — 

розповіла про раритетне видання «Просвіти», яке збереглося у сімейному архіві її 

родини із с. Сировари Зборівського району, — збірку прози Галини Журби «Зорі 

світ заповідають…» (Львів, 1933). 

Оксана Ковальчук — головний спеціаліст відділу інформації та використання 

документів Державного архіву Тернопільської області — ознайомила з історією 

створення перших хат-читалень «Просвіти» на Тернопільщині, спираючись на ряд 

архівних документів. 

Тернопільська співачка, солістка музичного гурту «Пшеничне перевесло» 

Людмила Червінська виконала пісні «Чому ж ви ділите нашу країну» на слова 

Дарії Чубатої та «Пробач, матусенько» на слова Лесі Любарської. Просвітянка 

Леся Любарська, літераторка, громадська діячка, член Національної спілки 

журналістів України, прочитала  свій вірш «Я таку Україну вимрію» про боротьбу 

за українську незалежність. 

Завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу ТОУНБ Лариса Оленич 

виступила з мультимедійною презентацією «Тернополяни і видання товариства 

«Просвіта» (1868—1939 рр.)».  
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Бібліотекарі представили добірку просвітницьких видань із фондів ТОУНБ 

під назвою «Просвіта — берегиня української нації», а також показали 

мультимедійну презентацію про діяльність просвітян України й Тернопільщини з 

унікальними світлинами минулих літ. 

Василь Вітенко, директор ТОУНБ, заслужений працівник культури України,   

подякував присутнім за багаторічну співпрацю та зазначив, що чільне місце у 

діяльності бібліотеки займає створення краєзнавчої бібліографії. Зокрема, це 

знайшло свій вияв у створенні електронної бібліотеки видань Тернопільської 

області, яка поки що не має аналогів в Україні, та висловив надію на подальшу 

просвітницьку співпрацю на благо українського читача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл «Крилатим посланцям України — 100 років» був  приурочений 

до 100-річчя випуску перших поштових марок України.  

У заході взяли участь працівники Тернопільської філії ПАТ «Укрпошта», 

члени Асоціації філателістів України, науковці, бібліотекарі. 

Ніна Герасименко — начальник відділу поштових послуг Тернопільської 

дирекції ПАТ «Укрпошта» — виступила з презентацією про минуле та сьогодення 
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поштової марки у світі та Україні, представила нові видання буклетів та каталогів, 

присвячених ювілею української поштової марки. 

Юрій Ковальков — тернополянин, знаний філателіст — ознайомив присутніх 

із різноманітними видами філателістичної 

продукції з власної колекції, підкреслив 

неабияку пізнавальну цінність та вагоме 

значення філателії в культурному просторі 

людства. 

Василь Штокало — тернопільський 

історик, філателіст — продемонстрував унікальні оригінальні марки доби УНР та 

ЗУНР з власного зібрання. 

Філателіст Петро Бульчинський повідомив, що на Тернопільщині відбулося 

101 спецпогашення поштових марок, починаючи з 1969 року. З них за доби 

незалежної України — 98.  

Директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею Степан Костюк 

зазначив, що колекція поштових марок музею сьогодні становить близько 

50 тисяч одиниць різної тематики і є доступною для опрацювання. 

Домінантною залишається діяльність відділу з національно-патріотичного 

виховання. 

До Дня Гідності та Свободи проведено вечір-реквієм «Україна — територія 

Гідності і Свободи».  

У заході взяли участь: Любов Вовк — волонтер, журналіст, Володимир 

Ткач — директор Центру підвищення кваліфікації працівників державних органів 

влади, учасник Революції гідності, Богдан Кіндій — волонтер логістичного 

центру допомоги бійцям АТО, учасник Революції гідності, подружжя волонтерів 

Наталія та Назар Хамуляки, Оксана Сулима — головний спеціаліст відділу 

інформації та використання документів Державного архіву Тернопільської 

області, Галина Ярмусь — заступник директора з навчально-виховної роботи, 

учні Тернопільської ЗОШ І—ІІІ ступенів № 13 імені Андрія Юркевича, 

військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади міста Тернополя. 
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Волонтери, учасники Революції гідності поділилися своїми спогадами про 

Євромайдан. Присутні переглянули світлини та відеофрагменти, зроблені 

очевидцями тих пам’ятних подій. 

Володимир Ткач, учасник Революції гідності, який був два місяці на Майдані, 

продемонстрував власні унікальні світлини та відеозаписи з місця подій і 

зазначив, що всі матеріали передасть на зберігання в Державний архів 

Тернопільської області. 

У заході взяли участь рідні Андрія Юркевича, учасника Революції гідності, 

командира другого взводу другої роти батальйону «Айдар», який загинув у 

вересні 2014 року на Луганщині, — батько Михайло та дружина Христина. 

Христина Юркевич поділилася теплими спогадами про чоловіка. Вона 

назвала його революціонером з великим серцем і підкреслила, наскільки глибокі 

зміни у свідомості людей, переоцінку цінностей зробив Майдан, що знайшло 

відображення у книжці Андрія Юркевича «Моя революція». 

Учні Тернопільської ЗОШ І—ІІІ ступенів № 13 імені Андрія Юркевича 

виступили з презентацією та літературно-музичною композицією, присвяченою 

пам’яті Андрія Юркевича, а також передали в подарунок листівки, ляльки-

мотанки для воїнів 44-ї артилерійської бригади міста Тернополя. 
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Сто років тому на теренах Галичини постала Західноукраїнська Народна 

Республіка. Спільно з відділом краєзнавчої літератури та бібліографії проведено 

історичні читання «Західноукраїнська Народна Республіка: у війні та 

державотворенні». 

У заході взяли участь історики, краєзнавці, науковці Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею, Державного архіву Тернопільської області, 

Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, бібліотекарі. 

Модератором заходу був історик, кандидат історичних наук, громадський 

діяч Олег Вітвіцький.  

З доповіддю «Утворення Західноукраїнської Народної Республіки — важлива 

віха в історії українського державотворення» виступила завідувач відділу нової та 

новітньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею Любов 

Катеринюк, яка зазначила, що на початку 90-х років саме Тернопільський 

обласний краєзнавчий музей започаткував святкування створення ЗУНР на 

теренах нашого краю. 
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Про листопадові дні 1918 року в Тернополі, виняткову роль нашого міста в 

історії ЗУНР і тогочасні події на Бережанщині розповіли кандидат історичних 

наук, краєзнавець, журналіст Петро Гуцал та науковий співробітник Державного 

історико-архітектурного заповідника у м. Бережани Олена Лугова.   Олена Лугова 

також презентувала книжку «Адвокатська та громадсько-політична діяльність 

Володимира Бемка і Михайла Західного» та передала її у фонд ТОУНБ. 

Огляд документів Української революції 1917—1921 років, які зберігаються в 

Державному архіві Тернопільської області, зробила заступник начальника відділу 

інформації та використання документів ДАТО Ольга Дишлюк. 

Упродовж історичних читань звучали вірші у виконанні артиста 

Тернопільської обласної філармонії Андрія Оленина. 

Увазі учасників заходу було представлено книжкову виставку з фондів 

ТОУНБ «ЗУНР — провісниця незалежності України». 

На прохання Головного управління Національної поліції України в 

Тернопільській області організували та провели майстер-клас «А українською 

кажуть і пишуть так…», присвячений Дню української писемності та мови. 

Присутні переглянули відеоролики про роль української мови в житті нації. 

Тернопільські правоохоронці ознайомилися з книжковою виставкою «О рідне 

слово, хто без тебе я?», на якій було представлено видання з історії та культури 

української мови з фонду ТОУНБ. 

 

 

 

 

 

 

 

Важливе місце у роботі відділу займає популяризація творчості класиків 

української літератури, сучасних авторів та мистців-краян. 
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Під час літературних читань «І край 

мене почує», присвячених 80-річчю від дня 

народження Василя Стуса (1938—1985), 

українського поета, літературознавця, 

представника руху шістдесятництва, 

лауреата Державної премії імені 

Т. Шевченка, Героя України (посмертно), присутні мали змогу ознайомитися з 

виданнями про життя й творчість Василя Стуса з фондів ТОУНБ. Про основні 

віхи життєвого шляху, світоглядно-концептуальні засади творчості видатного 

українця розповіла Тетяна Скуратко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

теорії і методики української та світової літератури Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Присутні переглянули фільм «Із забуття — в безсмертя», присвячений життю 

й творчості Василя Стуса, а також почули живий голос митця у записі. Упродовж 

читань звучали вірші Василя Стуса у виконанні учителів та учнів 10-Б класу 

Української гімназії ім. Івана Франка міста Тернополя.  

Педагоги з Івано-Франківська Ольга Деркачова та Соломія Ушневич 

подарували книгозбірні упорядковане ними видання «Справжній Стус у тестових 

питаннях і відповідях» (Брустурів: Дискурсус, 2017). 

Змістовними були літературні читання «Майстер літературного слова 

європейського рівня», приурочені до 180-річчя 

від дня народження Івана Нечуя-Левицького. 

Учасники заходу переглянули короткий 

відеофільм «Невідомі історії відомого 

письменника» та ознайомилися з книжковою 

виставкою, присвяченою життю й творчості 

Івана Нечуя-Левицького. 

Актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного 

театру імені Т. Г. Шевченка Юрій Черненко цікаво й змістовно розповів про 

життєвий і творчий шлях Івана Нечуя-Левицького, прочитав уривки з творів 

письменника.  
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Цікавою була творча зустріч з Юрієм 

Матевощуком — молодим тернопільським 

поетом, перекладачем, громадським діячем, 

котрий зачитав низку віршів зі своєї останньої 

поетичної збірки «Морфи і морфій» та 

продекламував вірші з книжки «Провінційний 

роман» класика польської літератури, уродженця міста Тернополя Корнеля 

Філіповича, які переклав з польської мови.  

Проведено три засідання Клубу шанувальників книги, який діє у відділі 

міського абонементу з 2014 року. Керівник клубу — Леся Коковська-Романчук, 

письменниця, лауреат багатьох літературних премій, «Золотий письменник 

України», член Національної спілки письменників України. 

На одному із засідань клубу за горнятком кави його учасники, краяни, читачі 

бібліотеки ознайомилися з творчістю Тараса Коковського — священика, 

літератора, перекладача, блогера, музиканта, автора й виконавця власних пісень, 

автора галереї фотообразів Тернополя, природи, світу. 

У творчому доробку пана Тараса дві 

поетичні збірки: «Я вдячний, Господи, Тобі…», 

«Надія є», а також найновіше електронне 

видання «Цвіт споришу», до якого увійшли 

новели, оповідки, бувальщини.  

Упродовж вечора, а він тривав понад дві 

години, в авторському виконанні творчого подружжя звучали пісні, для яких 

творчість — це саме життя.  

На завершення цієї незабутньої для всіх присутніх зустрічі Тарас Коковський 

подарував користувачам книгозбірні дві поетичні збірки, а також залишив 

автографи для всіх охочих. 

У рамках клубу проведено творчу зустріч з Галиною Денегою — 

тернопільською письменницею, художницею, багаторічною читачкою 

книгозбірні, авторкою семи збірок повістей, оповідань та новел: «У стилі ретро», 
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«Політ метелика», «Терпке вино», «Осіння елегія», «Серпневі роси», «Чорний 

опал», «Світло і тіні». 

Герої оповідань і новел Галини Денеги — наші сучасники зі складними 

життєвими перипетіями, характерами й долями. 

Про талант письменниці й художниці 

розповів її чоловік Петро Шпорчук — художник-

графік, скульптор, літератор, заслужений 

художник України, ілюстратор книжок дружини. 

Майстерно озвучила уривки з новел Галини 

Денеги Віра Самчук — акторка Тернопільського академічного обласного 

українського драматичного театру імені Т. Шевченка, заслужена артистка 

України.  

Серед гостей заходу були підопічні Тернопільського територіального центру 

соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг), які із 

зацікавленням слухали виступ творчого тандему митців. 

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

них — науковці, педагоги, журналісти, митці, письменники, медики, економісти, 

бібліотекарі. 

І надалі популярними залишалися книжкові виставки з циклу «Літературний 

календар — 2018», приурочені до ювілейних дат українських та зарубіжних 

письменників. Зокрема:  

— «Олесь Гончар: творчість як доля» (до 100-річчя від дня народження 

українського письменника, громадського діяча);  

— «Велика драма великого таланту» (до 185-річчя від дня народження Марка 

Вовчка, української та російської письменниці, етнографа); 

— «Будій козацької гідності» (до 160-річчя від дня народження Адріана 

Кащенка, українського письменника); 

— «Залишу вам, як сповідь серця, слово...» (до 100-річчя від дня народження 

Любові Забашти, української поетеси); 

— «Реалізм Бертольда Брехта» (до 120-річчя від дня народження німецького 

письменника, теоретика мистецтва, театрального діяча); 
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— «Романтизм у творчості Томаса Майна Ріда» (до 200-річчя від дня 

народження англійського письменника); 

— «Браво, хвацький вояче Швейку» (до 135-річчя від дня народження 

Ярослава Гашека, чеського письменника-гумориста); 

— «Федеріко Гарсія Лорка — співець свободи» (до 120-річчя від дня 

народження іспанського поета, драматурга); 

— «Франц Кафка — «співець відчуження» (до 135-річчя від дня народження 

австрійського письменника); 

— «Джеймс Олдрідж — син своєї епохи» (до 100-річчя від дня народження 

англійського письменника) та інші. 

Відзначено ювілеї письменників Тернопільщини:  

— «Премудрість поезії Олега Германа» (до 70-річчя від дня народження 

українського поета, науковця); 

— «Монолог на березі пам’яті» (до 75-річчя від дня народження Левка 

Крупи, українського письменника, журналіста, педагога, громадського діяча); 

— «Велетень духу з Тернополя» (до 80-річчя від дня народження Ігоря 

Ґерети, археолога, мистецтвознавця, громадського діяча, культуролога, 

заслуженого діяча мистецтв України). 

Книжкові виставки «Дві зорі творчості — перо і пензель» та «Відшуміла 

«симфонія Петриківського лісу» було присвячено пам’яті відомих тернопільських 

письменників — Михайла Левицького та Петра Сороки. Їхній творчий доробок 

широко представлений у відділі міського абонементу, деякі з книжок містять 

автографи.  

Увагу користувачів привертала виставка-інсталяція «Барвиста мова вишиття» 

(до Дня вишиванки), на якій експонувалася література етнографічного 

спрямування, зокрема праці відомих українських вчених-етнографів Олексія 

Воропая та Василя Скуратівського, книжки з культури українського побуту, 

унікальні альбоми «Звичаї українців у народному календарі» та двотомне видання 

«Традиційне вбрання українців», у яких йдеться про українське традиційне 

вбрання — вишиту сорочку, що є одним з небагатьох національних брендів, 

відомих у всьому світі. 
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Цікавим для користувачів був розділ виставки, де експонувалися книжки з 

рукоділля, у яких представлено майстер-класи з виготовлення оберегів, ляльок-

мотанок, вишивання, нанизування та ін. Окрасою виставки стало старовинне 

українське вишиття (кінець XIX — початок ХХ ст.), що вже набуло музейної 

цінності. 

Виставку-попередження «Життя без СНІДу: знати, щоб жити» було 

оформлено в рамках Всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції з нагоди 

Міжнародного дня пам’яті людей, які померли від СНІДу. У Тернополі акція 

відбулася вдесяте. Цьогоріч вона мала гасло «100% життя». 

На виставці було представлено видання, присвячені темі ВІЛ/СНІДу, які 

призначені для широкого загалу користувачів та лікарів-практиків, а також засоби 

контрацепції, лубриканти та буклети «Абетка самозахисту», що їх передали 

читачам бібліотеки представники громадської організації «Джерела громадського 

здоров’я» Тетяна Козарецька, її керівник, та Наталія Ковалок, волонтер, читач 

ТОУНБ. 

В управлінні СБУ в Тернопільській області та апеляційному суді 

Тернопільської області експонувалися книжкові виставки з фонду бібліотеки: до 

Дня Соборності України, 29-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану, 

Дня Конституції  та Дня Незалежності України. 

Бібліотекарі відділу міського абонементу традиційно беруть участь у 

передачах Тернопільського обласного радіо («Особистості», «Поспілкуймося», «З 

творчого погляду» та ін.). Зокрема, прозвучало 9 інформаційно-бібліографічних 

оглядів літератури, присвячених життю й творчості українських та зарубіжних 

письменників, митців-краян: до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара, 

240-річчя від дня народження Григорія Квітки-Основ’яненка, 140-річчя від дня 

народження Олександра Олеся, 85-річчя від дня народження Євгена Дударя, 130-

річчя від дня народження Шмуеля Йосефа Агнона, 120-річчя від дня народження 

Еріха Марії Ремарка та ін. Передачі отримали схвальні відгуки радіослухачів. 

Деякі з виступів бібліотекарів звучали по радіо декілька разів упродовж року. 

Особлива увага приділялася обслуговуванню незахищених верств населення, 

громадян з інвалідністю, літніх та самотніх людей. Бібліотекарі намагалися 
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зробити все можливе для їхньої самоосвіти та організації дозвілля. Моніторинг 

засвідчив, що кількість таких користувачів у відділі збільшилася. 

У 2018 році відділ міського абонементу ТОУНБ, згідно з укладеним 

щорічним договором, продовжив співпрацю 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. Обслуговування 

самотніх громадян та людей похилого віку здійснювалося вдома через 

посередництво кур’єрів відділення соціального обслуговуванняТМТЦСО.  

Активним читачем відділу міського абонементу була інвалід дитинства 

I групи Галина Святківська, якій кур’єри даного центру доставляли літературу 

додому. Упродовж року  вона прочитала 39 книжок.  

У 2018 році працівники відділу міського абонементу обслужили 

316 соціально незахищених користувачів, зокрема: з особливими потребами — 

86 інвалідів І—ІІІ груп; похилого віку, серед яких 80-річних — 32 особи, 90-

річних — 2 особи, а також 11 читачів із психічними розладами, алкогольною 

залежністю та безхатченків. 

Серед людей поважного віку, яким виповнилося 94 та 95 років і які 

самостійно відвідують бібліотеку й потребують особливого ставлення та уваги з 

боку бібліотекарів, — багаторічні читачі ТОУНБ, лікарі за фахом Євгенія 

Ковнацька, яка упродовж року прочитала 52 книжки і відвідала бібліотеку 

23 рази, та Раїса Рокшанська, яка прочитала 13 книжок та понад 50 часописів, 

відвідала бібліотеку 10 разів. 

Спільно із Львівським обласним осередком ВГО «Українська спілка 

інвалідів — УСІ» працівники відділу у 2018 році продовжували працювати над 

створенням першої української DAISY-бібліотеки (http://daisy-

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

Волонтери Тернополя озвучили 8 книжок. 

Приємно зазначити, що у 2018 році фонд ТОУНБ поповнився 5 назвами 

книжок шрифтом Брайля і сьогодні нараховує 32 видання. Вони надійшли в 

книгозбірню в рамках соціально-освітнього проекту «Книга Брайлем» за 
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фінансової підтримки благодійної організації «Фонд родини Нечитайло». Ці 

видання мали значний попит серед батьків незрячих дітей. 

З метою популяризації книжок шрифтом Брайля у відділі міського 

абонементу організували зустріч з представниками державних та громадських 

організацій, а саме: Іриною Базилевською, директором Тернопільського 

обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, та Світланою 

Маратовою, заступником начальника відділу. На заході також були присутні 

Олексій Войтович, голова правління Тернопільської обласної організації 

Українського товариства сліпих, Тетяна Гойтко, учитель, яка навчає дітей читати 

шрифтом Брайля. Бібліотекарі ознайомили присутніх з виданнями для незрячих 

людей, які розраховані на дорослу та дитячу аудиторію. 

На телеканалі «ТТБ» до Міжнародного дня незрячих у програмі «Тема дня» 

було показано сюжет «Бібліотекарі дають надію людям» про книжки шрифтом 

Брайля з фонду ТОУНБ. 

Уже шостий рік поспіль працює блог відділу «Абонемент на бульварі 

Шевченка, 15». Торік його переглянуто 24 475 разів, розміщено 49 публікацій. 

Особливо популярними серед читачів були рубрики «Бібліотекарі 

рекомендують», «Світло для душі», «Бібліотекарі і читачі у плині часу». 

Упродовж чотирьох років у відділі міського абонементу функціонує полиця 

вільного книгообміну «Буккросинг». У 2018 році тернополяни «звільнили» 

217 книжок, взяли 235 книжок. 

Упродовж 2018 року у відділі читального залу зареєстровано 

6034 користувачі. Кількість відвідувань становила 28 021, книговидача — 

135 177 пр. документів.  

За рік до відділу надійшло 1096 пр. документів: 608 пр. книжок та 488 пр. 

журналів. 

Вибуло з фонду відділу читального залу у відділ зберігання основного фонду 

1309 видань застарілої тематики, отже, на 01.01.2019 загальний фонд відділу 

становить 49 025 пр. документів. 

Важливим засобом розкриття інформаційних ресурсів відділу, його візитною 

карткою є книжкові виставки. 
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Упродовж 2018 року у відділі читального залу було оформлено книжкові 

виставки до знаменних і пам’ятних дат, історичних подій, ювілейних дат 

письменників, виставки нових надходжень, зокрема: «Спом’янемо тую славу, що 

осталась нам з-під Крут», «Україна — НАТО: історія та перспективи», 

«Хрещення Київської Русі: першооснови та сьогодення», «Усім, як кисень, як 

вода, потрібен мир. І не на день чи на годину — на епохи!» та ін. 

Оновлено віртуальні книжкові виставки: 

— «Краща книжка 2017 року» — про книжки-переможці Всеукраїнського 

рейтингу «Краща книжка року» за 2017 рік; 

— «Літературний подіум» — про новинки книжкового фонду відділу 

читального залу за 2018 рік. 

Оформлено 2 нові віртуальні книжкові виставки: «Свічка плакала в скорботі» 

(до Дня пам’яті жертв голодоморів) та «Україна — НАТО: історія та 

перспективи». 

На обласному радіо прозвучали огляди літератури: 

— «Володимир Лучаківський — перший українець-бургомістр» (до 180-річчя 

від дня народження українського правознавця, громадсько-культурного діяча, 

письменника, фольклориста, етнографа, бургомістра Тернополя); 

— «Життя та смерть Федеріко Гарсіа Лорки» (до 120-річчя від дня 

народження іспанського поета, драматурга); 

— «Моя любов зі мною не умре» (до 85-річчя від дня народження Степана 

Будного, українського поета, уродженця Тернопілля); 

— «Динамітний король» (до 185-річчя вiд дня народження Альфреда Нобеля, 

шведського хіміка-експериментатора і бізнесмена, винахідника динаміту та інших 

вибухових речовин).  

Упродовж 2018 року працівники відділу читального залу провели 

різноманітні комплексні заходи. 

З нагоди 100-річчя бою під Крутами відбулися історичні читання «Бій за 

майбутнє України».  

Запрошені з Тернопільського обласного краєзнавчого музею історики Любов 

Василівна Левенець, старший науковий співробітник, та Пукач Володимир 
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Володимирович, завідувач сектору відділу новітньої історії, окреслили присутнім 

надзвичайно складну історичну ситуацію, що склалася в Україні на початку 

ХХ століття, розповіли про хід бою під Крутами. Крім цього, пан Володимир 

продемонстрував артефакти Першої світової війни. 

 

 

 

 

 

 

 

До Дня Героїв Небесної Сотні приурочили вечір пам’яті «Герої навіки, яких 

забувати не можна». 

Серед Героїв Небесної Сотні — п’ятеро наших земляків: Назар Войтович, 

Олександр Капінос, Тарас Слободян, Устим Голоднюк, Ігор Костенко. 

Пройняті високою пошаною студенти Тернопільського кооперативного 

торговельно-економічного коледжу слухали розповіді Юрія Войтовича, Сергія 

Капіноса та Марії Слободян про їхніх дітей та рідних. Під час заходу запрошені 

мали змогу переглянути відеосюжет про життя Олександра Капіноса, а також 

послухати пісню Тараса Силенка, присвячену Сашкові. 

 

 

 

 

 

 

 

Під час вечора пам’яті відбулася презентація книжкової виставки «Реквієм 

Небесній Сотні», на якій було представлено історичні матеріали, спогади 

очевидців та фотоматеріали, присвячені Майдану, Революції гідності, Небесній 

Сотні. 
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У рамках акції «Книжки у пошуках читача», 

присвяченої Всесвітньому дню книги та 

авторського права, відбувся круглий стіл 

«Авторське право: законодавство і практика». Гості 

заходу зустрілися з юристами громадської 

організації «Інформаційно-правовий центр «Права 

людини» та представниками кіберполіції, дізналися 

про особливості провадження справ з авторського права, про те, як захистити свої 

авторські інтереси. 

У рамках традиційної декади відкритих дверей, приуроченої до 

Всеукраїнського дня бібліотек, відбулася презентація історичного роману-хроніки 

Олега Клименка «Там, за Збручем…». 

В основу твору покладено маловідомі, 

драматичні історичні події, які відбувалися 

як на території Тернопільщини, так і за її 

межами, напередодні та після початку Другої 

світової війни, котра невідворотно 

вторгалася в мирні будні мільйонів. Під 

кутом іронії та сарказму метафорично розкрито образи тодішніх достойників 

Польщі маршалка Ридз-Смігли, президента Мосціцького й інших винуватців 

вересневої катастрофи. Поряд із ними постає галерея польських чиновників 

провінційного рівня, котрі злетіли кар’єрними щаблями, щоб, владарюючи, 

обкрадати власний народ і збагачуватися.  

З нагоди Дня захисника України відбувся вечір-зустріч із воїнами операції 

об’єднаних сил «За правду! За волю! За Україну!».  

Серед запрошених були учасники бойових дій у зоні ООС — Володимир 

Свистун та Олександр Цебак. 

Володимир Свистун, голова міського осередку громадської організації 

«Всеукраїнське об’єднання учасників АТО Галичини», запропонував гостям 

заходу переглянути документальний фільм «Без права на славу» про нелегку 

роботу розвідників у зоні АТО. 
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Олександр Цебак, полковник СБУ, розкрив особливості роботи Служби 

безпеки України, а також показав документальний фільм про загиблого в зоні 

АТО полковника СБУ Руслана Муляра. 

Гості розповіли студентам 

Тернопільського кооперативного 

торговельно-економічного коледжу про 

бойові дії на сході країни, про те, чим живуть 

на передовій десятки тисяч патріотів — 

синів, братів, чоловіків, коханих, захищаючи 

Україну.  

Увазі учасників заходу було представлено книжкову виставку про АТО 

«Наша воля, наша слава не вмре, не загине…». На ній експонувались наукові та 

науково-популярні книжки українських та зарубіжних істориків і політологів, а 

також художні твори Євгена Положія, Сергія Лойка, Бориса Гуменюка, Степана 

Гериліва, Марії Матіос.  

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом проведено круглий стіл «СНІД: це 

стосується кожного». 

Учасниками заходу були Світлана Шимчук, начальник відділу 

Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, і 

Лілія Семанишин, соціальний працівник спеціалізованого амбулаторно-

поліклінічного відділення профілактики та лікування ВІЛ-інфекцій і СНІДу. 
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Лілія Семанишин оприлюднила статистичну інформацію щодо ситуації з 

ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД у Тернополі та області, розкрила 

принципи сучасних методів ретровірусної терапії та особливості проведення 

інформаційно-освітніх кампаній з попередження поширення ВІЛ-інфекцій і 

СНІДу в молодіжному середовищі.  

Гостям заходу було запропоновано переглянути книжкову виставку «СНІД: 

знати, щоб жити». 

У рамках Всеукраїнського тижня права, що проводиться щороку в першій 

декаді грудня, відбулася година права «Права і закони у твоєму житті», 

приурочена до 70-річчя проголошення Загальної декларації прав людини. 

Учасниками заходу були: Володимир Карий — комунікатор Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській 

області, Сергій Дубчак — начальник відділу якості надання правової допомоги та 

підвищення кваліфікації надавачів Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, Олександр Степаненко — голова ГО «Гельсінська 

ініціатива — ХХІ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимир Карий розповів про довідково-інформаційну платформу правових 

консультацій «WikiLegalAid», куди фахівці системи безоплатної правової 

допомоги вносять інформацію правового характеру з різних тем.  

Олександр Степаненко виступив з презентаціями «Люди народжуються 

вільними і рівними у своїй гідності і правах (до 70-річчя проголошення Загальної 

декларації прав людини») та «Михайло Галущинський: командант легіону УСС, 

видатний правозахисник, громадський та політичний діяч, педагог». 
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Упродовж 2018 року у відділі читального залу працював клуб спілкування 

для людей поважного віку «Поговоримо про…», на засіданнях якого 

піднімаються для обговорення цікаві для літніх людей теми. Учасниками клубу є 

представники Університету третього віку й тернопільського міського 

територіального центру соціального обслуговування населення.  

Спільно з Тернопільським міським 

територіальним центром соціального 

обслуговування населення проведено 

літературну зустріч з тернопільською 

письменницею Ніною Фіалко «Життєві 

історії Ніни Фіалко…» та літературну годину 

«Бестселери світової літератури». 

За участю фахівців Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено годину права «Закони, які нас 

захищають». Оксана Тимчишин, головний спеціаліст центру, розповіла про умови 

надання послуг центру, відповіла на запитання присутніх. 

У листопаді учасники клубу «Поговоримо про…» узяли участь в 

інформаційній годині  «Мистецтво бути здоровим».  Лікар-гомеопат Сергій 

Дунаєвський розповів про сутність та принципи гомеопатії, чим вона 

відрізняється від інших систем лікування та як свідомо вибрати методи лікування 

й спеціаліста, дав відповіді на запитання. 

Позапланово проведено інформаційну годину «Станіслав Вінценз», 

приурочену до 130-річчя від дня народження геніального письменника, есеїста, 

філософа, етнографа, якого називають «Гомером Гуцульщини», «Людиною 

діалогу», «Праведником народів Світу». 

Організатори заходу — громадянська 

ініціатива «Рік Станіслава Вінценза в 

Україні», Тернопільська обласна 

універсальна наукова бібліотека, ГО 

«Гельсінська ініціатива — ХХІ», ЕГО 

«Зелений Світ». 
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Гостями зустрічі були Олександр Степаненко — голова ГО «Гельсінська 

ініціатива — ХХІ», студенти Галицького коледжу та учні старших класів 

Тернопільської спеціалізованої школи І—ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов. 

За словами пана Олександра, «завдяки творінню Станіслава Вінценза 

Гуцульщина навічно залишиться на літературній мапі світу». 

Основними напрямами роботи відділу літератури іноземними мовами 

були: удосконалення та урізноманітнення системи обслуговування читачів для 

задоволення їхніх інформаційних потреб; формування власних електронних 

ресурсів шляхом поповнення єдиної електроннної бази бібліотеки; відзначення 

Року німецької мови; реалізація проектів «Англійська на допомогу медійній 

грамотності», «Школа академічної доброчесності» та «Курси англійської мови 

для працівників Національної поліції України»; популяризація можливостей і 

ресурсів відділу літератури іноземними мовами та інформаційно-ресурсного 

центру «Вікно в Америку» з допомогою засобів масової інформації, сайта 

бібліотеки, блогу та соцмереж. 

На 01.01.2019 р. загальний обсяг фонду відділу становив 10 449 пр. 

документів, у т. ч. 8279 пр. книжок, 1573 пр. періодичних видань, 164 пр. 

аудіовізуальних документів, 433 пр. електронних видань.   

За 2018 рік фонд поповнився на 146 пр. документів, вибуло 144 пр. застарілої, 

зношеної та дублетної літератури (відібрано, підготовлено супровідні документи 

й передано у ВЗОФ). Галузева структура практично не змінилася. 

Обслужено 1108 користувачів, видано 20 744 пр. документів, відвідування 

становило 10 089. 

Упродовж року працівники відділу продовжували роботу з каталогізування 

документів. У єдину електронну базу бібліотеки внесено 102 записи. 

Значну частину бюджетного часу було виділено на покращення бібліотечно-

інформаційного сервісу, вдосконалення довідково-бібліографічного апарату. 

Оскільки каталоги та картотеки ведуться в електронному й картковому  варіантах, 

відредаговано близько тисячі бібліографічних записів електронної бази даних та 

близько 700 карток систематичного та абеткового каталогів.  
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Інформаційно-бібліографічне обслуговування здійснювалося відповідно до 

запитів користувачів. Протягом року надано 82 бібліографічні довідки. Тематика 

довідок різноманітна: «Рецепти англійською мовою», «Карта поляка», «Новий 

німецький правопис», «Англійські тексти з паралельним перекладом», 

«Українські казки німецькою мовою» та інші. Довідки країнознавчої тематики 

були такими: «Гімн України англійською мовою», «Музеї Польщі», «Інформація 

про Конгрес США» та ін. 

Користувачам, яким було недостатньо інформації з фонду бібліотеки, надано 

24 довідки з використанням інтернет-ресурсів (у т. ч. за допомогою 

повнотекстової електронної бази даних «eLibrary USA»), зокрема: «Геттісбурзька 

промова Авраама Лінкольна», «Гора Рашмор: історія монумента» та ін. 

Організовано перегляд художньої літератури «Класики зарубіжної 

літератури», для вчителів іноземних мов проведено огляд періодичних фахових 

видань «Методичні новинки для вчителів іноземних мов». 

Надано 32 консультації іноземними мовами та 42 індивідуальних 

консультації користувачам інтернету. 

Для популяризації наукових та галузевих видань, покращення інформаційно-

бібліографічного забезпечення потреб фахівців різних галузей, відзначення 

знаменних дат активно проводилася виставкова діяльність.  Серед найбільш 

актуальних можна назвати виставки-портрети: «Стендаль: бунтар та мрійник» (до 

235-річчя від дня народження Стендаля (Анрі-Марі Бейля), французького 

письменника), «Подорожі з героями Жуля Верна» (до 190-річчя від дня 

народження Жуля Верна, французького письменника), «Співак самотності» (до 

90-річчя від дня народження Габрієля Гарсіа Маркеса, колумбійського 

письменника, журналіста, громадського діяча, лауреата Нобелівської премії в 

галузі літератури) та ін. До Року охорони культурної спадщини було розгорнуто 

виставку-подорож «Культурні перлини української землі», у рамках відзначення 

року Божого Слова в Україні — виставку однієї книги «Біблія мовами світу». 

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

в діяльності центру «Вікно в Америку», увазі відвідувачів було представлено 14 

книжкових  виставок, зокрема: «Famous People of the USA» («Видатні постаті 
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Америки»), «American Vacation» («Американські канікули»), «American Beauty» 

(«Краса по-американськи») та ін. 

Підготовлено та розміщено на сайті бібліотеки віртуальну виставку «Не 

бійтесь заглядати у словник…», яка містить довідкові видання різними мовами, та 

оновлено 2 віртуальні виставки: «На допомогу вчителям англійської мови: до 

Року англійської мови в Україні» та «На допомогу вчителям німецької мови: до 

українсько-німецького року мов 2017/2018». 

Два тижні поспіль у бібліотеці експонувалася подорожуюча виставка 

«Публічні бібліотеки: фотоесе Роберта Доусона» — фотографічний огляд кількох 

сотень публічних бібліотек з усіх куточків Сполучених Штатів. На 20-ти 

світлинах зафіксовано динамічну й необхідну цілісну систему, існування якої все 

ще перебуває під загрозою. 

З успіхом відбулась презентація програм обмінів («FLEX», «United World 

Colleges», «Ukraine Global Scholars», «ERASMUS MUNDUS», проекти 

«ERASMUS+» та «AIESEC-стажування»), під час якої випускники розповіли про 

умови вступу й навчання, особливості проживання в інших країнах та поділилися 

своїми враженнями. 

Міжнародному дню перекладача було 

присвячено тематичний вечір «Мистецтво 

перекладу» за участю письменниці Ірини 

Бондаренко, яка переклала не один десяток 

творів, котрі вийшли друком у видавництві 

«Навчальна книга — Богдан», серед яких: 

«Шарлатова літера» Натаніеля Готорна, «Маленькі жінки» Олкотт Луїзи Мей, 

«Довгоногий дядечко» Джин Вебстер. Також серед її перекладів є книга «Стів 

Джобс: людина, яка мислила по-іншому» Карен Блюменталь, роман «Том Сойєр» 

Марка Твена, повісті «Джейн Ейр» Шарлотти Бронте та «Різдвяна пісня» Чарльза 

Діккенса, а також серії дитячих книжок «Пізнаю себе» Гайді Говарда.  

Упродовж року відділом було організовано тематичні виставки, зустрічі, 

клуби вивчення німецької мови в рамках Українсько-німецького року мов. 
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Під час щорічної акції «Книжки у пошуку читача», приуроченій до 

Всесвітнього дня  книги й авторського права, відділ літератури іноземними 

мовами запропонував увазі користувачів виставку ресурсів «Німецька мова — 

мова можливостей», яку було організовано в трьох аспектах: вивчення, читання, 

відкриття. 

Українсько-німецькому року мов було присвячено спеціальний 

безкоштовний показ німецького пригодницького фільму «Амелі тікає» («Amelie 

rennt») із програми Першого фестивалю німецького молодіжного кіно 

«Кінорейв».  

Упродовж року, щотижня, відбувались засідання Клубу розмовної німецької 

мови, лідером якого є корінний німець Йорг Харнак. Учасники знайомилися з 

німецькою культурою та менталітетом, обговорювали актуальні та цікаві теми, 

практикували мову, спілкуючись із носієм, долали мовний бар’єр. Загалом 

відбулося 28 засідань клубу. 

На сторінці відділу в соцмережі «Facebook» підписникам постійно 

пропонувалися корисні посилання для самостійного вивчення німецької мови. 

Активізувалася робота клубів із вивчення англійської мови. Упродовж  

2018 року відбулося 203 засідання клубів із вивчення англійської мови, серед них: 

— Клуб ділової англійської мови, лідером якого є волонтер Олег Гужда. Клуб 

має на меті ознайомлення зі стилем ділового мовлення, ведення ділових 

переговорів англійською та оформлення ділового листування. 

— Клуб розмовної англійської мови з носіями. Лідерами клубу є молоді й 

товариські волонтери з Америки. Заняття за рівнем володіння мовою ділиться на 

3 групи: початковий, середній і високий.  

— Клуб англійської мови для журналістів за участю волонтера Корпусу 

Миру Філа Квама має на меті читання та обговорення деяких важливих 

журналістських тем, тенденцій та стилів, як історично так і в даний час. 

— Клуб англійської мови для користувачів із 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. 
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— Клуб англійської мови для користувачів із середнім рівнем володіння 

(допомагає закріпити та поглибити знання з граматики, поповнити словниковий 

запас і висловити свою думку з досить широкого кола питань англійською 

мовою). Лідер клубу — Артем Пилипчук. 

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

допомагає вдосконалити розмовну англійську мову та дізнатись більше про 

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

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

фронтменом гурту «Dos Paises»). 

— Вечори інтелектуальних ігор. 

Загалом клуби відвідали близько 6 тис. користувачів бібліотеки. 

Окрім клубної діяльності, у 

бібліотечному ресурсному центрі 

«Вікно в Америку» відбулася  зустріч  із 

віце-консулом США Емілі Тікенсон, яка 

розповіла про Диверсифікаційну візову 

програму США (лотерею «Грін Кард»), 

ознайомила з новими  правилами  заповнення анкет на «Green Card» та 

проблемами візового шахрайства. Після презентації віце-консул Емілі Тікенсон 

відповіла на всі запитання аудиторії. 

Для залучення нових користувачів працівники відділу проводили заходи за 

межами бібліотеки. Так центр «Вікно в Америку» разом із волонтером, 

музикантом Йоргом Харнаком долучився до святкування Дня Подяки в арт-барі 

«Коза», розповіли присутнім про роботу центру, роздали рекламні буклети та 

запропонували стати учасниками Клубу любителів музики кантрі.  

Центр «Window on America» мав 

можливість вітати представників 

Посольства США в Україні, які 

приїхали з важливою місією пропаганди 

медійної грамотності. Американський 

дипломат Маджіа Краузе виступила з 
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презентацією «Media Literacy». Головний меседж заходу — аналіз, критичне 

оцінювання й створення повідомлень різних жанрів і форм для будь-яких типів 

медіа, а також розуміння й аналіз складних процесів функціонування та вплив 

медіа в суспільстві. 

Проводилась активна робота зі зміцнення позитивного іміджу, реклами 

ресурсів, послуг та заходів відділу.  

Для залучення нових користувачів працівники відділу двічі взяли участь у 

програмі «Файний ранок» на каналі «ТТБ», де розповіли про ресурси та послуги 

відділу, проекти й програми, досягнення та плани на майбутнє. 

У новинах «УХ-радіо» прозвучала інформація про безкоштовний показ 

німецького молодіжного фільму «Амелі тікає». 

Представлення роботи відділу в мережі здійснювалось також через веб-сайт 

бібліотеки, блог та соціальні мережі. 

Оперативно проводилась робота з наповнення контенту відповідного розділу 

сайта бібліотеки. У розділі «Новини» з’явилося 35 повідомлень. Постійно 

оновлювалися розділи «Клуби», «Розклад». 

За рік на сторінці блогу «Window on America Center in Ternopil Scientific 

Library» розміщено 45 нових публікацій (18 099 переглядів).  

Зросла кількість прихильників бібліотеки в соціальних мережах: сторінка 

«Вікна в Америку» у «Facebook» має 762 підписники та 171 допис за рік, сторінка 

відділу — 165 підписників та 113 дописів за рік, у «Instagram» — 386 (28 постів).  

На сторінках у соцмережах публікуються новини, повідомлення про розклад, 

заходи, книжкові виставки, поширюється корисна інформація щодо вивчення 

іноземних мов. 

Працівники відділу взяли участь в майстер-класі з написання статей до 

«Вікіпедії» та Вікімарафоні з написання нових статей до української  Вікіпедії 

(таким чином у Вікіпедії з’явилась стаття про центр «Вікно в Америку»), а також  

посприяли у створенні аудіододатку до підручника видавництва «Навчальна 

книга — Богдан» (було залучено волонтерів бібліотеки — носіїв мови). 

У результаті роботи, що проводилась упродовж 2018 року, вдалося 

вирішити наступні завдання: підвищити престиж бібліотеки; покращити 
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матеріально-технічну базу відділів: міського абонементу, краєзнавчої літератури 

та бібліографії, комплектування, сектору періодики; оновити фонди відділів, 

залучити до бібліотеки нових користувачів; покращити якість обслуговування 

читачів; впровадити нові методи роботи з користувачами поза межами бібліотеки; 

розширити доступ до електронних ресурсів; підвищити рівень медійно-

інформаційної грамотності та культури академічної доброчесності користувачів 

та професійної кваліфікації бібліотекарів. 

Упродовж звітного періоду відділом літератури з мистецтва обслужено 

1073 користувачі, книговидача становить 20 132 пр. документів, відвідування — 

3810. 

Надійшло у відділ 658 пр. документів (611 пр. книжок, 46 пр. журналів, 

1 назва газети). 

Для популяризації літератури з мистецтва та відзначення знаменних дат увазі 

користувачів було запропоновано 16 книжкових виставок, серед них: «Скульптор 

двох народів» (до 140-річчя від дня народження Михайла Паращука, українського 

та болгарського скульптора, громадського діяча), «Подих світла» (до 100-річчя від 

дня народження Олени Яблонської, українського живописця, графіка), «Любляче 

серце, віддане сцені» (до 75-річчя від дня народження Мирослава Коцюлима, 

актора, народного артиста України) та ін. 

Одним із напрямків діяльності відділу було довідково-бібліографічне 

обслуговування користувачів, надано 95 бібліографічних довідок. Ефективними 

формами інформаційної діяльності стали огляди літератури для викладачів і 

студентів вищих та середніх навчальних закладів: «Мистецька палітра» 

(Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж), «Театральні 

автографи часу» (факультет театрального мистецтва Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка). 

На факультет мистецтв Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка надіслано інформаційний список про нові 

надходження літератури. 

В єдину електронну базу даних бібліотеки внесено 191 бібліографічний 

запис. 
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Продовжив роботу клуб живопису «Відкрийте в собі художника», 

керівником якого є художниця Наталія Андрущенко. 

Засідання клубу (8 занять) було присвячено темам: 

— «Портрет у профіль» (мадам П’єр Готро); 

— «Портрет у профіль» (з натури); 

— «Портрет у кольорі». 

Для популяризації творчості митців Тернопільщини проведено 4 масових 

заходи. 

Популярністю серед відвідувачів користувалися майстер-класи різноманітної 

тематики: 

— «Чарівне мереживо Новорічних свят», у якому взяли участь викладачі й 

студенти Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу та 

учні Тернопільської загальноосвітньої школи № 5; 

— «Цей безцінний скарб — писанка». Учасники дізналися про зміст 

закодованих символів, пізнали регіональні особливості писанкового розпису та 

навчилися розписувати писанки, використовуючи традиційні орнаменти. А після 

закінчення майстер-класу кожен тримав у своїх руках власний витвір — писанку-

оберіг. 

Такі заняття дають реальну можливість доторкнутися до народної культури, 

побуту українців. Ці зустрічі подарували  незабутні емоції  та відчуття духовної 

єдності, яке живиться українськими традиціями. 

Надзвичайною подією стала презентація книжкової колекції талановитого 

мистецького подружжя Віри та Дмитра Стецьків «Які минають люди 

неповторні!..». 

На заході були присутні: Марія Іллівна — сестра Віри Стецько, Людмила 

Богомол — племінниця Віри Іллівни, Володимир Орищак — племінник Дмитра 

Григоровича, Оксана Децик — багатолітній друг сім’ї (начальник відділу роботи з 

молоддю і зв’язків з громадськістю, старший викладач Тернопільського 

національного технічного університету ім. І. Пулюя), Петро Мороз — художник, 

двоюрідний племінник Дмитра Григоровича, Ігор Дуда — директор 
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Тернопільського обласного художнього музею, Степан Костюк — директор 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

Людмила Богомол передала бібліотеці 770 пр. документів, які подружжя 

збирало впродовж свого життя.   

 

 

 

 

 

 

 

Найбільшу частину колекції звичайно займає література з мистецтва. В 

основі колекції рідкісні, цінні мистецькі альбоми з живопису, графіки, 

скульптури, архітектури та декоративно-ужиткового мистецтва. Цей дарунок — 

свідчення шанобливого ставлення до нашої бібліотеки та її книжкових фондів. 

Подаровані видання змістовно та якісно доповнили фонд книгозбірні та 

представляють інтерес для всіх, хто цікавиться культурою, мистецтвом, 

сприятимуть вихованню в молодого покоління почуття мудрого, вічного, 

прекрасного, збережуть пам’ять про талановите мистецьке подружжя Віри та 

Дмитра Стецьків. 

Безумовно, колекція Віри та Дмитра Стецьків стала гордістю бібліотеки, 

окрасою нашого фонду. 

Під час заходу книгозбірня отримала також цінний дарунок від Володимира 

Орищака — унікальний альбом «Дмитро Стецько. Живопис» (автор  В. Стецько) 

(Київ, 2017). 

Творче подружжя було відоме не тільки в Тернополі, а й Україні. Роботи 

живописця, скульптора й графіка Дмитра Григоровича знали та цінували в 

багатьох містах України й за кордоном. До речі, у рідному місті він мав тільки 

одну персональну виставку. Натомість виставлявся в столиці та інших великих 

містах, де завжди мав успіх. Митець багато робіт присвятив тому, що його 

найбільше боліло — історії України.  
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Віра Іллівна багато років пропрацювала в Тернопільському обласному 

краєзнавчому музеї, досліджувала культуру нашого краю та відкривала широкому 

загалу невідомі імена. А справою її життя стало дослідження творчості 

скульптора ХVІІІ століття Іоана-Георга Пінзеля. 

Завдяки Вірі Іллівні твори геніального Майстра виставляли для огляду в 

паризькому Луврі. Там же, під час виставки Віра Стецько презентувала одну зі 

своїх мрій — художній альбом-каталог «Таїна Пінзеля». 

28 серпня 2017 року, в пам’ять про творче подружжя, на Алеї зірок, що на 

вулиці Гетьмана Сагайдачного в Тернополі, встановлено Зірку Віри і Дмитра 

Стецьків. 

Відділ літератури з мистецтва практикує проведення комплексних заходів, 

які рекламують її діяльність та сприяють підвищенню іміджу бібліотеки. 

З нагоди 140-річчя від дня народження Михайла Паращука — славетного 

українського та болгарського скульптора, громадського діяча — відбувся 

мистецький вечір «Скульптор двох народів». 

У заході взяли участь: Оксана Мацьків — старший науковий співробітник 

Тернопільського обласного художнього музею, викладачі й студенти III курсу 

Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу (відділення 

«Дизайн»). Молодим дизайнерам було представлено виставку творів славетного 

земляка із фондів Тернопільського обласного художнього музею. 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана Володимирівна розповіла присутнім про життя та громадську 

діяльність уродженця Тернопільського краю, видатного українського скульптора 

Михайла Паращука, який віддав свій талант Україні та Болгарії. У своїй творчості 

він поєднав рідкісний природний дар скульптора й архітектора, прозаїка та поета, 
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педагога й драматурга. Через певні обставини Паращук більшу частину свого 

життя провів поза межами отчої землі, але всюди там, на чужині, був 

репрезентатором рідної йому України. 

Важливим джерелом інформації про діяльність відділу є сайт бібліотеки. 

У звітному році відділом технічної літератури обслужено 2084 користувачі, 

кількість відвідувань становила 7774, читачам видано 68 437 пр. документів. 

Надійшло у відділ 78 книг, 26 назв журналів та 1 комплект газет. 

Пріоритетним напрямком діяльності відділу у 2018 році було інформаційне 

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

відповідь» на запити користувачів виконано 210 бібліографічних довідок різних 

видів (тематичних, адресних, уточнювальних, фактографічних). 

Для ознайомлення з новими надходженнями періодичних видань із техніки 

підготовлено й надіслано в ЦБС області та на кафедри Тернопільського 

державного технічного університету ім. І. Пулюя щоквартальний інформаційний 

список «Сторінками технічних періодичних видань». 

Працівники відділу продовжують роботу над наповненням електронного 

ресурсу СКС, розділу «Техніка. Технічні науки». У 2018 році в базу даних  «УФД/ 

Бібліотека» занесено 377 записів. Традиційно велася робота з редагування та 

наповнення новими надходженнями розділу «Техніка. Технічні науки» 

систематичної картотеки статей. Усього в СКС було влито 481 картку.  

Для викладачів Тернопільського національного технічного університету 

ім. І. Пулюя, Технічного коледжу, Тернопільського коледжу харчових технологій 

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

— «Боротьба з корозією металів екологічно чистими засобами»; 

— «Упровадження інновацій у сфері утилізації побутових відходів»; 

— «Енергоефективне вуличне освітлення» та ін. 

Знайомили користувачів із досягненнями в галузі науки й техніки, новітніми 

технологіями книжкові виставки, перегляди літератури, Дні спеціаліста, Дні 

інформації, Дні періодики:  

— «Тарифна політика — один із напрямків реформування галузі ЖКГ»; 

— «Прогресивні технології — шлях до реформ»; 
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— «Безпека харчових продуктів» (до Дня працівників харчової 

промисловості); 

— «Наука ХХI століття: нанотехнології в Україні та світі»; 

— «Сучасне місто: дизайн і благоустрій»; 

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

— «Інноваційні перспективи розвитку науки, економіки та будівельної галузі 

України»; 

— «Чорнобиль: трагедія, подвиг, попередження» (до Дня Чорнобильської 

катастрофи); 

— «Традиційні джерела енергії у житлово-комунальному господарстві» та ін. 

Проводилась робота з популяризації літератури з питань упровадження 

енергозберігаючих технологій і використання альтернативних джерел енергії, 

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

біопалива. Враховуючи актуальність даної тематики в читальному залі відділу 

технічної літератури було організовано книжкові виставки, Дні періодики, огляди 

літератури на теми: 

— «Проекти енергозбереження — один із напрямків залучення інвестицій»; 

— «Перспективи виготовлення та використання біопалива в Україні»; 

— «Екологічна безпека джерел енергії: від традиційних до сучасних і 

перспективних»; 

— «Біогаз — шлях до енергетичної незалежності»; 

— «Сучасні енергозберігаючі технології в харчовій промисловості» та ін.  

Поновлено новими документами віртуальну виставку на сайті ТОУНБ 

«Енергозбереження — пріоритетний напрямок державної політики України». 

Приділялась увага й питанням охорони навколишнього середовища та 

екологічної безпеки життєдіяльності людини. Було організовано книжкові 

виставки та перегляди літератури: 

— «Красу Землі нащадкам передати» (до Дня довкілля); 

— «Охорона навколишнього середовища та техногенно-екологічні проблеми 

промислового комплексу»; 

— «Світ, у якому ми живемо» (до Дня охорони навколишнього середовища); 
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— «Вода — еліксир життя» (до Всесвітнього дня водних ресурсів). 

Під час екологічної години «Живої природи душа промовляє» екологи, 

представники органів державної влади поділились своїми думками щодо 

покращення, відновлення та збереження навколишнього середовища міста 

Тернополя й Тернопільської області.  

На екологічну годину було запрошено 

С. Я. Молодецьку — головного спеціаліста 

відділу благоустрою та екології ЖКГ 

Тернопільської міської ради. Своїми 

думками щодо охорони навколишнього 

середовища міста та області поділилася 

Г. Б. Синиця — головний спеціаліст управління екології та природних ресурсів 

Тернопільської обласної державної адміністрації. М. М. Березіцька, методист 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості, 

акцентувала увагу на моніторингу та екологічній оцінці стану навколишнього 

середовища Тернопільщини. Для шанувальників книги було підготовлено 

книжкову виставку «Природа — вічне джерело нашого життя». Захід 

супроводжувався мультимедійною презентацією «Світ, у якому ми живемо».  

Головним завданням години корисних порад «Вода — еліксир життя», 

присвяченої Міжнародному дню водних 

ресурсів, було привернення уваги громади до 

суспільних проблем охорони водних 

ресурсів, їх раціонального використання для 

забезпечення потреб економічного та 

соціального розвитку. У заході взяли участь: 

Я. Д. Вівчарук — заступник начальника Тернопільського обласного управління 

водних ресурсів, І. І. Герц — директор Тернопільського обласного еколого-

натуралістичного центру, заслужений працівник освіти, викладачі й студенти 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.  

Я. Д. Вівчарук акцентував увагу на моніторингу та екологічній оцінці водних 

ресурсів Тернопільської області, системі водних об’єктів міста, якості питної 
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води, необхідності модернізації системи водопостачання. І. І. Герц звернув увагу 

на культуру водоспоживання в місті. Обговорювалось питання реалізації 

державної екологічної політики в області. Значну увагу учасники заходу 

приділили проблемам забезпечення населення міста якісною питною водою.  

Проводилась робота на допомогу винахідникам і раціоналізаторам, розвитку 

технічної творчості. Було організовано книжкову виставку «Роль та місце 

винахідництва в інноваційному розвитку України» (до Дня винахідника і 

раціоналізатора), перегляд літератури «Винахідництво і раціоналізаторство — 

інтелектуальна скарбниця нації». 

Працівники відділу активно співпрацювали із засобами масової інформації, 

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

проводився цикл радіопередач у рубриці «Професійні свята та ювілеї видатних 

людей», де прозвучало 5 оглядів літератури: 

— «Біогаз — шлях до енергетичної незалежності» (до Дня працівників 

харчової промисловості); 

— «Час забирає свідків, але не пам’ять» (до Дня Чорнобильської трагедії); 

— «Для дому, для душі, для дозвілля» (до Всесвітнього дня вишиванок); 

— «Нові можливості відділу технічної літератури в наданні інформаційних 

послуг» (до Всеукраїнського дня бібліотек) та ін.  

Для широкого кола користувачів цікавими були книжкові виставки із циклу 

«Домашня академія»: 

— «Обереги: історія народних ляльок»; 

— «Різдвяна казка: святкові страви»; 

— «Етностиль в українській вишиванці»; 

— «Світлий Великдень: інтер’єр оселі та убранство святкового столу»; 

— «Історія національних страв країн-членів ЄС» (до Дня Європи); 

— «І розквітає бісер навесні» та ін. 

Під час проведення години цікавих повідомлень «Затишний дім: унікальні та 

корисні речі своїми руками»  всі  бажаючі мали можливість дізнатися про види й 

техніку валяння шерсті, виготовлення декоративних свічок, мистецтво вишивки в 
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техніці три-декор, особливості складання виробів з паперу та складання 

шматочків тканини. 

Учасниками заходу були талановиті, неординарні особистості, майстри своєї 

справи: О. Б. Щедріна, котра працює в техніці фелтінг або валяння з вовни; 

І. М. Морозовська, яка власноручно виробляє високохудожні свічки; 

О. В. Голизова, художник-майстер, яка працює в техніці три-декор; 

С. С. Стахурська, завідувач канцелярії Тернопільської обласної універсальної 

наукової бібліотеки, котра працює в техніці орігамі, кусудама (вироби з паперу), 

канзаші (атласна стрічка) та ін.; студенти Тернопільського коледжу харчових 

технологій та торгівлі. 

 

 

 

 

 

 

 

Упродовж 2018 року працівники відділу технічної літератури пропонували  

користувачам  блогу «Світ  очима технічної книги»  багато приємних сюрпризів. 

Це — яскраві книжкові виставки, тематичні та до знаменних і пам’ятних дат, Дні 

інформації та Дні спеціаліста, творчі зустрічі з цікавими людьми,  огляди нових 

надходжень.  

Загальна кількість переглядів блогу на 01.01.2019 року становила 61 525. За 

2018 рік було 25 700 відвідувань. 

У 2018 році працівники відділу сільськогосподарської літератури 

працювали над популяризацією літератури з питань агропромислового комплексу 

й організації сільськогосподарського виробництва, механізації та прогресивної 

технології, удосконалювали роботу над електронним каталогом в системі «УФД».   

Обслужено 826 користувачів, видано 21 748 пр. документів, відвідування 

становить 3101. 
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У звітному році у відділ сільськогосподарської літератури надійшло книг — 

91, журналів — 135, газет — 2 комплекти. 

Передано у відділ зберігання основного фонду 205 пр. документів. 

У 2018 році працівниками відділу організовано книжкові виставки та 

перегляди літератури:  

— «Прихильникам органічного землеробства»;  

— «Земля — особливий об’єкт суспільних відносин»;  

— «Український ринок земель сільськогосподарського призначення» (до Дня 

працівників сільського господарства); 

— «Щоб мед був духмяним» (до Дня пасічника) та ін. 

Щодо аналітичного розпису, то за 2018 рік працівники відділу внесли в 

електронну картотеку статей 520 записів, а розставили — 1014 карточок (стягнуто 

з ЦУКу 494 карточки).  

Відредаговано розділи СКС, вилучено 1413 карточок. 

Підготовлено й надруковано 2 списки літератури «Сторінками періодичних 

сільськогосподарських видань (Вам, спеціалісти)». 

Для задоволення потреб користувачів надано 20 письмових довідок (план — 

20) та 51 фактографічну довідку. 

Всесвітньому дню Землі було 

присвячено інформаційну годину 

«Землеустрій та земельний кадастр в 

Україні». Про сучасні методи землеустрою 

розповів учасникам заходу, студентам 

географічного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, начальник управління 

землеустрою та охорони земель Держгеокадастру в Тернопільській області 

О. Р. Малінський. А головний інженер ТЗоВ «Галицькі землі» С. М. Курбецький 

продемонстрував сучасні інструменти для проведення земельних замірів.  
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Сектор періодики здійснює обслуговування періодичними виданнями всіх 

категорій користувачів.  

Для формування газетного фонду на основі вивчення ринку та читацьких 

запитів оформлено передплату на 32 назви газет, 2 газети надходять безкоштовно. 

Загальна кількість користувачів становить 2307, відвідування — 6002, 

видача — 46 639 пр. документів.  

У відділ зберігання основного фонду передали 20 комплектів газет.  

Поновлено інформацію про сектор періодики на сайті бібліотеки, а також — 

базу даних: газетні видання ТОУНБ ( 65 записів). На блог сектору «Press Тур» 

подано 24 публікації. 

Працівники сектору наповнювали цікавою інформацією бібліотечні сторінки 

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

розміщено  574 публікації, 29 повідомлень на сайт.  

Для популяризації сектору періодики працівниками було проведено 

3 презентації книг, майстер-клас із написання статей до «Вікіпедії», віртуальну 

подорож «Місця сили Тернопільщини». 

З успіхом відбувся майстер-клас із 

написання статей до «Вікіпедії». 

Модератори: Г. Я. Онисько — директор 

Науково-технічної бібліотеки ТНТУ 

ім. І. Пулюя та О. К. Шкодзінський — 

директор Інституту електронного навчання, 

ТНТУ ім. І. Пулюя, кандидат технічних наук, 

доцент. Присутні дізналися про методику створення статей, волонтерство, 

конкурси, які організовує «Вікіпедія», ієрархію редакторів та авторські права.  

Під час презентації нової збірки поезій 

В. Кучерявого «Для жінок. Про жінок» гості 

мали нагоду поспілкуватися з поетом, 

зануритись у творчу атмосферу, дізнатися, як 

писались вірші та ближче познайомитись з 

автором.  
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У рамках Всесвітнього дня поезії 

відбулася творча зустріч із відомою 

тернопільською поетесою Уляною Галич. 

Авторка презентувала в обласній книгозбірні 

дві власні поетичні збірки — «Епістолярні 

хроніки» та «Урбомістика». 

Резонансними були віртуальна подорож «Місця сили Тернопільщини» та 

презентація першої інстаграм-книги під назвою «Чуєш, коли приїдеш додому?» з 

рекордною кількістю відвідувачів — 160 чоловік.  

За 2018 рік відбулося 44 заняття  клубу «Практична мудрість». 

Діяльність науково-методичного відділу у звітному році визначали 

напрями: сприяння органам влади у формуванні та реалізації бібліотечної 

політики в регіоні; формування та реформування бібліотечної системи області; 

забезпечення професійного розвитку персоналу та підвищення кваліфікації; 

прогнозування розвитку бібліотечної справи, здійснення комплексних досліджень 

із використанням аналітичних, соціологічних, статистичних, маркетингових 

методів; організація, моніторинг та поширення  інноваційної діяльності публічних 

бібліотек  в умовах реформування бібліотечної галузі області. 

Процес змін у системі публічних бібліотек у Тернопільській області 

активний: сорок сім об’єднаних територіальних громад (ОТГ) формують свою 

архітектуру бібліотечного обслуговування мешканців, керуючись «Методичними 

рекомендаціями з організації мережі публічних бібліотек в об’єднаних 

територіальних громадах», розробленими Національною бібліотекою України 

ім. Ярослава Мудрого та  погодженими із ЦК профспілки працівників культури 

України. 

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

07 квітня 2017 року № 188-од «Про реформування бібліотечної системи області» 

та наказу управління культури від 20 квітня 2017 року № 56-од питання 

реформування бібліотечної системи знаходиться постійно на контролі  органів 

виконавчої влади області 
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На науково-методичний відділ ТОУНБ було покладено завдання методично 

забезпечити виконання цього рішення. За наказом управління культури «Про 

реформування бібліотечної системи в Заліщицькому та Шумському районах» від 

02 листопада 2018 року № 144-од Тернопільська ОУНБ розробила «Методичні 

рекомендації щодо моделі та стандарту діяльності центральної публічної 

бібліотеки об’єднаної територіальної громади», у яких прописано механізм 

утворення ЦПБ ОТГ з додатком проекту Статуту.  

НМВ — центр надання консультаційних послуг із питань реформування 

бібліотечної галузі області. Проблематика запитів стосувалась: упровадження 

нових соціальних нормативів бібліотечного обслуговування в умовах утворення 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ); розпорядження голови обласної 

державної адміністрації «Про реформування бібліотечної системи області» від 

07 квітня 2017 року № 188-од;  державної статистичної звітності щодо показників 

роботи публічних бібліотек області у 2018 році; соціального захисту працівників 

бібліотек; надання платних послуг; впровадження інновацій в діяльність 

бібліотек; інформатизації бібліотек; представлення бібліотек в соціальних 

мережах; наповнення БД, створення ЗвЕК, обліку віртуального користувача тощо. 

Наповнювалися контентом сторінки «Бібліотекареві» на сайті ТОУНБ, 

тематична картотека «На допомогу методистові». 

Результати звітної кампанії стали джерелом для аналітико-прогностичних 

досліджень. 

Опрацьовано та проаналізовано показники статистичних звітів бібліотек 

області сфери управління Міністерства культури України та інших спеціальних і 

спеціалізованих бібліотек за формами 6-НК, 80-а-рвк, підготовлено зведені форми 

для Міністерства культури України, обласного управління статистики та ДЗ 

«Національна парламентська бібліотека України». У звітності застосовувалась 

Електронна система моніторингу мережі публічних бібліотек України, здійснено 

актуалізацію та редагування даних адресної частини системи.  

Узагальнені висновки щодо стану та розвитку бібліотечної справи в області 

відображено в аналітично-статистичному огляді «Публічні бібліотеки 

Тернопільщини: рік 2017». Зміст бюлетеня включає статистику щодо структури 



 73

мережі  бібліотек області, стану бібліотечних фондів, динаміки основних 

показників діяльності, комп’ютеризації та інформаційного сервісу, бібліотечного 

маркетингу й формування позитивного іміджу в громаді через творчі акції та 

пошук сучасних, ефективних форм обслуговування користувачів. 

Важливу роль у методичній допомозі бібліотекарям відіграє видавнича 

продукція науково-методичного відділу. Продовжував виходити інформаційно-

методичний бюлетень «Професійне досьє бібліотекаря», у якому подавалися 

законодавчі, консультаційні та аналітичні матеріали. 

Бібліотека — центр підвищення кваліфікації бібліотекарів 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, як головна 

методична база для підвищення кваліфікації персоналу, пропонувала заходи 

фахового удосконалення, враховуючи сучасні тенденції розвитку бібліотечної 

справи країни. 

Застосовувалась система методичного забезпечення діяльності бібліотек 

щодо впровадження універсальної десяткової класифікації (УДК). Для 

працівників відділів комплектування та обробки літератури центральних 

бібліотек та працівників бібліотек об’єднаних територіальних громад у березні 

2018 року проведено семінар-практикум на тему «Упровадження УДК в практику 

роботи публічних бібліотек», а також 18 онлайнових і 3 усні консультації за цією 

ж темою. 

Відбулася щорічна обласна травнева 

школа методиста «Ефективна бібліотека: 

нові умови, нові можливості». Розглядалися 

питання: «Глобальні цілі ООН: реалізація 

засобами бібліотечної практики», «Публічні 

бібліотеки області: діяльність, завдання та 

можливості», «Ефективність електронних ресурсів публічних бібліотек, ресурси 

інтернет для самоосвіти, партнерство в роботі бібліотек». Працівники публічних 

бібліотек області обмінялися досвідом роботи у форматі печа-куча. 
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23 липня 2018 року в Тернопільській 

обласній універсальній науковій бібліотеці 

відбувся семінар на тему «Національно-

патріотичне виховання: формування 

ціннісних орієнтирів й громадської 

свідомості». Захід було проведено для 

завідувачів відділів обслуговування центральних бібліотек ЦБС та бібліотек 

об’єднаних територіальних громад нашої області. У семінарі взяли участь 

працівники 14 центральних бібліотек районних ЦБС області, ЦБС Тернополя, 

бібліотек Бережан, Кременеця, Чорткова та бібліотекарі 14 бібліотек об’єднаних 

територіальних громад області. 

Програма семінару була насиченою  виступами: завідувач відділу міського 

абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки Тетяна 

Ковалькова говорила про місію публічної бібліотеки в національно-

патріотичному вихованні громадянина, висвітлюючи діяльність Тернопільської 

ОУНБ; Ірина Грицишин, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу 

Тернопільської обласної бібліотеки для молоді, висвітлила тему «Краєзнавство як 

дієвий засіб національно-патріотичного виховання молодої особистості: з досвіду 

роботи Тернопільської обласної бібліотеки для молоді»; про особливості 

національно-патріотичного виховання дітей та підлітків в умовах сьогодення 

розповідала Віра Мостовенко, завідувач сектору абонементу відділу 

обслуговування учнів 5—11 класів Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. 

Про партнерство в діяльності національно-патріотичного клубу «Тризубець» 

та формування громадянської позиції учнівської молоді розповіла його 

керівник — Оксана Бурега, заступник директора з навчальної роботи Струсівської 

обласної санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І—ІІІ ступенів. Ще один 

учасник семінару — Віктор Смоляк, методист з питань інформації інформаційно-

методичного відділу Шумської центральної бібліотеки, пластун — говорив про 

співпрацю бібліотеки та національної скаутської організації «Пласт». 
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Складовою семінару було питання 

обміну досвідом, а також зустріч із 

Володимиром Тимчуком, старшим 

викладачем кафедри Національної академії 

сухопутних військ ім. гетьмана Петра 

Сагайдачного, кандидатом технічних наук, 

лауреатом премії ім. Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової 

тематики у творах літератури та мистецтва (2016). Автор розповів про себе, 

прочитав власні твори, поділився планами на майбутнє та подарував усім 

учасникам нову збірку «Вогнити! Вижити! Перемогти!». 

Задля активізації бібліографічної роботи, зокрема краєзнавчої, коли публічні 

бібліотеки в умовах децентралізації в більшості застосовують дозвіллєві форми 

бібліотечного обслуговування користувачів, проведено обласний семінар 

бібліографів ЦБ ЦБС та публічних бібліотек ОТГ (29 учасників) «Традиційні та 

інноваційні форми бібліографічного обслуговування». Обговорювались ключові 

завдання бібліографічної практики, традиції та пріоритети розвитку, методику 

роботи з краєзнавчими ресурсами, завдання інформаційних служб, досвід 

бібліографів обласної дитячої бібліотеки, бібліотеки для молоді, Збаразької ЦБ 

ЦБС. Відбулася змістовна презентація бібліографічних покажчиків — переможців 

обласного конкурсу «Кращий бібліографічний покажчик Тернопільщини» 2016—

2017 рр. 

3 грудня 2018 року відбувся обласний 

семінар директорів центральних 

бібліотечних систем та завідувачів 

центральних бібліотек об’єднаних 

територіальних громад на тему «Публічні 

бібліотеки області в соціокультурній 

інфраструктурі регіону: кроки реформування». Під час роботи обговорювалися 

питання реформування бібліотечної галузі в області, розглядалися цілі сталого 

розвитку в соціокультурному аспекті діяльності бібліотек,  тенденції розвитку 

сучасного видавничого ринку в Україні. Окрім цього, завідувач відділу інформації 
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ознайомила присутніх із видами мережевих інтернет-комунікацій  для 

книгозбірні. Друга половина семінару була практичного характеру: учасники 

відвідали з екскурсією Тернопільську центральну міську бібліотеку. Директор 

Тернопільської міської ЦБС Світлана Козелко розповіла про діяльність мережі 

міських бібліотек Тернополя та проекти, які успішно впроваджуються в них. 

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 Наукової бібліотеки 

Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка проведено День 

фахівця для працівників бібліотек різних видів на тему «Бібліотеки та 

інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти, культури». 

Захід об’єднав представництво фахівців університетських бібліотек, ТОУНБ 

та обласної бібліотеки для молоді. 

Дистанційна освіта — послуга з підвищення фахових компетенцій 

працівників бібліотек області. Десять працівників централізованих бібліотечних 

систем області пройшли навчання за модулем «Інноваційні зміни в бібліотеці на 

основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек». 

Проведено вебінар  «Плануємо роботу публічної бібліотеки на 2019 рік», 

результат — 3 670 переглядів ресурсу https://www.slideshare.net/Ternopil_OUNB/ 

2019-123165404. 

Бібліотекарі ТОУНБ підвищували фаховий рівень у НАКККіМ за темами:  

— «Стратегія розвитку бібліотек: регіональний аспект» (16—21.04.2018, 

м. Київ) (27 бібліотекарів)»; 

— «Впровадження УДК в практику роботи наукових та публічних бібліотек» 

(27—29.08.2018, м. Київ) (1 бібліотекар); 

— «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та 

інтернету в бібліотеці» (1—30.11.2018) (2 бібліотекаря). 
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Упродовж року працівники бібліотеки брали участь в організації та 

проведенні заходів за планом діяльності ТОВ ВГО УБА, які спрямовувалися на 

підвищення фахової компетентності й технологічної грамотності працівників 

публічних бібліотек Тернопільської області. 

Було використано можливість за кошти обласного відділення УБА отримати 

знання та сертифікат Дистанційної академії «Основа» (Харківська державна 

наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка) за оплачуваним курсом «Бібліотека в 

цифровому середовищі. Електронна бібліографія» 26 листопада — 15 грудня 

2018 року (2 бібліотекаря). 

Сім бібліотекарів області взяли участь у ІХ Львівському міжнародному 

бібліотечному форумі «Бібліотек@ — творимо свободу» (19—22.09.2018, 

м. Львів).  

Для професійного розвитку колективу ТОУНБ, а також впровадження 

технологічних новацій у процеси бібліотечної роботи було здійснено навчальну 

поїздку до інформаційного центру Андрея Шептицького у Львові. Бібліотекарі 

також ознайомились із діяльністю книгозбірень міста. 

28 листопада 2018 року бібліотекарі ТОУНБ (2) взяли участь у тренінгу 

«Підтримка просування реформи місцевого самоврядування через інформаційні 

майданчики у Тернопільській області», що відбувся на базі ОБМ. Мета заходу: 

налагодження співпраці місцевих ЗМІ та представників громад, сприяння 

збільшенню висвітлень інформації щодо перебігу реформи.  

У цілому, підвищення кваліфікації пройшло 192 фахівці з бібліотек області. 

Науково-дослідна робота книгозбірні спрямовувалася на вдосконалення 

організації якісної системи надання бібліотечних послуг. У звітному році 

дослідження проводилися спільно з працівниками відділу міського абонементу. 

Традиційно вивчався рейтинг популярності книжок серед користувачів 

ТОУНБ. Локальне соціологічне дослідження «Краща книга року» дозволило 

сформулювати конкретні пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки, 

зокрема: збільшити надходження популярної художньої української та світової 

літератури, покращити поінформованість користувачів про нові надходження. 
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Спільно з відділом міського абонементу проведено локальне соціологічне 

дослідження «Бібліотека та її послуги: оцінка користувача». Мета дослідження –– 

вивчення думки відвідувачів книгозбірні, визначення шляхів вдосконалення 

якості та комфортності бібліотечно-інформаційного обслуговування у відділі 

міського абонементу, головного підрозділу бібліотеки з вільним доступом до 

бібліотечного фонду. Матеріали, підготовлені за результатами досліджень, 

розміщено в інформаційно-аналітичному бюлетені «Крізь призму соціології». 

Зміст роботи щодо управління ТОУНБ спрямовувався на виконання 

оперативних завдань відповідно до «Програми розвитку Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки на 2016—2020 роки».  

Дирекція систематично комунікувала з органами місцевого самоврядування, 

керівниками бібліотек щодо стану та перспектив розвитку галузі, представила в 

системі підвищення кваліфікації державних службовців області виступ-

консультацію з питань модернізації публічних бібліотек у нові ефективні моделі, 

культурні простори та локації.  

У межах виконання функціональних завдань розглядались ініціативи щодо 

раціонального проведення передплати періодичних видань, залучення працівників 

до розподілу видань за централізованими надходженнями. За ефективну роботу з 

великими обсягами книжкових надходжень колектив матеріально заохочувався. 

Фахівці ТОУНБ упродовж звітного року реалізовували та колегіально 

вирішували проблеми стандартизованого формування бібліографічних записів у 

ЗвЕК ПБТО, моніторили якість конвертації баз даних. Ця робота узагальнювалась 

у доповідні записки виробникові АБІС «УФД/Бібліотека», підтримувався 

систематичний зв’язок та функціональна узгодженість між підрозділами. За 

результатами методичних нарад щодо впровадження АБІС «УФД/Бібліотека» 

(версія 3), дирекція призначила редактора електронного каталогу.  

За протокольними рішеннями нарад при директорові виконано завдання 

щоквартальної звітності про публікації у пресі, електронних ЗМІ та сайті; 

оперативного відображення інформації в новинному контенті; використання 

результатів соціологічних досліджень для покращення якості обслуговування 

користувачів, зокрема відкритий доступ у відділі абонементу; проведено 
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позаплановий семінар для бібліографів; підготовлено огляд блогів ТОУНБ та 

представництва книгозбірні в соціальних мережах, відділ ОЛОК готує 

інформаційні списки нових надходжень  та інші.    

Головна книгозбірня й надалі буде удосконалювати методи досягнення 

програмних цілей розвитку, розвивати соціальну місію для громади області.  

Проектна та грантова діяльність 

Для сприяння територіальним громадам сіл, селищ в організації системи 

якісних бібліотечних послуг, підвищення ролі бібліотек у розвитку культури 

сільського населення, забезпечення конституційного права на інформацію 

фахівцями ТОУНБ було розроблено та схвалено розпорядженням голови ОДА 

№761-од від 08 жовтня 2018 року проект «Програми (Програма) обласного 

конкурсу мікропроектів для публічних бібліотек у сільській місцевості 

Тернопільської області на 2019—2023 роки». Зміст проекту полягає у фінансовій 

підтримці коштами обласного бюджету формування нової архітектури публічних 

бібліотек у сільській місцевості. Ресурсне забезпечення Програми –– 

2 772 000 грн. 

З початку 2018 року відділом літератури іноземними мовами проводилася 

робота з освоєння коштів гранту від Посольства Сполучених Штатів Америки. 

Кошти (280 149,80 грн) надходили через Всеукраїнську громадську організацію 

«Українська бібліотечна асоціація». Працівники відділу займалися розробкою 

макетів рекламної продукції. Було підготовлено фінансовий та описовий звіти для 

грантодавців. 

Проводилася робота з реалізації проектів «Англійська на допомогу 

медіаграмотності», «Школа академічної доброчесності» та «Курси англійської 

мови для працівників Національної поліції». 

У травні — червні 2018 року відбувся 

безкоштовний англомовний тренінг 

«English for Media Literacy» (у рамках 

проекту «Англійська на допомогу 

медіаграмотності») для вчителів англійської 

мови.  
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Тренінг — частина загальнодержавного проекту, який реалізується за 

підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Під час 

тренінгу вчителі дізналися про освітню онлайн-платформу «Coursera», опанували 

навики медіа-грамотності, навчилися аналізувати мову засобів масової інформації 

та отримали корисні поради щодо використання матеріалів курсу для своїх учнів 

та студентів. Усі учасники тренінгу також отримали сертифікати від Посольства 

США в Україні.  

За підтримки та сприяння Посольства Сполучених Штатів в Україні від 

листопада 2017 року до червня 2018 року Тернопільською обласною 

універсальною науковою бібліотекою реалізовано проект — Школа академічної 

доброчесності. Курс був розрахований перш за все на студентів, які займаються 

науковими роботами.  

Керівником Школи стала 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. 

Упродовж 7 місяців на заняттях розглядалися правові засади академічної 

доброчесності та плагіат, питання авторського права, основи цитування та 

посилань у наукових роботах та ін. 

Поряд із передбаченими заняттями креативні учні долучились ще й до 

ІІ Всеукраїнського студентсько-учнівського конкурсу проектів соціальної 

відеореклами «Чесність починається з тебе», організованого в рамках Проекту 

сприяння академічній доброчесності в Україні — SAIUP, та серед 300 робіт 

вибороли заслужену перемогу. Учні Школи отримали сертифікати, подяки та 

подарунки. 

Проект «Англійська мова для 

працівників Національної поліції в 

Тернопільській області» також фінансувався 

Посольством США в Україні. Модератор 

проекту — Цепенюк Тетяна Олегівна, 

кандидат філологічних наук, завідувач 
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кафедри теорії і практики перекладу Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 24 працівники Національної поліції 

виявили бажання поглибити знання з англійської мови. Програму вивчення мови 

розроблено за новітніми технологіями й з урахуванням професійних потреб. У 

липні в центрі «Window on America» відбулося вручення грамот працівникам 

Національної поліції в Тернопільській області.  

Яскравою подією 2018 року було  започаткування  патріотичного проекту 

«Гарт духу» спільно з «Всеукраїнським об’єднанням учасників АТО Галичини», 

метою якого є виховання в молоді почуття патріотизму, власної гідності, 

доброчесності й застосування набутих знань на практиці.  

 

 

 

 

 

 

 

Перше засідання спікер-студії «Моє ставлення до Збройних сил України: 

бачення та роздуми», було присвячено Дню Збройних сил України. 

У заході взяли участь представники громадської організації «Всеукраїнське 

об’єднання учасників АТО Галичини», ветерани АТО: голова — Володимир 

Свистун (спікер зустрічі), Дмитро Вербіцький та Юлія Євстратова. Також 

присутніми були учні санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І—

ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради м. Струсова — члени національно-

патріотичної організації «Тризуб» (керівник — Оксана Бурега). 

«Тризубівці» презентували відеопривітання-подяку усім 

військовослужбовцям. 

Спікер Володимир Свистун зробив цікавий, змістовний екскурс в історію 

українського війська, проводячи паралель із сьогоденням наших Збройних сил.  

Під час зустрічі на відеозв’язок з аудиторією вийшов військовослужбовець 

Андрій Лагудза. 
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Учасники заходу переглянули  книжкову виставку «У серці Бог, Україна, 

свобода!», де чимало видань, як художніх так і суспільно-політичних, 

висвітлювали тематику російсько-української війни. Даний проект не одержує 

прямої фінансової підтримки, але приносить бібліотеці так званий соціальний 

ефект, оскільки проектна робота — це, крім іншого, і робота на імідж, 

позиціонування бібліотеки в місцевому співтоваристві.  

Успішно працював Пункт доступу громадян до правової інформації, 

послугами якого скористалося 124 користувачі. Кількість відвідувань за рік 

становила 360. 

Серед відвідувачів ПДГ — 45% (56 користувачів) — люди пенсійного віку, 

40% (49 користувачів) — люди середнього віку та 15% (19 користувачів) — 

студенти.  

Основна частина запитів користувачів ПДГ стосувалася офіційної інформації. 

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

спадкове, трудове законодавство та інші. Було надано 82 усні довідки з питань 

пенсійного, цивільного, сімейного, житлового, спадкового, трудового 

законодавства та ін. 

Користувачі ПДГ мали змогу отримати безкоштовну допомогу в пошуку 

правової інформації з питань соціального захисту, захисту прав споживачів, 

оформлення субсидій, прав ВПО (46 запитів). 

Також надавалася допомога в пошуку інформації учням і студентам 

(реєстрація на ЗНО, пошук ВНЗ, студентські програми, складання 

бібліографічних списків літератури та ін.) (18 запитів). 

За допомогою пункту ПДГ було придбано квитки, знайдено й зарезервовано 

готель, було здійснено пошук роботи (15 звернень). 

Зверталися користувачі й за пошуком не правової інформації (6 запитів). 

За допомогою ПДГ подавались показники комунальних послуг (76 звернень), 

до сімейного лікаря записалось 6 користувачів.  

У ПДГ постійно діє виставка «Пункт доступу громадян до офіційної 

інформації», де представлено різні види правознавчої літератури: офіційні, 
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громадсько-політичні, навчальні, науково-популярні, нормативно-виробничо-

практичні, довідкові, енциклопедичні видання. 

Складено вебліографію сайтів міністерств та інших органів виконавчої влади. 

Робота пункту неодноразово висвітлювалась засобами масової інформації 

(5 разів), на сайті бібліотеки (5 разів), блозі (4 рази) відділу читального залу та у 

«Facebook» (30 разів). 

Було проведено 4 групових та 22 індивідуальних тренінги для користувачів 

бібліотеки щодо користування послугами е-урядування. 

Юристи консультативного пункту Тернопільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД), що діє при ПДГ, 

безкоштовно надали первинну правову консультативну допомогу 

52 користувачам, 12 з яких надавались телефоном. 

До тижня права у ПДГ відбулася година права «Права і закони у твоєму 

житті». У заході взяли участь представники  Української Гельсінської спілки з 

прав людини (УГСПЛ). 

У рамках XV Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно 

про права людини «Docudays UA» у відділі читального залу Тернопільської 

обласної універсальної наукової бібліотеки відбувся перегляд стрічки Фредеріка 

Вайзмена «Ex Libris: Нью-Йоркська публічна бібліотека».  

Проект гранту «Щасливі жінки» підготовлено та подано спільно з ГО 

«ІПЦ «ПРАВА ЛЮДИНИ» та Українським жіночим фондом. На базі 

Тернопільської обласної універсальної наукової  бібліотеки малося на меті 

створити відкритий громадський простір для дівчат і жінок області «Щасливі 

жінки», обладнавши куточок емоційного розвантаження. 

Під час реалізації проекту планувалось провести інформаційну кампанію за 

допомогою транспортного засобу (тролейбус — автобус), що курсуватиме 

м. Тернополем, публікацій у засобах масової інформації, інтернет-виданнях, буде 

створено сторінку проекту у «Фейсбуці» тощо. 

Для залученої цільової аудиторії планувалось проведення просвітницьких 

заходів, практичних занять із самооборони, юридичних/психологічних 

консультацій, занять із вивчення інтернет-сервісів та медіації. 
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Проект гранту «Територія успіху» підготовлено Тернопільським обласним 

відділенням Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна 

асоціація», спільно з ГО «ІПЦ «ПРАВА ЛЮДИНИ» за підтримки Посольства 

Федеративної Республіки Німеччини. 

Завдання: облаштування загальнодоступного простору для мешканців 

Тернополя, що перебувають у складних життєвих обставинах. Мета проекту 

полягала у створенні на базі Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки відкритого громадського простору, який об’єднував мешканців 

Тернополя, що перебувають у складних  життєвих обставинах, для підвищення 

комп’ютерної та інтернет-грамотності, вивчення англійської мови, створення 

виробів ручної роботи, творчого розвитку й самореалізації, пошуку роботи чи 

підробітку через інтернет. 

Працюючи над постійним підвищенням кваліфікації, освоєнням нових 

професійних знань, здобуттям необхідної компетенції із написання грантів 

працівники бібліотеки взяли участь у: 

— очно-заочному навчанні в Інституті післядипломної освіти Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтва за темою «Стратегія розвитку 

бібліотек: регіональний аспект»; відвідали тренінг «Мова грантових заявок і 

тендерів: як зрозуміти донора?», організований Представництвом ЄС в Україні; 

— семінарі «Зміцнюємо мережу: комунікація, співпраця, координація» у 

Харкові; тренінгах із використання електронних засобів комунікації, планування 

програм та їх оцінки; тренінгу для американських куточків, що відбувся в Києві 

16—17 листопада 2018 року (зустріч мала на меті розгляд пріоритетних місій на 

2019 рік, зокрема: корупція, академічна доброчесність, медіаграмотність, 

демократія, вибори); 

— тренінгу «Реальні можливості дофінансування — Програма 

транскордонного співробітництва Польща — Білорусь — Україна 2014—2020»; 

— тренінгу «Мова грантових заявок і тендерів: як зрозуміти донора?». Серед 

винесених на розгляд тем були: термінологія грантових заявок і тендерів; хто такі 

донори і принципи ефективної комунікації з ними; види грантової допомоги; як 
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зрозуміти потреби донора та відобразити це у своїй заявці; принципи складання 

бюджету проекту та ін. 

Надзвичайно інформативним був інформаційний день програми «Креативна 

Європа». Досвідчений тренер Ксенія Калина провела огляд конкурсів у галузі 

культури, розповіла про тематику проектів, які можна подавати на конкурс даної 

програми, зворотний зв’язок з грантодавцями, фінансові питання, основні розділи 

проектів і як вони оцінюються, сайт де можна зареєструватися та знайти 

партнерів для участі у цій програмі. Розглядалися також програми, які 

фінансуються «Креативною Європою», шляхи пошуку іноземних партнерів, 

приклади успішних проектів українських організацій. 

Отриману інформацію було використано для підготовки заявки на новий 

грант у конкурсі малих грантів від Посольства США в Україні в партнерстві з 

Американським домом та міжнародною організацією IREX на 2019 рік. 
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Додаток № 1 

Основні показники за 2018 рік 

 

 Відділи 
К-сть 

користувачів 

К-сть 

відвід. 

К-сть 

кн. вид. 

План 
Усього 

21600 129720 432005 

Виконано 21730 137380 436822 

План 
Відділ читального залу 

6000 28000 135150 

Виконано 6034 28021 135177 

План 
Відділ міського абонементу 

5150 55000 91100 

Виконано 5184 55700 91785 

План Відділ 

сільськогосподарської 
літератури 

825 3100 21050 

Виконано 826 3101 21748 

План 
Відділ технічної літератури 

2080 7550 65550 

Виконано 2084 7774 68437 

План Відділ літератури з 
мистецтва 

1070 3810 20125 

Виконано 1073 3810 20132 

План Відділ літератури 

іноземними мовами 

1105 4240 20610 

Виконано 1108 10089 20744 

План Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

1715 4700 21550 

Виконано 1717 4798 21747 

План Інформаційно-бібліографіч-

ний відділ 

90 120 1000 

Виконано 90 132 1040 

План 
Відділ інформації 

310 6000 800 

Виконано 312 6488 957 

План 
Науково-методичний відділ 

105 600 1150 

Виконано 111 613 1194 

План Сектор міжбібліотечного 

абонементу 

30 100 100 

Виконано 10 26 11 

План 
Сектор періодики 

2230 6000 46620 

Виконано 2307 6002 46639 

План Відділ автоматизації та 

механізації бібліотечних 

процесів 

800 7500 — 

Виконано 783 7809 — 

План Відділ зберігання основного 

фонду 

90 3000 7200 

Виконано 91 3017 7211 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 

 

 

Відділи 

 

Разом 

У тому числі 

Суспіл. 
При- 

родн. 
Техн. Гуманіт. 

Відділ читального 

залу 
135177 77592 20833 — 36752 

Відділ міського 

абонементу 
91785 9513 4229 1887 76156 

Відділ 

сільськогосподарської 
літератури 

21748 9062 12686 — — 

Відділ технічної 
літератури 

68437 996 — 67441 — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

20132 — — — 20132 

Відділ літератури 

іноземними мовами 
20744 14752 442 180 5370 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 

бібліографії 
21747 15175 1884 321 4367 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 
1040 23 6 — 1011 

Відділ інформації 957 407 — — 550 

Науково-методичний 

відділ 
1194 34 — — 1160 

Сектор 

міжбібліотечного 

абонементу 

11 2 — 2 7 

Сектор періодики 46639 41882 231 — 4526 

Відділ зберігання 

основного фонду 
7211 809 492 331 5579 

Відділ автоматизації  
та механізації 

бібліотечних процесів 

— — — — — 

УСЬОГО 436822 170247 40803 70162 155610 
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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 
16414 118763 — — 104782 30395 — — 

Відділ міського 

абонементу 
86806 4979 — — 63644 28125 — 16 

Відділ сільсько- 

господарської 
літератури 

1628 20120 — — 17888 3860 — — 

Відділ технічної 
літератури 

4252 64185 — — 27246 41191 — — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

4075 16057 — — 15111 5021 — — 

Відділ літератури 

іноземними мовами 
3458 17275 11 — 8665 1046 486 10547 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 

бібліографії 
9377 12370 — — 21707 — 40 — 

Інформаційно-

бібліографічний 

відділ 

131 909 — — 1032 8 — — 

Відділ інформації 407  — — 955 2 — — 

Науково-

методичний відділ 
154 1040 — — 1092 102 — — 

Сектор 

міжбібліотечного 

абонементу 

11 — — — 9 2 — — 

Сектор періодики — 46639 — — 44498 2141 — — 

Відділ зберігання 

основного фонду 
4283 2928 — — 6955 256 — — 

Відділ 

автоматизації  та 

механізації 
бібліотечних 

процесів 

— — — — — — — — 

УСЬОГО  130996 305815 11 — 313584 112149 526 10563 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 

 

Відділи  Усього Наук. 

працівники 

ІТП Спеціалісти 

с/г 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Відділ читального 

залу 

6010 6034 371 366 80 127 4 3 

Відділ міського 

абонементу 

5161 5184 205 217 187 214 4 10 

Відділ 

сільськогосподарсь-

кої літератури 

823 826 54 35 42 48 22 20 

Відділ технічної 
літератури 

2073 2084 54 41 265 257 — — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

1070 1073 82 107 — — — — 

Відділ літератури 

іноземними мовами 

1106 1108 79 109 35 41 — — 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 

бібліографії 

1700 1717 124 126 68 53 6 7 

Інформаційно-

бібліографічний 

відділ 

90 90 7 3 — — — — 

Відділ інформації  311 312 7 3 17 17 1 2 

Науково-методичний 

відділ 

102 111 — — — — — — 

Сектор 

міжбібліотечного 

абонементу 

21 10 3 4 2 1 — — 

Сектор періодики 2256 2307 68 85 45 20 2 2 

Відділ зберігання 

основного фонду 

92 91 — — — — — — 

Відділ автоматизації 
та механізації біб-

ліотечних процесів 

765 783 18 18 28 29 — — 

УСЬОГО  21580 21730 1072 1114 769 807 39 44 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 

 

Відділи  Студенти  Службовці  Робітники  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Відділ читального залу 1132 723 3762 4137 22 22 

Відділ міського 

абонементу 

1892 1812 1987 2216 261 239 

Відділ 

сільськогосподарської 
літератури 

171 175 202 221 54 49 

Відділ технічної 
літератури 

595 527 345 400 94 101 

Відділ літератури з 
мистецтва 

507 489 160 100 14 14 

Відділ літератури 

іноземними мовами 

532 476 215 237 33 35 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

421 392 639 702 58 57 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 

8 18 16 17 — — 

Відділ інформації  53 53 72 54 24 26 

Науково-методичний 

відділ 

— 2 
— — — — 

Сектор міжбібліотечного 

абонементу 

1 — 1 4 — — 

Сектор періодики 910 478 1014 1396 19 86 

Відділ зберігання 

основного фонду 

— — — — — — 

Відділ автоматизації  та 

механізації бібліотечних 

процесів 

454 465 68 70 62 63 

УСЬОГО  6676 5610 8481 9554 641 692 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 

 

Відділи 

Працівники 

культури 

Корист. з 

особл. 

потребами 

 

Інші 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Відділ читального залу 162 187 — — 477 469 

Відділ міського абонементу 186 160 83 86 356 230 

Відділ сільськогосподарської 
літератури 

103 101 
— — 

175 177 

Відділ технічної літератури 179 172 — — 541 586 

Відділ літератури з мистецтва 209 244 — — 98 119 

Відділ літератури іноземними мовами 94 88 1 — 117 122 

Відділ краєзнавчої літератури та 

бібліографії 

199 209 

— — 

185 171 

Інформаційно-бібліографічний відділ 49 43 — — 10 9 

Відділ інформації 30 44 5 6 102 107 

Науково-методичний відділ 96 109 — — 6 — 

Сектор міжбібліотечного абонементу — — — — 14 1 

Сектор періодики 58 74 — — 140 166 

Відділ зберігання основного фонду 92 91 — — — — 

Відділ автоматизації та механізації 

бібліотечних процесів 

81 83 — — 54 55 

УСЬОГО  1538 1605 89 92 2275 2212 

 



 92

Додаток № 3 

Користувачі за віком 

 

Відділи 15—17 18—21 
Від 

22 

60 і 

біль-

ше 

Відвідуван-

ня масових 

заходів 

Відділ читального залу 109 467 4924 534 376 

Відділ міського абонементу 330 959 3445 450 616 

Відділ 

сільськогосподарської 
літератури 

33 123 502 168 173 

Відділ технічної літератури 44 329 1509 202 288 

Відділ літератури з 
мистецтва 

154 243 523 153 261 

Відділ літератури 

іноземними мовами 
200 238 592 78 6435 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

93 254 1113 257 165 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 
5 10 75 — — 

Відділ інформації 3 31 164 114 709 

Науково-методичний відділ — 2 96 13 — 

Сектор міжбібліотечного 

абонементу 
— — 8 2 — 

Сектор періодики 74 368 1744 121 200 

Відділ зберігання основного 

фонду 
— — 91 — — 

Відділ автоматизації та 

механізації бібліотечних 

процесів 

— 465 257 61 — 

УСЬОГО  1045 3489 15043 2153 9223 
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Додаток № 4 

Надходження літератури за джерелами 

№ Джерела надходження 
План  

на 2018 рік 

Виконано в 

2018 році 

План  

на 2019 рік 

1. Видавництва, книготоргові 
організації, книжкові 
магазини 

800 2406 800 

2. «Преса» (додатки) 100 63 100 

3. Обмінний фонд 300 182 300 

4. Обласний обов’язковий 

примірник 

700 653 700 

5. Інші джерела 800 546 800 

6. Взамін загублених 600 205 600 

7. Подарунок 850 1529 950 

8. За державними програмами  900 11 900 

9. Діаспора 200 — 100 

10. Посольства 50 — 50 

 УСЬОГО 5300 5595 5300 

 

 

Додаток № 5 

 

Розподіл видань, що вибули 

№ Причини вибуття 
Кількість примірників 

2017 2018 

1. Зношеність 3312 10411 

2. Не повернули користувачі 461 205 

3. Застарілі за змістом 0 53 

4. Дублетні 6364 6860 

 УСЬОГО 10137 17529 
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Додаток № 6 
 

Видавнича діяльність 

№ Назва видання Тип посібника Обсяг 
авт. 

арку-

шів 

Ти- 

раж 

Спосіб 

видан-

ня 

Термін  

 

Вико-

навці  
Поч. Зак. 

1. «Література до 

знаменних і пам’ятних 

дат Тернопільщини на 

2019 рік» 

Бібліогр.  

покажчик 

6,34 100 Дру-

карсь-

кий 

І кв. 

 

ІІІ кв., 

вере-

сень 

ВКЛБ 

2. «Література про 

Тернопільську область 

за 2015—2019 роки» 

Бібліогр.  

покажчик 

38,8 100 Дру-

карсь-

кий 

І кв. 

2018р 

ІІІ кв. 

2021р.  

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 2017» 

Аналіт.-стат. 

огляд 

2,5 30 Циф-

ровий 

І кв. ІІ кв. НМВ 

5. «Крізь призму  

соціології» 

Інформ.-аналіт. 

бюл. Вип. 1—2 

1,5 30 Циф-

ровий 

ІІ кв. ІV кв. НМВ 

6. «Я з вами по всі дні і 
до кінця віку»: 

Блаженнійший 

патріарх кардинал 

Йосиф Сліпий (1892—

1984)» 

Бібліогр. 

покажчик 

11,0 100 Дру-

карсь-

кий 

2016 

рік 

2018 

рік,  

І кв. 

 

ВКЛБ 

7. «Нові надходження 

неопублікованих 

документів до Терно-

пільської обласної 
універсальної нау-

кової бібліотеки: 2017 

рік» 

Інформ. список 0,5 30 Циф-

ровий 

І кв. ІV кв. ВІ 

8. «Наукове товариство 

імені Шевченка і 
Тернопільщина»: 

Вип. 1. Історично-

філософська секція: 

дійсні члени (1873—

1940) 

Науково-

допоміжний 

бібліогр. 

покажчик 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

50 

 

 

Дру-

карсь-

кий 

 

 

2016 

рік 

 

 

 

2018 

рік, 

І кв. 

 

 

ІБВ 

 

9. «Нові надходження з 
питань бібліотеко-

знаства та бібліотечної 
справи» 

Інформ. бюл. 

Вип. 1—4 

0,5 30 Циф-

ровий 

І кв. ІV кв. ВІ 
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Додаток № 6 
 

№ Назва видання Тип посібника Обсяг 
авт. 

арку-

шів 

Ти- 

раж 

Спосіб 

видан-

ня 

Термін  

 

Вико-

навці  

10. «Бібліотека ОТГ:  

досвід становлення» 

Дайджест 1 30 Цифро
вий 

ІІ кв. ІV кв., 

жов-

тень 

НМВ  

 

11. «Вам, спеціалісти» Інформ. 

список. 

Вип. 1—4 

0,7 30 Циф-

ровий 

І кв. ІV кв. ВСЛ 

12. «Культура Терно-

пільщини: 2017 рік 

(сторінками цен-

тральних та обласних 

періодичних видань)» 

Анот. бібліогр. 

покажчик 

6 30 Циф-

ровий 

 І кв. ВІ 

13. «Культура Терно-

пільщини (сторінками 

періодики)» 

Інформ.-анот. 

список. Вип. 

1—4 

6,0 30 Цифро
вий 

І кв. ІV кв. ВІ 

14. «Праця в ім’я України» 

(до 150-річчя від часу 

заснування 

Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» 

ім. Т. Шевченка) 

Методичні 
поради 

1 30 Цифро
вий 

ІІ кв. ІІ кв., 

тра-

вень 

НМВ  
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Додаток № 7 

Перелік скорочень назв 

структурних підрозділів бібліотеки 

 

№ Назва відділу  

1. Читального залу ВЧЗ 

2. Міського абонементу ВМА 

3. Сектор міжбібліотечного абонементу МБА 

4. Зберігання основного фонду ВЗОФ 

5. Сільськогосподарської літератури ВСЛ 

6. Технічної літератури ВТЛ 

7. Літератури з мистецтва ВЛМ 

8. Комплектування фонду ВКФ 

9. Обробки літератури та організації каталогів ВОЛОК 

10. Інформації ВІ 
11. Інформаційно-бібліографічний ІБВ 

12. Науково-методичний НМВ 

13. Літератури іноземними мовами ВЛІМ 

14. Краєзнавчої літератури та бібліографії ВКЛБ 

15. Автоматизації та механізації бібліотечних процесів ВАМБП 

16. Сектор періодики СП 
 

 


