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У 2019 році акценти діяльності Тернопільської ОУНБ були спрямовані на 

реалізацію стратегічних цілей та пріоритетів, зазначених у програмних 

документах бібліотеки. Виконувались заходи оперативного планування: 

формування бібліотечного фонду та генерація власних інформаційних продуктів; 

забезпечувались доступ до інформаційних ресурсів бібліотеки та глобальної 

мережі інтернет, участь у проєктній та грантовій діяльності, методичний вплив, 

партнерство різного спрямування; велася соціокультурна діяльність. 

Задовольняючи потреби громадян в інформації, бібліотека надала послуги 

21 687 користувачам, відвідування становило 136 838, видача документів — 

437 400. Сторінкою книгозбірні в інтернеті скористалося 46 тис. осіб, вони 

здійснили 150,7 тис. переглядів; зареєстровано 90,5 тис. звернень до електронного 

каталогу. 

Документні фонди Тернопільської ОУНБ формувалися в процесі поточного, 

ретроспективного та рекомплектування. Максимально забезпечувалася повнота 

бібліотечного ресурсу, його відповідність інформаційним потребам користувачів, 

територіально-культурним особливостям депозитарного зберігання.  

За 2019 рік надходження становило 7619 пр. видань (3995 назв), зокрема: книг 

та брошур — 6585 пр.; журналів — 960 пр.; газет — 73 річні комплекти; 

електронні видання — 1 пр. 

Бібліотечний фонд (далі — БФ) поповнився новодруками: за кошти обласного 

бюджету на суму понад 170 000 грн –– 1093 пр. видань (721 назва) та виданнями, 

що надійшли за державними програмами –– 3169 пр.  

За змістом –– це сучасна українська художня література, перекладна проза та 

поезія, науково-популярні видання, багато мотиваційних книжок.  

Були придбані унікальні видання «Борщівська народна сорочка: експедиційні 

матеріали та приватні колекції» і «Борщівська народна сорочка. Матеріали. Крій. 

Техніки шитва» Людмили та Олексія Покусінських, «Літопис життя і творчості 

Івана Франка» (у 3 томах) Мирослава Мороза. 

Закуплено наступні нові томи «Великої юридичної енциклопедії» (у 20-ти 

томах), у підготовці якої беруть участь Національна академія правових наук 
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України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

У переліку куплених книжок є унікальні видання: «Словник українських 

прізвищ: історико-етимологічний» (у двох книгах), колективна монографія у 

п’яти томах «Лінгвістично-інформаційні студії: праці Українського мовно-

інформаційного фонду» (до 100-річчя від часу заснування Національної академії 

наук України).  

БФ поповнився фаховими виданнями видавництва «Ліра-К», серед яких: 

«Бібліотечне фондознавство», «Бібліотечне читачезнавство», «Визначення 

індексів УДК для наукових документів», «Документне фондознавство», 

«Зберігання книжкових пам’яток як культурних цінностей у бібліотеках 

України», «Зв’язки бібліотек з громадськістю в соціокультурному просторі 

регіону», «Історія книги», «Стандартизація в документально-інформаційній, 

бібліотечній сфері».  

Шукаючи нові джерела комплектування, відділ укладав прямі угоди з 

поліграфічними та книготорговими підприємствами України: «Ліра-К», «Право», 

«КМ-БУКС», «Наш Формат», «Темпора», «Видавництво Львівської політехніки», 

видавництвом «Центр навчальної літератури», інтернет-гуртівнею «BookOpt». 

Показник поповнення фонду із джерел безкоштовного комплектування 

становить 83,4%. 

Пріоритетне находження у краєзнавчий фонд –– обласний обовʼязковий 

примірник; надходження –– 685 пр.  

Упродовж звітного року бібліотеці подарували 854 пр. видань.  

У загальному переліку варто відзначити дарунок від нашого земляка, 

уродженця Тернопільщини, відомого українського політика та дипломата, 

Надзвичайного і Повноважного Посла України в Йорданському Хашимітському 

Королівстві Сергія Олексійовича Паська — книжку «Важливі етапи йордансько-

українських відносин» Омара Армуті. Ознайомлюючись із виданням, читачі 

матимуть змогу відкрити для себе історію становлення дипломатичних відносин 

між Україною та Йорданією, діяльність української дипломатичної місії в Аммані, 

активність української громади в Королівстві. 
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Цінні та унікальні видання, які оформлено окремою колекцією (247 назв 

видань) презентував старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства 

Інституту народознавства Національної академії наук України, кандидат 

мистецтвознавства, член Наукового товариства імені Шевченка Олег Федорович 

Сидор. 

Свідченням якісних книгообмінних операцій стало надходження книжок від 

Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого (146 пр. видань, 110 назв) 

та благодійного фонду-бібліотеки «Сейбр-світло» (17 назв видань). 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку книжкової продукції, що придбавається для поповнення бібліотечних 

фондів» від 05 липня 2019 року № 598-р бібліотека виконала великий осяг робіт 

щодо обліку й розподілу літератури для публічних бібліотек області: 17189 пр. 

видань (551 назва) на загальну суму 2 191 688 грн 89 коп. 

У цілому розподілено 25 502 пр. видань (653 назви), зокрема: 

— за державною цільовою програмою (Український інститут книги) — 

17 189 пр. (551 назва);  

— від обласної видавничої ради — 2603 пр. (40 назв);  

— подаровані видання — 1556 пр. видань (10 назв);  

— з інших джерел — 4154 пр. видань (52 назви). 

Формування якісної моделі бібліотечного фонду є стратегічним напрямом 

діяльності бібліотеки. 

Бібліотека координує придбання періодичних видань з бібліотеками різного 

підпорядкування. Відредаговано зведену картотеку періодичних видань, які 

отримують бібліотеки м. Тернополя. Визначено усталений перелік видань, які 

передплачує книгозбірня. У 2020 році обсяг періодики складатиме 115 назв 

журналів та 62 назви газет (64 комплекти). 

Значна увага приділялася систематичній роботі щодо очищення БФ, зокрема 

вилученню дублетних та фізично зношених документів. Упродовж року вибуло 

13 444 пр. видань (план — 9500 пр.), за причинами: зношена література — 

6068 пр., дублетна — 7376 пр., усього — 13 444 пр. видань.  



 5 

Таким чином, БФ станом на 01.01.2020 становив 494 324 пр. видань, зокрема: 

книг і брошур –– 402 677 пр. видань; журналів і газет –– 88 720 пр. видань; 

аудіовізуальних (АВ) та електронних видань (ЕВ) — 2927 пр. видань (АВ — 

1702 пр., ЕВ — 1225 пр.). 

Надходження до обмінного фонду (ОФ) становило 8196 пр. видань. 

Проаналізовано якість використання ОФ, вилучено значну кількість зношених та 

застарілих видань (8209 пр.). Виконано значний обсяг робіт щодо впорядкування 

книжок на стелажах «Нові надходження в обмінний фонд», «Російська класична і 

радянська література». 

За звітний період з використанням ОФ доукомплектовано бібліотеки 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнаюка — 

155 пр. видань; Тернопільського національного технічного університету 

ім. І. Пулюя — 15 пр.; Тернопільського ліцею № 21 ім. І. Ґерети — 95 пр., а також 

передано видання у Бережанський музей книги — 193 пр.; бібліотеку-філіал 

с. Великий Глибочок Тернопільської ЦБС — 77 пр. Усього перерозподілено 

767 пр. видань.  

Інформування про обмінні ресурси ТОУНБ полягало у підготовці 

щоквартальних списків та окремих добірок, зокрема тематичних (5), цільових 

повідомлень телефоном (18). Напрацьовано контакти для книгообміну з міською 

бібліотекою м. Лодзь (Польща). 

Упродовж року робота відділу обробки літератури та організації каталогів 

спрямовувалась на аналітико-синтетичну обробку документів. За рік опрацьовано 

7547 документів. Систематизовано, предметизовано та складено бібліографічний 

опис на 4322 назви документів, видрукувано 13 025 карток та 15 094 індикатори й 

формуляри для книжок. Картки влито в традиційні карткові каталоги: 

генеральний — 4020, алфавітний — 2935, систематичний — 3538. Картотека назв 

художніх творів збільшилася на 127 записів. 

Здійснювалася актуалізація карткових каталогів та електронного каталогу 

шляхом вилучення від застарілої та зношеної літератури. Так, у процесі роботи 

вилучено 9836 інветарних номерів (генеральний, електронний каталоги) і 

13 671 картку (читацькі абетковий та систематичний каталоги). 
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Проводилося часткове методичне й технічне редагування карткових каталогів: 

абеткового читацького каталогу українською мовою на правильність розстановки 

карток, заміна роздільників (відредаговано букву «Р» та «Т»), абеткового 

читацького каталогу російською мовою на правильність розстановки. 

Підтримувався контроль за розвитком і станом системи каталогів та картотек 

(СКК). 

Основним напрямом діяльності відділу зберігання основного фонду було 

формування, оновлення, актуалізація книжкового фонду, прийняття нових 

документів з відділу обробки літератури та організації каталогів і розподіл їх між 

структурними підрозділами бібліотеки. Звільнено 200 полиць від зношеної та 

дублетної літератури (зношена — 4578 пр.) До обмінного фонду передано 

7376 пр. документів. 

З фондів структурних підрозділів бібліотеки надійшов для зберігання 5701 пр. 

документів. 

Для популяризації фонду провели ряд заходів. Зокрема, оформили віртуальні 

виставки: 

• «УНР і ЗУНР — єдина соборна українська держава»(до Дня Соборності 

України). На виставці знайшли своє місце наукові документи про історичні факти 

обʼєднання, про боротьбу, яка велася за єдину соборну українську державу сто 

років тому; 

• виставку «Документи з колекції Ярослава Омеляна» (до 90-річчя від дня 

народження художника). На виставці було представлено літературу, яку 

п. Омелян подарував бібліотеці. Це книжки про мистецтво, видатних митців краю 

і ін.; 

• «Від козаків до кіборгів» (до Дня захисника України). Своїми враженнями 

від переглянутої виставки поділились читачі газети «Бережанське віче» у рубриці 

«Славні традиції».  

Щоб ознайомити читача з надходженнями до фонду рідкісних і цінних видань, 

на обласному радіо до Дня книги та авторського права проведено огляд 

літератури «Колекція відомих людей краю — Віри та Дмитра Стецьків — у фонді 

сектору рідкісних і цінних видань Тернопільської ОУНБ». Зібрання містить 
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документи про відомих і маловідомих художників України, скульпторів, альбоми 

знаних мистців світу та ін. 

Для збереження фонду рідкісних і цінних видань проведено інвентаризацію. 

Згідно з її результатами, фонд сектору нараховує 2284 пр. документів. Упродовж 

року надійшло 330 пр. документів. На 01.01.2020 року фонд рідкісних і цінних 

видань становить 2295 пр. документів. 

Велася робота з відмовами. Проаналізовано 449 відмовлень. Аналіз показав, 

що більшість відсутніх документів була в інших відділах, видана читачам, були 

деякі заставки. 

Очищено та впорядкувано фонд сектору зберігання літератури. Зокрема, 

упорядковано, очищено й переміщено відділи: право; філософія; економіка; 

історія; сільське господарство; мистецтво і спорт (на 891 полиці). 

У Топографічний каталог відділу влито 13 248 індикаторів на книжки, які 

надійшли у відділ. Вилучено з Топографічного каталогу індикатори на документи, 

які вибули з фонду відділу у кількості 11 958 індикаторів. Надруковано 24 акти на 

списані видання. Відредаговано 33 каталожних ящики Топографічного каталогу 

сектору зберігання літератури, а це 52 800 карток. 

Для збереження фонду за рік відремонтовано 585 пр. документів, зокрема 

зроблено 45 ксерокопій на відсутні сторінки в книжках. Для оправи відібрано 

80 підшивок газет. 

У 2019 році обслужено 90 користувачів, книговидача становить 7214 пр. 

документів, відвідування — 3006. Надійшло у відділ 62 нових партії, а це 2375 пр. 

документів, які розприділено між структурними підрозділами бібліотеки. Відділ 

зберігання отримав 1465 пр. документів (план — 1000 пр.). Відділам бібліотеки 

видано 5136 пр. документів. 

На 01.01.2020 року фонд відділу становить 274 919 пр. документів 

(241 954 книжки та 32 965 періодичних видань, АВД): 

— українською мовою — 113 267 пр. документів; 

— російською мовою — 158 345 пр. документів. 

Автоматизація процесів у ТОУНБ забезпечувала введення даних і 

багатоцільове використання власних згенерованих електронних продуктів. У 
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звітному році налічувалося 57 автоматизованих робочих місць (АРМ) у 

програмних забезпеченнях: АБІС «ІРБІС» — 13; АБІС «УФД/Бібіліотека» 

(версія 3) — 44. Пріоритетним завданням було інтегрувати бібліографічні 

електронні ресурси в інформаційний потенціал бібліотеки. 

Для узгодження традиційних та електронних каталогів і картотек, уникнення 

дублювання в наповненні БД видано наказ «Про регламентуючі документи щодо 

системи каталогів і картотек», згідно з яким підготовлено оновлене положення 

«Про Електронний каталог Тернопільської ОУНБ» зі структурою БД. У переліку 

БД, призначених для користувачів, налічується 19 одиниць інформаційних 

ресурсів, які становлять електронний каталог на базі автоматизованої бібліотечної 

інформаційної системи «ІРБІС» (ЕК АБІС ІРБІС). ЕК АБІС ІРБІС організований 

як сукупність баз даних за видами документів, отриманих та конвертованих 

бібліотекою. 

За звітний рік у програмному забезпеченні «ІРБІС» створено БД «Періодичні 

видання Тернопільської області» та оновлено за бібліографічною 

характеристикою в реферативну БД «Культура Тернопільщини». 

Загальний обсяг наповнення БД бібліографічними записами ЕК АБІС ІРБІС у 

2019 році –– 7493. 

Окремим ресурсом на сайті бібліотеки (http://www.library.te.ua) розміщено БД 

«Зведений електронний каталог публічних бібліотек Тернопільської області» 

(ЗвЕК ПБТО) на програмному забезпеченні АБІС «УФД/ Бібліотека» (версія 3). 

Обсяг унесених бібліографічних записів (БЗ) у 2019 році –– 18 860. 

У звітному році в тестовому режимі працювала автоматизована бібліотечна 

інформаційна система (далі — АБІС) «УФД/ Бібліотека» (версія 3), сервер при 

цьому обслуговувався виробником АБІС. Зазначена технологія впроваджується 

етапно з 2018 року в процеси комплектування, каталогізації, видачі літератури, 

створення онлайнового каталогу (OPAC (Online Public Access Catalogue)).  

Упродовж року фахівці бібліотеки експертували й надавали пропозиції щодо 

технічних завдань, спрямованих на вдосконалення системи «УФД/Бібліотека» 

(версія 3), зокрема: статистики відображених бібліографічних записів (БЗ), 

каталогізації, створення структури класифікаторів, визначення зв’язків 
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документів, конфігурації та розміщення кнопок управління, зокрема інтерфейсу, 

пошукових можливостей електронного каталогу. 

Для успішної роботи функціональних підсистем фахівці ТОУНБ здійснювали 

організаційно-методичне забезпечення: розробили методичні рекомендації 

бібліотекарям у роботі з АБІС «УФД/Бібліотека» «Методика створення 

бібліографічних записів у базі даних «Зведений електронний каталог публічних 

бібліотек Тернопільської області», учасникам корпоративного каталогу 

надавались консультації з питань створення інвентарних та сумарних книг, актів 

надходження, внесення аналітичних БЗ та відображення краєзнавчих документів в 

АБІС «УФД/Бібліотека» (версія 3). 

Розпорядження про автоматизовану книговидачу та регламент її апробації 

прописаний у наказі «Про автоматизацію обліку користувачів та видачу 

документів» від 24 жовтня 2019 року № 23-од. Перші результати впровадження 

відображені в розділі про роботу відділу міського абонементу за звітний період. 

У 2019 році модернізовано структуру та дизайн сайту, розроблено, 

протестовано та впроваджено ряд функціоналів для шаблону сайту, зокрема 

проведено оновлення налаштувань і взаємодій підкатегорій сайту у зв’язку з 

введенням нової глобальної категорії — «2019 рік»; на головній сторінці 

виокремлено й розміщено новий елемент графічного меню «Нові надходження».  

Упродовж року постійно проводилася робота з наповнення ресурсу актуальним 

контентом, модернізація сторінок та цілих шаблонів, забезпечення 

кросбраузерності сайту. Про успішність та необхідність цієї роботи свідчать 

результати: 20,7% сеансів відвідувань сайту зафіксовано з мобільних пристроїв та 

1,9% — з планшетів. Надавалася допомога зі створення афіш, оголошень, 

запрошень про проведення масових заходів у бібліотеці, здійснювалися технічне 

обслуговування й фіксація бібліотечних подій, які відображені на сайті у 

123 фотогалереях та 30 відеороликах на сервісі відеоматеріалів «Ютуб».  

У розділах сайту розміщено: «Бібліотечні новини» — 175 новин; «Видання 

бібліотеки» — 84 видання; «Про нас пишуть» — 115 статей; «Електронна 

бібліотека краєзнавчих видань Тернопільської області» — 15 книжок. 
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Упродовж року оновлено 14 віртуальних виставок й створено 7 нових, 

загагальний обсяг –– 41. 

Завершено роботу над інформаційно-аналітичним оглядом «Аналітична 

довідка звернень до сайту Тернопільської ОУНБ протягом 2018 року», 

електронну версію розміщено на сайті бібліотеки. 

На виконання завдання Прем’єр-міністра України від 18 жовтня 2019 р. та 

наказу управління культури Тернопільської ОДА, працівники відділу 

автоматизації та механізації бібліотечних процесів здійснили звірку наявної 

мережі бібліотек області на карті «Мережа надання публічних послуг» і створили 

модель мережі публічних бібліотек Тернопільської області згідно зі стандартами, 

наданими Міністерством розвитку громад та територій України. Роботи виконано 

в «Google Maps».  

На виконання доручення Прем’єр-міністра України, Указу Президента України 

«Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного інтернету» здійснено 

роботу з організації онлайн-опитування про інтернет-покриття наявної мережі 

бібліотек області та заповнено анкети онлайн-опитування на сайті Міністерства та 

Комітету цифрової трансформації України для тих бібліотек, які не мають 

доступу до мережі інтернет. 

Відділ автоматизації та механізації бібліотечних процесів кооперує свою 

роботу з іншими підрозділами бібліотеки. Разом із фахівцями науково-

методичного відділу, відділу інформації й відділу краєзнавчої літератури та 

бібліографії здійснено верстку й додрукову підготовку 37 найменувань 

інформаційної, методичної літератури, бібліографічних списків та їх видання 

загальною кількістю 195 пр. Для управління культури спільно з відділом 

інформації здійснено верстку й друк телефонного довідника «Установи та заклади 

культури Тернопільської області». 

Відділ інформації бібліотеки проводить основну інформаційну діяльність. 

Минулоріч пріоритетними були напрями:  

— моніторинг періодичних видань щодо питань висвітлення організації 

культурно-мистецької сфери краю, реорганізації галузі культури, життя й 

діяльності видатних діячів культури Тернопільщини тощо; 



 11 

— підготовка й розповсюдження інформаційних матеріалів, формування 

анотованих інформаційних видань з питань організації сфери культури й 

мистецтва Тернопільської області (підготовка довідок, інформаційних бюлетенів, 

оглядів, покажчиків, ведення баз даних, надання консультацій тощо);  

— інтенсивне наповнення документальної БД «Культура Тернопільщини» 

(загальна кількість записів — 11 317, результативність в IV кварталі — 

503 записи); 

— розширення доступу до інформації про нові надходження неопублікованих 

документів у фонд відділу через ведення розділу «Неопубліковані документи» 

«Зведеного каталогу публічних бібліотек Тернопільської області»;  

— підтримка корпоративних проєктів публічних бібліотек Тернопільської 

області, зокрема Регіонального інформаційного порталу «Тернопільщина»; 

— забезпечення діяльності Тернопільського регіонального навчального 

центру, Центру європейської інформації; 

— формування інформаційної, цифрової та медіаграмотності користувачів і 

працівників бібліотеки; 

— надання інформаційних і консультаційних послуг користувачам бібліотеки з 

використанням інтернет-ресурсів та інших джерел інформації. 

Система інформування (за 20 темами) налічувала 73 колективних та 

індивідуальних абонентів. Завдяки налагодженій співпраці з відділом 

інформаційного забезпечення органів влади Національної бібліотеки України 

ім. Ярослава Мудрого у жовтні 2019 року започатковано щомісячне інформування 

60 колективних абонентів (центральні бібліотеки ЦБС області, структурні 

підрозділи у сфері культури ОТГ, центральні бібліотеки ОТГ області) такого 

змісту: виховання, наука, освіта в Україні та за кордоном, видавнича справа, 

інформаційне суспільство та цифровізація суспільства, питання місцевого 

самоврядування й соціального захисту, охорона культурної спадщини. 

На запити абонентів виконано 242 індивідуальних консультації та здійснено 

пошук довідкової інформації з допомогою ресурсів бібліотеки та інтернету. Крім 

офлайнових довідкових послуг і консультацій, інформаційно-довідкове 

обслуговування користувачів здійснювали й через Регіональний інформаційний 
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портал «Тернопільщина» (ІПТ) (http://irp.te.ua). Так, у 2019 році надано 

102 довідки на основі звернень відвідувачів порталу. 

ІПТ характеризується позитивною динамікою: обсяг записів — 4799; 

користувачів — 60 124; сеансів — 79 704; переглядів — 117 017. Промовистим є 

показник наявності зворотнього звʼязку з користувачами: у IV кварталі надано 

35 консультацій і довідок на основі звернень відвідувачів порталу. 

Крім зазначеного, суттєвий результат звітного року простежується в розвитку 

онлайнових сервісів та інформаційних інтернет-ресурсів краєзнавчого 

спрямування, як-от:  

• блог «Культура Тернопільщини» (http://info.library.te.ua) — спільний 

онлайн-проєкт відділів інформації й краєзнавчої літератури та бібліографії, 

започаткований у 2015 році; загальна кількість записів — 449 (у 2019 р. — 100); 

кількість переглядів — 180 467 (у 2019 р. — 42 648); 

• бібліотечний онлайновий сервіс презентацій 

(https://www.slideshare.net/Ternopil_OUNB) — ведеться з 2015 року; станом на 

01.01.2020 — 117 презентацій; кількість переглядів у 2019 р. — 30 751; 

• е-довідників з використанням сервісу «Google Карти» 

(http://library.te.ua/bblotekarevi/biblioteki-oblasti): «Бібліотеки Тернопільської 

області», «Установи та заклади культури Тернопільської області».  

Упродовж 2019 року в регіональному навчальному центрі (РНЦ) 

Тернопільської ОУНБ проведено навчання з комп’ютерної та інтернет-

грамотності для 4 груп пільгових категорій користувачів (пенсіонери, люди з 

інвалідністю). 

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

включено теми, починаючи з основ та базових навичок роботи з комп’ютером: 

створення та редагування документів, пошуку інформації в інтернеті, сервіси 

спілкування (е-пошта, skype, viber, messenger), соціальні мережі, правила безпеки 

онлайн, медійна та новинна грамотність. Інформація про курси на порталі 

(http://irp.te.ua/komp-yuterni-kursy). 

Започатковано тематичний комплекс занять «Тернопільська громада онлайн» 

для ознайомлення користувачів бібліотеки з можливостями електронних сервісів і 
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порталів, які допомагають мешканцям міста записатися на прийом до лікаря чи 

зареєструватися в е-черзі міського ЦНАПу, повідомити про міські проблеми, 

стежити за рухом громадського транспорту, подати чи підтримати е-петицію, 

долучитися до громадського бюджету чи здійснити оплату комунальних платежів. 

Послугою безкоштовного доступу до інтернет-ресурсів у Регіональному 

навчальному центрі Тернопільської ОУНБ упродовж 2019 року скористалися 

4640 користувачів.  

Змістом діяльності Тернопільського центру європейської інформації було: 

інформаційно-довідкове обслуговування запитів користувачів бібліотеки, надання 

широкого доступу до інформаційних ресурсів із питань європейської інтеграції та 

поширення знань про засади функціонування Європейського Союзу, діяльність 

керівних інституцій ЄС, відносини між Україною та ЄС, політику європейської 

інтеграції України та європейські цінності. У центрі організовують виставки, 

проводять екскурсії, інформаційні заходи («Шукаючи Європу, знайшли Україну: 

Імена уродженців Тернопілля на мапі Європи та світу»), онлайн-презентації та 

огляди («Ті, що змінюють світ: Уродженці Тернопілля у світовій науці й техніці») 

(з нагоди Всесвітнього дня науки), круглі столи («Європейські традиції й 

самобутність архітектурної та містобудівної  спадщини  Тернополя»).  

З нагоди Дня Європи в Україні 15 травня спільно з відділом технічної 

літератури бібліотеки проведено круглий стіл на тему «Європейські традиції й 

самобутність архітектурної та містобудівної  спадщини  Тернополя», присвячений 

питанням вивчення, збереження й популяризації архітектурної спадщини міста.  

У заході взяли участь: Ярослав Омелянович Пелехатий — головний спеціаліст 

відділу культури, охорони культурної спадщини управління культури 

Тернопільської облдержадміністрації; Данило Васильович Чепіль — архітектор, 

завідувач сектору охорони пам’яток архітектури та з питань монументальної 

творчості Тернопільської обласної організації Національної спілки архітекторів 

України; Василь Омелянович Штокало — історик, науковець, дослідник. 

У співпраці з Тернопільською школою-ліцеєм № 21 ім. І. Ґерети та за участі 

старшокласників закладу проведено інформаційну годину «Шукаючи Європу, 

знайшли Україну: Імена уродженців Тернопілля на мапі Європи та світу». 
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Другий рік поспіль розвивається партнерство з компанією «Артхаус Трафік». 

Разом із працівниками сектору періодики та відділів літератури іноземними 

мовами та міського абонементу проводяться кіноперегляди в рамках 

Всеукраїнських кінофестивалів. У 2019 році до уваги тернополян було 

представлено найактуальніші художні фільми (14 кінопереглядів, 222 учасники) 

Швейцарії («Тиждень швейцарського кіно», за сприяння Посольства Швейцарії в 

Україні), Британії («Нове британське кіно», за підтримки Британської Ради в 

Україні), ретроспективну програму «Шарман Легран і музика французького кіно» 

(«Французька Весна в Україні», за підтримки Французького інституту в Україні) 

та ін. 

З нагоди Всесвітнього дня науки підготовлено віртуальний огляд на тему «Ті, 

що змінюють світ: Уродженці Тернопілля у світовій науці й техніці». Як відомо, 

сучасне Тернопілля є батьківщиною науковців і винахідників, що зробили 

неоціненний внесок у розвиток світової науки й техніки, проте вже так склалося, 

що захоплюючись здобутками інших, про них ми знаємо не настільки багато. 

З актуальними можливостями грантових конкурсів ознайомлює відвідувачів 

бібліотечного вебсайту інформаційний щоквартальний бюлетень «Конкурси, 

програми, гранти». 

Провідним напрямом інформаційно-бібліографічної роботи було створення, 

наповнення та редагування бібліографічних електронних ресурсів. Упродовж 

2019 року БД «Електронна картотека статей» (АБІС «ІРБІС») поповнилася 

аналітичною інформацією на 6516 БЗ, ЗвЕК ПБТО — 7720 БЗ. Обсяги 

редагування становлять 16 689 БЗ. 
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Імпортовано з Центрально-українського кооперативного каталогу (ЦУКК) 

408 файлів та, відповідно, 6011 БЗ. Згідно з угодою щодо участі в ЦУКК, описано 

37 журналів, створено 428 БЗ. 

На базі довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, електронних каталогів 

провідних бібліотек України, інтернет-ресурсів здійснювалось довідково-

бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки. У 2019 році загальна 

кількість виданих усних довідок становила 8211, зокрема 3447 тематичних, 

3075 адресних, 1307 уточнювальних, 382 фактографічних. 

Підготовлено дві письмові довідки: «Лемківщина в поезії та прозі», «Твори 

Дмитра Павличка у фонді Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки». 

На запити віддалених користувачів підготовлено 18 віртуальних довідок, а 

саме: «Альтернативні (нетрадиційні) форми врегулювання еколого-правових 

конфліктів», «Видатні краєзнавці західного регіону», «Особливості розвитку 

бібліотечної справи в Україні кінця ХІХ — поч. ХХІ ст.», «Спомини мого життя» 

О. Барвінського як історичне джерело», «Творчість художника Михайла Мороза», 

«Розвиток основних фізичних якостей учнів початкової школи», «Політико-

правове становище шляхти в XVI ст. на українських землях», «Ервін Роммель — 

німецький воєначальник часів Третього рейху», «Оцінка впливу на довкілля в 

Україні», «Використання пісень на уроках англійської мови для підвищення 

мотивації учнів до вивчення іноземної мови», «Вступ Греції до ЄС: наслідки для 

зовнішньої торгівлі», «Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини», 

«Клуби розмовної мови в бібліотеках», «Лікарі — дійсні члени НТШ» та інші. 

Продовжувалась робота над науково-допоміжним бібліографічним 

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

Філологічна секція: дійсні члени». Для редагування подано персоналії: 

Володимир Гнатюк (970 поз., 97 с.), Олександр Брікнер (480 поз., 54 с.). Готові 

персоналії: Олександр Барвінський (323 поз., 39 с.), Богдан Лепкий (700 поз., 

66 с.). 

Підготовлено й розміщено на сайті 21 бюлетень «Нові надходження». 
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На замовлення, спеціальною платною послугою, виконано бібліографічний 

список (75 поз.) до наукової роботи «Податкова система зарубіжних країн (Англії, 

Німеччини, США, Китаю, Японії)». 

Однією з основних функцій є формування інформаційної культури. 

Користувачам бібліотеки надано 3020 індивідуальних консультацій з методики 

самостійного пошуку літератури в каталогах і картотеках бібліотеки, ЕК НБУВ, 

ЛННБУ. Під час декади відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня 

бібліотек, для студентів-першокурсників вишів м. Тернополя проводились 

консультації в залі каталогів і картотек. Для студентів за спеціальністю 

«Документознавство та інформаційна діяльність» юридичного факультету ТНЕУ 

проведено навчання з бібліографії, зокрема: екскурсія бібліотекою, консультації з 

методики пошуку документів в ЕК Тернопільської ОУНБ та провідних бібліотек 

України, методичні рекомендації та мультимедійна презентація щодо 

особливостей створення бібліографічних записів та оформлення бібліографічних 

списків і списків бібліографічних посилань відповідно до вимог державних 

стандартів України.  

На пленарному засіданні ТОО НТШ представлено мультимедійну презентацію 

«Тернополяни у галицькій академії наук». 

За рішенням 34 провідних учених, членів Експертної ради 

ІІ Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу — 

2018», організованого Інститутом біографічних досліджень 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 

дипломами переможців відзначено і видання Тернопільської 

ОУНБ. Диплом І ступеня в номінації «Збірник 

біобібліографічних матеріалів» здобув бібліографічний 

покажчик «Наукове товариство імені Шевченка і 

Тернопільщина (1873—1940): Історично-філософська секція: 

дійсні члени». Дипломом І ступеня в номінації «Персональний 

покажчик» відзначено бібліографічний покажчик «Я з Вами 

по всі дні і до кінця віку»: Блаженніший Патріарх Йосиф 

Сліпий (1892—1984)». 
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Результати змістовної бібліографічної наукової роботи висвітлювались у пресі. 

Так, у двох березневих номерах газети «Вільне життя плюс» надруковано 

дослідження «Від Олександра Барвінського до Якова Гніздовського», у якій 

проаналізовано публікації уродженців Тернопільщини на сторінках календарів, 

збірників та часописів, що видавало товариство «Просвіта» у другій половині 

ХІХ — першій половині ХХ ст. (Оленич, Л. Від Олександра Барвінського до 

Якова Гніздовського / Л. Оленич, Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 

15 берез. — С. 1. ; 22 берез. — С. 1. — (До 150-річчя товариства «Просвіта»)). 

Про переможців II Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу —

2018», серед яких і видання Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки, йдеться у статті «Нагорода для біографів» (Оленич, Л. Нагорода для 

біографів / Л. Оленич // Вільне життя плюс. — 2019. — 21 черв. — С. 6. — 

(Книгозбірня поруч)). 

Про бібліографічні покажчики мова йде у статті «Літописи Тернопілля: імена, 

події, факти» (Оленич, Л. Літописи Тернопілля: імена, події, факти / Л. Оленич // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 22 листоп. — С. 6. — (Книгозбірня поруч)). 

У числі 61 Вісника НТШ опубліковано рецензію доктора медичних наук, 

професора, голови ТОО НТШ Михайла Андрейчина на бібліографічний покажчик 

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

філософська секція: дійсні члени» (Андрейчин, М. [Рецензія] / М. Андрейчин // 

Вісник НТШ. — Львів, 2019. — Число 61 (весна — літо). — С. 121—122 : іл. — 

Рец. на кн.: Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873—1940): 

Історично-філософська секція: дійсні члени : бібліогр. покажчик / уклад. 

Л. Оленич ; кер. проекту й наук. ред. В. Вітенко. — Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2017. — 272 с.). 

Соціокультурна діяльність бібліотеки у 2019 році була зорієнтована на 

реальні інформаційні та культурні потреби громади й реалізовувалась за 

допомогою організації 218 книжкових виставок, 13 переглядів та 24 оглядів 

літератури, організації експозицій творів мистецтва Євгена Удіна, екслібрисів 

Ярослава Омеляна, картин тернопільської художниці Наталії Басараб та 
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художниці, мистецтвознавиці Наталії Собкович, виставки фотопроєкту «Where the 

rivers come together». 

Відзначенню знаменних і пам’ятних дат 2019 року присвятили понад 

50 літературно-мистецьких заходів, 14 презентацій, 4 круглих столи, 

10 інформаційних годин, годин права та пам’яті; узяли участь у 24 радіопередачах  

та 5 телепередачах.  

У звітному  році бібліотекарі брали участь у благодійних акціях: «Книжки у 

пошуках читача», «Подаруй бібліотеці книжку», «Пробачимо боржникам: 

бібліотечна книжка повертається до рідного дому», Всеукраїнській акції 

«Бібліотека українського воїна».  

Попит на бібліотечні ресурси та послуги великою мірою задовольняла помітна 

присутність бібліотеки в інтернеті — через сайт (175 повідомлень), соціальні 

мережі (1091 повідомлення).  

Активно працювали клуби: Клуб шанувальників книги, «Поговоримо про…», 

«Амазонки Тернопілля» (реабілітація та психологічна підтримка жінок, які 

побороли онкозахворювання або лікуються), батьківський клуб «Щасливі разом», 

9 клубів з вивчення іноземних мов. Загалом клуби відвідали близько 

6 тис.користувачів. 

Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії (ВКЛБ) формував у 

максимальних обсягах інформаційний ресурс про Тернопільщину, забезпечував 

доступ і надавав послуги користувачам відповідного змісту, популяризував 

літературу до знаменних і пам’ятних дат краю, презентував співпрацю з 

істориками-краєзнавцями, науковцями, музейними установами, навчальними 

закладами міста, видавництвами та громадськими організаціями.  

Упродовж року у відділ надійшло 228 пр. документів, з них 227 пр. книжок, 

1 диск, 33 комплекти газет і 77 номерів журналів. Подаровано 58 книжок. 

Активними дарувальниками були: Штокало В., Смоляк О., Мельничук Б., 

Синюк С., Циклиняк Т., Собчук В., Мазур П., а також редакції газет «Вільне 

життя плюс» та «Божий сіяч». 

Пріоритетним завданням було створення та поширення електронних 

краєзнавчих інформаційних ресурсів, зокрема формування краєзнавчого сегменту 
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ЗвЕК ПБТО (АБІС «УФД/Бібліотека»). Другий рік поспіль фахівці відділу 

розробляли технологічні засади формування якості, повноти та доступності БЗ 

для подальшого створення всіх краєзнавчих електронних продуктів бібліотеки 

щодо використання в інформаційному обміні місцевого, регіонального, 

національного та міжнародного рівнів. Тому зусилля були спрямовані на 

забезпечення ефективного інформаційного пошуку. Як обовʼязковий інструмент 

індексування змісту краєзнавчих документів застосовували предметизацію. 

Формували краєзнавчий предметний рубрикатор, який служить еталоном 

доцільної й стандартизованої структури класифікатора «Краєзнавство». Занесено 

5806 записів, загальна кількість — 11 242 записи. 

Для карткового зведеного каталогу відредаговано, видруковано і влито 

5806 карток. Систематично проводили редакцію каталогу, відкривали нові 

рубрики, оновлювали роздільники та етикетки на каталожних ящиках. На 

01.01.2020 картковий краєзнавчий каталог налічує 155 165 карток. 

Корпоративний проєкт віртуальної бібліотеки з вільним доступом для 

користувачів у мережі інтернет –– «Електронна бібліотека краєзнавчих видань 

Тернопільської області». Цифрова колекція відповідає електронному каталогу в 

АБІС «ІРБІС». База повнотекстових документів, краєзнавчих за змістом чи місцем 

видання, поповнилася 15 електронними версіями (загальна кількість — 836). 

Уже третій рік поспіль працівники відділу краєзнавчої літератури та 

бібліографії спільно з відділом міського абонементу проводять історичні читання 

до знаменних історичних подій. Цьогорічні читання «День Соборності: погляд у 

минуле та сучасність» присвятили 100-річчю від дня проголошення Акта Злуки. 

Під час читань виступив історик, відомий дослідник і 

публіцист, громадський діяч, член світової управи 

Спілки української молоді Святослав Липовецький. Він 

є автором і упорядником низки книжок, зокрема: 

«Червоно-чорне: 100 бандерівських оповідок» (її 

наступне перевидання увійшло до першої десятки 

рейтингу «Книжка року — 2013» у серії «Минувшина»), 

«Обличчя звитяги: (стрілецькі світлини)», «Українські 
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Січові Стрільці: галицькі воїни Архистратига Михаїла» та інших.  

У традиційну Декаду відкритих дверей з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек 

працівники відділу краєзнавчої літератури та бібліографії організували авторську 

презентацію книжки «Коли дзеркала були молодшими». Це твір про життєві 

історії, любов і нелюбов до ближнього; психологію людських стосунків; спомини 

про події 1946 року в Грубешівському повіті на Холмщині (Польща). У заході 

взяли участь авторка книжки Алла Тимчак і письменниця Марія Гуменюк. 

Вечір-спогад «Життя — жнива в своїй найпершій суті…» приурочили до 70-

річчя від дня народження та 5-річчя від дня смерті письменника, лауреата 

Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Богдана та Левка 

Лепких, літературних премій імені Уласа Самчука, імені Степана Олійника, імені 

Степана Руданського, заслуженого працівника культури України Богдана 

Бастюка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У заході взяли участь рідні, друзі, колеги літератора. Своїми спогадами про 

батька поділилася дочка Ірина Звір. Гуморист, народний артист України Григорій 

Драпак пригадав історію знайомства та співпрацю з Богданом Бастюком і виконав 

мініатюри «Гробівець» та «Про ДАІ». Тернопільська поетеса та 

літературознавиця Тетяна Дігай проаналізувала роман «Сопигора». Зіновій 
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Кіпибіда, письменник-гуморист, журналіст, художник, охарактеризував пана 

Богдана як керівника Тернопільської обласної організації НСПУ, а поет Богдан 

Кушнерик зазначив, що Богдан Бастюк був дуже талановитим редактором. До 

дружнього спілкування в читальному залі книгозбірні долучилися Надія 

Брикайло, учителька Мишковицької ЗОШ, тернопільські письменники Марія 

Гуменюк, Ольга Кміт, поети Василь Дерій, Олександра Кара, Василь Глемба. 

Яскравим доповненням до творчої зустрічі стали пісні на слова Богдана 

Бастюка у виконанні Юрія Біркового (відеоряд) та літературно-музичної 

композиції «Над рікою» і «На все пора», які декламувала учениця 9-го класу 

Мишковицької ЗОШ Яна Бойко (у супроводі скрипки). А ще — перегляд 

телезустрічі «Літературна вітальня» за участю незабутніх — ведучого Петра 

Сороки та поета Богдана Бастюка. 

Для популяризації фонду відділу організовано 26 книжкових виставок, які 

висвітлювали питання загального краєзнавства, культури, історії та природи 

Тернопілля, відзначення знаменних і пам’ятних дат, літературних ювілеїв. 

Популярними серед користувачів були книжкові виставки:  

— «Доля насправді обрала нас», приурочена до 70-річчя від дня народження 

громадсько-політичного діяча, літератора Володимира Мармуса, організатора 

«Росохацької групи» — молодіжної національно-патріотичної підпільної 

організації, що діяла в селі Росохач Чортківського району;  

— «Сила національного духу: Чортківська офензива в історії українських 

національно-визвольних змагань», присвячена 100-річчю військової операції 

Української галицької армії;  

— «Вирвані з материнської землі», присвячена 75-м роковинам депортації 

500 тисяч етнічних українців із предковічних земель: Лемківщини, Надсяння, 

Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини в 

Україну. 

Літературне життя області висвітлювали виставки: «Богдан Бастюк — майстер 

художньої деталі» (до 70-річчя від дня народження прозаїка, поета); «Недоспівана 

пісня Івана Гнатюка» (до 90-річчя від дня народження відомого поета, прозаїка, 

перекладача, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка); «Життя зі 
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словом: творчий доробок ученого-літературознавця, професора Миколи Ткачука» 

(до 70-річчя від дня народження відомого вченого, педагога, доктора 

філологічних наук, професора, громадського та культурно-освітнього діяча, члена 

НСПУ (2003)); «Василь Махно: «Мистецтво — це боротьба з часом, собою, 

містом, вулицями, з ким завгодно…» (до 55-річчя від дня народження відомого 

українського поета, есеїста, перекладача, літературознавця). 

Мистецьке життя краю висвітлювали 5 книжкових виставок: «Моє життя — це 

довга історія» (до 90-річчя від дня народження народного художника, 

громадського діяча Ярослава Омеляна); «До вершин мистецтва — через сибірську 

Голгофу» (до 125-річчя від дня народження української художниці, громадської 

діячки, майстрині декоративно-ужиткового мистецтва та багатолітнього в’язня 

комуністичних таборів Ярослави Львівни Музики); «Його пісні кликали у бій» (до 

125-річчя від дня народження поета, прозаїка, журналіста, композитора, критика, 

громадського діяча Романа Григоровича Купчинського). 

Особливу увагу у звітному році приділяли питанням популяризації духовної 

спадщини рідного краю, його звичаїв, традицій, обрядів, релігійних свят. І це 

відображено в книжкових виставках: «З колядою прийде до нас казка різдвяних 

снів, і засяє в небі яскраво зірка святкових днів» (цикл Різдвяних свят на 

Тернопільщині); «Великдень — милий гість. Його вітаєм гаївками, його стрічаєм 

писанками…» (свята на Тернопільщині); «Зарваниця — духовне джерело 

України». 

У 2019 році відділ міського абонементу обслужив 5193 користувачів, видав 

91 892 документи, зокрема книжок — 89 154 пр., періодичних видань — 2738. 

Відвідування становило 55 837, масові заходи відвідали — 1235 осіб.  

На 01.01.2020 року підсобний фонд відділу міського абонементу нараховував 

52 262 пр. документів, зокрема книжок — 50 801, часописів — 1385, 

аудіовізуальних документів — 76.  

З відділу зберігання основного фонду надійшло 9348 документів, зокрема 

книжок — 9327, періодичних видань — 21. З підсобного фонду відділу вибуло 

8192 документи з причин: за зношеністю — 5469, передано у відділ зберігання 
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основного фонду — 2723. Завдяки значному поповненню новими виданнями 

фонд відділу збільшився на 1156 пр. документів.  

У звітному році відділ отримав 10 назв книжок шрифтом Брайля, які надходять 

безкоштовно, за підтримки благодійної організації «Фонд родини Нечитайло». 

Для популяризації цих видань на вебсайті бібліотеки розміщено віртуальну 

виставку книжок шрифтом Брайля, які надійшли до бібліотеки упродовж 2016—

2020 років. 

За останні три роки суттєво зросла документовидача україномовних видань 

(2017 р. — 60%, 2018 р. — 69%, 2019 р. — 84%).  

У вересні 2019 року бібліотекарі відділу відвідали 26 Форум видавців у Львові, 

поспілкувалися з класиком української 

літератури Дмитром Павличком, лауреатом 

Національної премії України імені Тараса 

Шевченка, який залишив свої автографи у 4-х 

книжках для користувачів книгозбірні. 

Приємною несподіванкою стала зустріч із 

Сергієм Плохієм, українським та американським істориком, професором 

Гарвардського університету, та Володимиром Шовкошитним, українським 

поетом, прозаїком, публіцистом, першим заступником голови Національної 

спілки письменників України, які залишили дарчі написи у своїх книжках, а 

також із представниками благодійної організації «Фонд родини Нечитайло» (м. 

Київ).  

Щорічний рейтинг «Книги-лідери, які завоювали найбільшу популярність 

серед читачів міського абонементу» визначив найбільш запитувані твори: «Музей 

покинутих секретів» Оксани Забужко, «Помилка» Світлани Талан, «Мелодія кави 

в тональності кардамону» Наталії Гурницької, «Скеля червоного сонця» Дарини 

Гнатко, «Не озирайся і мовчи» Макса Кідрука, «Дивні люди» Артема Чапая  та 

інші. 

Із творів зарубіжних письменників уже кілька років поспіль на перших 

позиціях утримується роман у 3-х книгах «Атлант розправив плечі» Айн Ренд, 

книжки «Бог дрібниць» Арундаті Рой, «Правік та інші часи» Ольги  Токарчук, 
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роман «Дім, де жевріє світло» Ельчін Сафарлі, мелодрама «Та сама я» Джоджо 

Мойєс, трилер «Загублена» Гіліян Флінн та інші. Із творів тернопільських 

авторів — «Місто карликів» Лесі Коковської-Романчук, «Дві обручки» Ніни 

Фіалко, «Мушка в бурштині» Галини Денеги та інші.   

Фонд відділу поповнився виданнями з автографами авторів, серед яких: Юрій 

Андрухович, Дмитро Павличко, Вахтанг Кіпіані, Анна Гороженко, Наталія 

Гурницька, а також автори Тернопілля: Леся Коковська-Романчук, Аліна 

Червоноока, Дзвінка Торохтушко, Оксана Щирба. Усього 150 книжок з 

автографами, зокрема минулого року до реєстру внесено 23 книжки. 

Систематично проводилися заходи з профілактики заборгованості 

користувачів. Із 134 користувачів, які вчасно не повернули документи в 

бібліотеку, відшкодовано 4487 грн пені. Здійснено 477 нагадувань, зокрема: 

мобільним телефоном — 435, стаціонарним — 37, SMS-повідомлень та 

повідомлень на вайбер — 17. Надіслано 2 листи-нагадування користувачам про 

заборгованість. Усього на 01.01.2020 року нараховується 108 користувачів-

боржників. зокрема студентів — 16, службовців — 43. 

На електронні скриньки надіслано 279 повідомлень про послуги відділу.  

У 2019 році запроваджено автоматизоване обслуговування користувачів 

бібліотеки. Проведено навчання для працівників відділу за основними операціями 

автоматизованої книговидачі. Система працювала в тестовому режимі для 

апробації основних вимог щодо надання автоматизованих послуг. Визначено 

основні проблеми та шляхи їх вирішення, зокрема: встановлення правових засад 

обслуговування та дотримання законодавства, удосконалення шаблону 

контрольних талонів, заміна новими штрих-кодами затертих штрих-кодів книжок 

багаторазового використання, проблема із зчитуванням (розпізнаванням) штрих-

кодів книжок сканерами, передача відділу обробки літератури нештрихкодованих 

запитуваних користувачами відділу міського абонементу книжок з відділу 

зберігання основного фонду та інше. 

На відділ міського абонементу покладено функції реєстрації та перереєстрації 

користувачів бібліотеки й видача електронних пластикових читацьких квитків. За 

час тестового режиму проводилась актуалізація бази даних читачів, 
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здійснювалася заміна паперових читацьких квитків на електронні пластикові. За 

листопад — грудень минулого року видано 611 читацьких електронних 

пластикових квитків. 

Визначено переваги електронного обслуговування: оперативність, контроль 

над вчасним поверненням книжок, а також відстеження, у якого користувача 

знаходиться потрібна книжка.  

Започатковано постійну акцію «Читацький квиток у дарунок». Таким чином 

ТОУНБ долучилася до всесвітнього соціального проєкту «Відкриті долоні». Акція 

розрахована на соціально незахищені верстви населення, а також на тих, хто 

спроможний подарувати для них читацький квиток. 

Доброю традицією стало проведення в бібліотеці пленарних засідань наукової 

сесії Тернопільського обласного осередку НТШ. Цьогорічне засідання присвятили 

темі автокефалії Української православної церкви в сучасних умовах.  

З мультимедійною презентацією 

бібліографічного покажчика «Наукове 

товариство імені Шевченка і Тернопільщина 

(1873—1940): Історико-філософська секція: 

дійсні члени» (Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2017), виступила завідувач 

інформаційно-бібліографічного відділу Тернопільської обласної універсальної 

наукової бібліотеки Л. Оленич. 

Михайло Андрейчин подарував читачам книгозбірні нові видання ТОО НТШ. 

Вони поповнили колекцію Тернопільського обласного осередку Наукового 

товариства імені Шевченка, яка нараховує 236 примірників книжок.  

Запам’яталися тернополянам презентації 

історичного роману «Воля Ізабелли» Анни 

Гороженко, київської письменниці, та 

роману про сучасне студентське життя 

«Божена» Аліни Червоноокої, молодої 

письменниці із смт Скала-Подільська 

Борщівського району. 



 26 

Несподіваним сюрпризом для містян 

стала авторська зустріч з Анатолієм 

Дністровим, уродженцем Тернополя, 

українським прозаїком, перекладачем, 

есеїстом, філософом, автором творів: 

«Пацики», «Тибет на восьмому поверсі», 

«Дрозофіла на асфальті» та інших.  

Уже вп’яте бібліотекарі відділу міського абонементу провели традиційний 

літературний відеомарафон. Цього разу його присвятили Всесвітньому дню 

поезії — «Поезія — це свято, як любов». Відеомарафон тривав упродовж дня — 

540 хвилин. До заходу долучилися 102 учасники, які прочитали 152 поетичних 

твори. Улюблену поезію декламували відомі мистці краю, науковці, освітяни, 

журналісти, учнівська та студентська молодь, читачі книгозбірні, пересічні 

тернополяни, серед яких: Леся Коковська-Романчук, Тарас Коковський, 

Володимир Барна, Богдана Дурда, Леся Любарська, Володимир Дячун, Олександр 

Вільчинський, Сергій Синюк, Тетяна Дігай, Роман Ладика. «Співана поезія» 

прозвучала у виконанні Олександра Папуші, заслуженого артиста України. 

Прочитання поезії Максима Рильського у виконанні Григорія Драпака, народного 

артиста України, викликало бурхливі оплески.  
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Уперше в бібліотеці до Всесвітнього дня 

вишиванки представили виставку 

22 відшитих фрагментів борщівських 

автентичних сорочок у рамках 

Всеукраїнського вишивального проєкту 

«Відродження борщівської сорочки». Зразки 

надали Майя Юркевич, авторка проєкту, та Вікторія Кривоніс, упорядниця схем 

борщівської вишивки. Виконані вони на основі схем із книжки Олексія та 

Людмили Покусінських «Борщівська народна сорочка». Людмила Червінська, 

тернопільська співачка, зачарувала всіх присутніх своїм співом. Леся Любарська, 

поетеса з Борщівщини, прочитала свої прекрасні вірші, присвячені українській 

вишиванці. Приємною несподіванкою для всіх присутніх стала участь групи 

студентів з Канади україномовної літньої школи ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. 

Також на заході були присутні члени громадської організації Всеукраїнського 

університету третього віку «Справа Кольпінга в Україні». 

Уже четвертий рік поспіль Тетяна Бойчук, викладачка філологічних дисциплін 

Технічного коледжу ТНТУ імені Івана 

Пулюя, провела тренінг з української мови 

«Говори красиво, пиши правильно». Вона 

представила фрагменти відеоуроків з 

культури української мови та в цікавій формі 

розповіла про найважливіші зміни, які 

відбулися в українському правописі в червні 2019 року. Фінальним акордом 

заходу було написання диктанту із самоперевіркою. Студенти I курсу 

спеціальності комп’ютерні науки, мали змогу переглянути виставку видань із 

мовознавства з фонду бібліотеки. 
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Відбулося чотири засідання Клубу 

шанувальників книги, який очолює Леся 

Коковська-Романчук, українська письмен-

ниця, науковець, зокрема літературні 

посиденьки «Наче немає війни…» з 

тернопільською письменницею Дзвінкою 

Торохтушко (Любов’ю Буряк), авторкою низки новел та оповідань. Захід 

відвідали бійці 44-ї окремої артилерійської бригади міста Тернополя, поетеса 

Тетяна Дігай та читачі книгозбірні. 

У рамках клубу відбулася зустріч «Про книги, ілюстрації, дизайн…» із 

творчим подружжям Наталею та Олегом 

Кіналями, відомими художниками-

ілюстраторами, дизайнерами. Цікавою та 

змістовною була розмова між мистцями та 

студентами факультету мистецтв ТНПУ імені 

Володимира Гнатюка й Тернопільського 

кооперативного торговельно-економічного коледжу. Олег Кіналь — знаний в 

Україні художник-графік — тісно співпрацює з тернопільським видавництвом 

«Навчальна книга — Богдан», проілюстрував серії книжок «Чумацький шлях», 

«Горизонт фантастики» та багато інших. Присутні переглянули цікаву 

презентацію з мистецтва дизайну. 

У рамках клубу відбулася зустріч з українською письменницею зі Львова 

Наталією Гурницькою «Мелодія кави. Як 

оживають герої». Майстерно модерувала захід 

Леся Коковська-Романчук, порадниця та 

наставниця молодої авторки. За мотивами 

роману «Мелодія кави в тональності кардамону» 

знімається українсько-польський фільм, 

прем’єра якого відбудеться у 2020 році. На зустріч завітали поціновувачі 

творчості Гурницької, серед яких студенти факультету філології та журналістики 

ТНПУ імені Володимира Гнатюка. 
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Для популяризації творчості місцевих письменників, які пишуть для дітей та 

дорослих, започатковано недільні зустрічі з мистцями «Літературні забавлянки з 

дітьми та дорослими». Відбулося дві таких зустрічі: з молодою письменницею 

Ольгою Атаманчук і Тамарою Гнатович, лауреаткою обласної літературно-

мистецької премії імені Іванни Блажкевич.  

Популярність серед родин — користувачів бібліотеки — має локація дитячої 

літератури «Книжковий дивосвіт дитинства».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новацією в Тернопільській ОУНБ стало проведення кіноклубного фестивалю 

«Українське дитяче кіно». Проєкт втілювався за підтримки Державного агентства 

України з питань кіно та фестивалю кіно для дітей та підлітків «Чілдрен 

Кінофест», до програми якого увійшли кращі українські художні та анімаційні 

стрічки минулих років і нові. Фільми демонструвалися щонеділі в рамках проєкту 

відділу міського абонементу «Літературні забавлянки з дітьми та дорослими». 

Показ відвідав 81 глядач. 

Національно-патріотичне виховання і цілий пласт літератури цієї тематики й 

надалі  залишаються в пріоритеті в різновікової читацької аудиторії.  
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Новими виданнями героїко-патріотичної тематики в кількості 22 книжки, які 

надійшли у фонд відділу минулого року, поповнено віртуальну виставку «У серці 

Бог, Україна, свобода». Усього виставка нараховує 91 книжку.  

Популярними й надалі залишаються книжкові виставки із циклу 

«Літературний календар — 2019», приурочені до ювілейних дат українських та 

зарубіжних письменників: Івана Білика, Павла Загребельного, Богдана-Ігоря 

Антонича, Олександра Довженка, Мирослава Дочинця, Марії Матіос, Любка 

Дереша, Макса Кідрука, Євгенії Кононенко, Оноре де Бальзака, Грема Гріна, 

Артура Конан-Дойла, Едгара По, Харукі Муракамі, Юліуша Словацького. 

До знаменних та пам’ятних дат організували книжкові виставки, серед яких: 

«Тернопіль — маленький Сталінград» (до 75-річчя визволення міста від 

нацистських загарбників), «Письменники — посланці миру та посли доброї волі 

ООН», «Топ 20 книжок європейської художньої літератури» (до Дня Європи в 

Україні). 

Перегляд літератури «Омріяна віками Незалежність», присвячений Дню 

Незалежності України, був організований у приміщенні Тернопільської обласної 

філармонії й отримав широкий резонанс у ЗМІ. 

Особливо запам’яталися користувачам виставки-інсталяції: «Відлуння 

великого голоду в українській літературі» (до Дня пам’яті жертв голодоморів), 

«Різдвяна містерія» (до свята Нового року та Різдва Христового).  

Уперше в Тернопільській ОУНБ Всеукраїнський радіодиктант національної 

єдності, присвячений Дню української писемності та мови, писали журналісти 

телеканалу «UA: Тернопіль» разом із 

представниками шести національно-

патріотичних організацій області: Пласту, 

Спілки української молоді, Молодіжного 

націоналістичного конгресу, Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, 

«Українська молодь — Христові», «Відродження нації». Радіодиктант задуманий 

як акція єднання навколо мови, а не перевірка грамотності. 
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Бібліотекарі відділу міського абонементу й надалі брали участь у передачах 

Тернопільського обласного радіо: «Особистості», «Поспілкуймося», «З творчого 

погляду» та ін. Прозвучало 7 інформаційно-бібліографічних оглядів літератури, а 

саме: «Роман Іваничук — майстер історичного роману», «Формула осягання 

Антоненка», «Ернест Ґемінгвей. Артефакти з життя» тощо.  

Увосьме до Всесвітнього дня книги й авторського права провели бібліотечну 

акцію «Книжки у пошуках читача». Акція відбулася під гаслом «Бібліотека та 

Цілі сталого розвитку».  

Традиційно учасники свята мали змогу стати користувачами ТОУНБ, отримати 

безкоштовно читацький квиток, переглянути книжкові виставки, відвідати заходи, 

що проводилися в бібліотеці. Книжкові новинки представили й тернопільські 

видавництва «Навчальна книга — Богдан», «Підручники і посібники». Під час 

акції понад 150 тернополян стали читачами бібліотеки й отримали безкоштовний 

читацький квиток на пів року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2019 році діяла Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна». Зібрано 

й передано до бібліотеки військовослужбовців 300 пр. видань різноманітної 

тематики та жанрів. Учасниками акції стали 40 осіб. За 5 років тернополяни 

зібрали 5433 книжки для військових. 
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Щокварталу відділ звітував про хід акції «Бібліотека українського воїна» 

Національній бібліотеці ім. Ярослава Мудрого. 

У рамках благодійної акції «Подаруй бібліотеці книгу» 33 користувачі ТОУНБ, 

тернополяни та гості міста подарували 431 книжку різноманітної тематики.  

Упродовж року бібліотекарві відділу міського абонементу обслуговували 

незахищені верстви населення, громадян з інвалідністю, літніх та самотніх, 

намагаючись зробити все можливе для їхньої самоосвіти та організації дозвілля. 

Моніторинг засвідчив, що кількість таких людей стала в рази більшою. 

У 2019 році відділ міського абонементу й надалі тісно співпрацював з 

Управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради, зокрема з 

відділенням соціально-побутової адаптації з надання соціальних послуг самотнім 

людям, який діє при Тернопільському міському територіальному центрі 

соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг), згідно з 

укладеним щорічним договором. Обслуговування самотніх громадян та людей 

похилого віку у відділі міського абонементу здійснювалося через посередництво 

кур’єрів відділення соціального обслуговування ТМТЦСО вдома. Підопічні цієї 

організації — активні учасники заходів, які проводили бібліотекарі відділу.  

Відділ міського абонементу обслужив 316 користувачів, зокрема з особливими 

потребами: 86 інвалідів І—ІІІ груп, похилого віку, серед яких 80-річних — 

32 особи та яким виповнилося 90 років — 2, а також 11 читачів з психічними 

розладами, алкогольною залежністю та безхатченків.  

Активно відвідують відділ міського абонементу 25 переселенців з Донецької та 

Луганської областей і 23 учасники бойових дій та їх родини. 

Уперше в Тернопільській ОУНБ відбулася 

творча зустріч «Наперекір долі» з 

учасниками проєкту «Соціальне середовище 

для молоді з інвалідністю», який діє при 

благодійному фонді «Карітас» з 2016 року. 

На зустріч завітали соціальні працівники 

проєкту та його керівник Роман Галак. 
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Молодь розповіла про свою участь у спільноті, яка об’єднує та наповнює їхнє 

буття новим змістом і відчуттям потрібності, адже кожний учасник проєкту має 

змогу розвивати свої здібності й таланти.  

На завершення зустрічі прозвучала пісня-гімн проєкту «Життя у повноті» у 

виконанні всіх присутніх. Акомпанував на гітарі Тарас Пастушенко, її автор, 

читач нашої бібліотеки.  

У 2019 році стартувала книжкова платформа «Прочитай. Книгозбірня» у 

соціальній мережі «Фейсбук». Її мета — систематично інформувати онлайн-

аудиторію про книжковий ресурс бібліотеки, а також допомогти читачам 

зорієнтуватись у безмежній кількості видань та обрати книжку відповідно до 

своїх смаків і вподобань.  

З часу відкриття книжкової платформи «Прочитай. Книгозбірня» відображено 

226 публікацій про літературу з фонду відділу міського абонементу, 4803 

шанувальники з України та з-за кордону вподобали її публікації.          

П’ять років у відділі міського абонементу функціонує полиця вільного 

книгообміну «Буккросинг», відкрита у 2014 році. У 2019 році тернополяни 

звільнили 206 книжок, узяли 337  книжок. 

Відділ міського абонементу долучився до локального соціологічного 

дослідження «Краща книжка року». 

Працівники відділу взяли участь у заходах з підвищення кваліфікації 

бібліотечних працівників області: обласному семінарі завідувачів відділів 

обслуговування центральних бібліотек та об’єднаних територіальних громад, Дні 

фахівця для працівників бібліотек різних видів. На Дні фахівця продемонстрували 

мультимедійну презентацію «Фейсбук як метод популяризації книги». 

Упродовж 2019 року у відділі читального залу зареєстровано 

6011 користувачів. Кількість відвідувань за рік становила 28 018, книговидача — 

135 169 пр.документів.  

За 2019 рік до відділу надійшов 1461 пр. документів: 997 пр. книжок та 464 пр. 

журналів. 

Передано в сектор періодики у відкритий доступ 212 журналів. У відділ 

зберігання основного фонду вибула 801 застаріла книжка.  
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На 01.01.2020 загальний фонд відділу читального залу становить 49 685 пр. 

документів. 

Систематично проводилася робота з відмовленнями. За рік зареєстровано 

23 відмовлення, з них: 12 — книгосховище; 4 — читальний зал; 7 — книжки є 

лише у відділі міського абонементу чи інших відділах. 

Чільне місце в популяризації документів та читання займають книжкові 

виставки. Упродовж 2019 року у відділі читального залу оформлено 

36 книжкових виставок різної тематики: до знаменних і пам’ятних дат, історичних 

подій, ювілейних дат письменників. Зокрема: «У вирі визвольних змагань» (до 90-

річчя від часу створення Організації українських націоналістів), «Мужність не 

дається напрокат» (до Дня захисника України), «Пантелеймон Куліш: життя, 

ідеологія, творчість» (до 200-річчю від дня народження українського 

письменника, фольклориста, етнографа) та ін. 

Захисту прав корінних народів Криму присвятили книжкові виставки «Крим. 

Право бути українцем», «Крим: історія та сучасність», «Права людини в Криму: 

наслідки окупації», «Наш сонячний Крим» та презентації книжки Михайла 

Якубовича, Петра Кралюка, Віталія Щепанського «Татари Волині: історія, 

культура, контакти», яку Тернопільській ОУНБ подарував Аль Кас Амін — 

директор Ісламського культурного центру ім. Мухаммада Асада міста Львова, і 

літературно-художнього видання «Крим, який ми любимо: антологія». До 

тематичної антології увійшли твори про Крим як класиків української, 

кримськотатарської літератур, так і наших сучасників. Критерієм добору 

упорядника було розмаїття, цікавість і, головне, порух любові до кримської землі 

авторів, котрі репрезентують усі куточки України.  

Для реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції оновлено віртуальну виставку «Україна — НАТО: 

історія та перспективи» та постійну книжкову виставку «Україна — НАТО: 

партнерство заради миру», на яких представлено видання, що містять загальну 

інформацію про історію, завдання, структуру НАТО, напрями діяльності 

організації, процеси трансформації та розширення Альянсу, а також партнерство 

й співпрацю з Україною. 
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Цій темі присвятили круглий стіл «Євроатлантична інтеграція України: 

ХХІ століття», під час якого обговорювали питання вступу України в НАТО та 

діяльність НАТО у сфері освіти.  

У 2019 році оновлено віртуальні книжкові виставки: 

— «Краща книжка 2018 року», яка розповідає про книжки-переможці 

Всеукраїнського рейтингу «Краща книжка року» за 2018 рік; 

— «Літературний подіум», де зібрано новинки книжкового фонду відділу 

читального залу за 2019 рік; 

— «Свічка плакала в скорботі» (до Дня пам’яті жертв голодоморів). 

На виробничому навчанні для працівників бібліотеки представлено огляд 

«Краща книжка 2018 року». 

На обласному радіо проведено огляди літератури: «Українська Гельсінська 

спілка на захисті прав людини», «НАТО: історія та досвід», «Від Бога 

трудівниця» (до 170-річчя від дня народження Олени Пчілки), «Батько нової 

української літератури» (до 250-річчя від дня народження Івана Котляревського), 

«Пантелеймон Куліш: життя, ідеологія, творчість» (до 200-річчя від дня 

народження українського письменника, фольклориста, етнографа), «Історія 

Миколи Чубатого: життя та діяльність» (до 130-річчя від дня народження 

історика, громадського діяча, дійсного члена НТШ, уродженця Тернополя).  

До 80-річчя від часу створення Тернопільської ОУНБ відбувся виступ на радіо 

«Вікно в історію» (про історію створення й сучасне життя книгозбірні). 

Упродовж 2019 року працівники відділу читального залу провели низку 

комплексних заходів.  

Вечір пам’яті «Живим уклін — загиблим 

слава» присвятили п’ятій річниці Революції 

гідності та пам’яті Героїв Небесної сотні — 

наших земляків: Назара Войтовича, Устима 

Голоднюка, Олександра Капіноса, Ігоря 

Костенка, Тараса Слободяна. Захід 

супроводжували мультимедійною презентацією. 
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Сергій Капінос — брат Героя Небесної сотні — продемонстрував відеоролик 

про життя й культурно-громадську діяльність Олександра. Під час вечора пам’яті 

відбулася презентація книжкової виставки «Реквієм Небесній сотні», на якій 

представили історичні матеріали, спогади очевидців та фотоматеріали, присвячені 

Майдану, Революції гідності, Небесній сотні. 

У літературно-музичній композиції «І лине над землею Шевченкове слово» 

взяли участь викладачі та студенти факультету мистецтв Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

 

З нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права відбувся круглий стіл 

«Авторське право: знання, цінність, захист». Гості заходу зустрілися з 

представником громадської організації «Інформаційно-правовий центр «Права 

людини», дізналися про історію заснування Всесвітнього дня книги та 

авторського права, стан сучасного законодавства з авторського права та 

інтелектуальної власності, про те, як можна захистити сьогодні свої авторські 

інтереси.  

У рамках декади відкритих дверей, присвяченої Всеукраїнському дню 

бібліотек, відбулася презентація збірки 

оповідань, новел та повістей відомої 

тернопільської письменниці Ніни Фіалко 

«Нерівний шлюб». 

У новій книжці зібрано твори, що 

побачили світ упродовж кількох останніх 

років. Деякі з них були вже надруковані в обласних літературних журналах.  
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З нагоди відзначення Дня захисника України відбувся вечір-зустріч з воїнами 

ООС «Шляхом мужності і слави». Студенти Тернопільського вищого 

професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі поспілкувалися з воїном 

ООС — тернополянином Олександром Захарченком.  

Учасник бойових дій розповів, як 

потрапив у ООС після навчання 

контрактників, про чоловічу дружбу, про 

те, як спілкувався під час бойових дій зі 

своїми рідними, про демобілізацію та 

нелегке повернення до звичного життя в 

рідному місті. Увазі учасників заходу представили книжкову виставку «За честь, 

за славу рідної землі». На виставці зібрано наукові та науково-популярні видання 

українських та зарубіжних істориків та політологів, а також художні книжки 

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

Матіос, унікальні фотоальбоми про події на Сході України та життя учасників 

ООС.  

У рамках заходів, приурочених до Всеукраїнського тижня права, проведено 

годину права «Знання законів — знання прав». 

Гості заходу — студенти першого курсу юридичного факультету Галицького 

коледжу імені Вʼячеслава Чорновола — мали змогу поспілкуватися з 

підполковником юстиції, адвокатом-практиком Анатолієм Мовчаном.  

Найновішу правознавчу літературу з фондів віддлу читального залу 

представили на книжковій виставці «Права і закони у твоєму житті». 

Упродовж 2019 року у відділі розширилась клубна діяльність, зосереджена на 

обслуговуванні користувачів усіх верств населення. 

Особливу увагу колектив відділу приділяє роботі з людьми похилого віку та 

обмеженими можливостями, залучаючи їх до багатьох своїх заходів і акцій, які 

сприяють підвищенню соціальної активності цієї категорії користувачів, 

формують у них бажання жити далі, проявляти зацікавленість у спілкуванні та 

отриманні нової інформації. 



 38 

Клуб для людей поважного віку 

«Поговоримо про…» діє у відділі читального 

залу з 2017 року у співпраці з ГО «Справа 

Кольпінга в Україні» проєкту «Університет 

третього віку» і Тернопільським міським 

територіальним центром соціального 

обслуговування населення. Упродовж 2019 року відбулося 5 засідань клубу, на 

яких були присутні 142 людини похилого віку, з них 48 інвалідів. Також 

працівники відділу читального залу двічі проводили зустрічі клубу в приміщенні 

Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування 

населення, на яких були присутні 83 особи, з них 47 інвалідів. 

З березня 2019 року при відділі почав діяти клуб «Амазонки Тернопілля». 

Учасники клубу — жінки-онкоінваліди, які побороли рак і допомагають тим, хто 

зараз бореться з хворобою, і тим, хто після лікування потребує психологічної 

підтримки. 

За 2019 рік відбулося 10 засідань клубу, учасниками якого стало близько 

70 жінок-інвалідів. Засновники клубу відвідали дві всеукраїнські конференції, 

присвячені боротьбі з раком, та стали учасниками Літньої школи волонтерів. 

Під час круглого столу «Разом проти раку», разом із представниками влади, 

журналістами, лікарями та люди, які побороли хворобу, і тими, які зараз 

лікуються, обговорювали питання, пов’язані з лікуванням та реабілітацією, 

профілактикою та вчасною діагностикою онкологічних захворювань. Учасники 

клубу взяли участь у програмі «Аргументи» на телеканалі «Тернопіль-1», у якій 

підсумували сказане під час круглого столу «Разом проти раку».  

Набирає популярності батьківський клуб «Щасливі разом!», який розпочав 

роботу в IV кварталі 2019 року. З дорослою аудиторією зустрічаються й 

працюють різні фахівці: психологи, педагоги, стилісти, медики, журналісти. 

Під час кожного засідання клубу бібліотекар відділу читального залу робить 

огляд літератури з фонду Тернопільської ОУНБ відповідно до теми зустрічі. 

Упродовж 2019 року проведено ряд позапланових масових заходів: 
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— презентацію книжки Роберта Кувалека «Табір смерті в Белжеці». Під час 

заходу Олександр Степаненко — голова громадської організації «Гельсінська 

ініціатива — ХХІ» — продемонстрував мультимедійну презентацію про один із 

нацистських таборів смерті в місті Белжец, спираючись на документальні 

свідчення, розповів історію втечі єврейської дівчини з потягу смерті;  

    — презентацію історичного роману-хроніки Олега Клименка «Вирівнювання» 

Збруча». Історичний роман-хроніка «Пальпація» є першою книжкою трилогії 

«Вирівнювання» Збруча». У ньому йдеться про двобій польської та радянської 

розвідок, який відбувався на Тернопільщині напередодні та на початку Другої 

світової війни; 

— презентацію історичного наукового дослідження Олександра Ільїна та 

Петра Мазура «Нариси історії Береза-Картуського концтабору (липень 1934 — 

вересень 1939). У книжці на основі документів Державного архіву Брестської 

області написано історію Береза-Картуського концентраційного табору. Також у 

тексті використано мемуари ув’язнених, розглянуто й проаналізовано 

найстрашніший період існування концтабору — вересень 1939 року, коли він із 

табору «перевиховання» перетворився в табір смерті; зроблено спробу по-новому 

поглянути на події Карпатської України та Сталінсько-Гітлерівської змови 1939 

року. 

З ініціативи голови ЕГО «Зелений світ», координатора в Тернопільській 

області Олександра Степаненка в бібліотеці переглядом фільму «Обережно, 

провалля!» відкрили XVI Мандрівний фестиваль. Зробивши коло містами 

України, завершили фестиваль також у Тернопільській ОУНБ. 

З нагоди відзначення Всеукраїнського тижня права, Міжнародного дня прав 

людини, 100-річчя встановлення української державності у Галичині, 100-річчя 

Чортківської офензиви у війні за незалежність 1918—1919 років Олександр 

Степаненко продемонстрував мультимедійну презентацію від ГО «Гельсінська 

ініціатива — ХХІ», присвячену життю та діяльності Володимира Електоровича, 

українського адвоката, громадського та політичного діяча, офіцера Української 

Галицької армії. 
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Відвідувачі заходу переглянули фільм «Окупований кінотеатр», яким 

завершився XVI Мандрівний фестиваль документального кіно про права людини 

«Docudays UA». Після перегляду гості обговорили проблеми, порушені у фільмі, 

поділилися враженнями. 

Упродовж 2019 року успішно працював Пункт доступу громадян до правової 

інформації, послугами якого скористалися 134 користувачі. Кількість відвідувань 

за рік становила 288. 

Серед відвідувачів ПДГ 50% (67 користувачів) — люди пенсійного віку, 40% 

(52 користувачі) — люди середнього віку та 10% (15 користувачів) — студенти.  

Надано 78 усних довідок 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 (40 запитів). 

Надано допомогу в пошуку інформації учням і студентам (реєстрація на ЗНО, 

пошук ВНЗ, студентські програми, складання бібліографічних списків літератури 

та ін.); (17 запитів). 

За допомогою пункту ПДГ користувачі бібліотеки придбали квитки, знайшли і 

зарезервували готель, шукалу роботу (18 звернень). 

Зверталися користувачі й за пошуком неправової інформації (6 запитів). 

За допомогою ПДГ користувачі бібліотеки подавали показники комунальних 

послуг (53 звернення), мали змогу записатися до сімейного лікаря (18 записів).  

У ПДГ діє постійна виставка «Пункт доступу громадян до офіційної 

інформації», на якій представлено різні види правознавчої літератури: офіційні, 

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

практичні, довідкові, енциклопедичні видання, та виставка «Боротьба з 

корупцією — нагальна потреба суспільства». 

До послуг користувачів складено вебліографію сайтів міністерств та інших 

органів виконавчої влади. 
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Робота пункту неодноразово була висвітлена в засобах масової інформації 

(12 разів), на сайті бібліотеки (10 разів), у блозі відділу читального залу (7 разів) 

та Фейсбук (24 рази). 

Проведено 28 індивідуальних консультацій для читачів 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 54 користувачам, 12 з них — 

телефоном. 

У 2019 році діяльність відділу літератури іноземними мовами була 

спрямована на забезпечення оперативного доступу населення до бібліотечних 

ресурсів відділу, поліпшення матеріально-технічної бази, розширення 

партнерської бази, підвищення професійного рівня.  

Згідно з аналізом даних роботи відділу, обслужено 1114 користувачів, 

книговидача становить 20 868 пр. документів, відвідування — 9047.  

На 01.01.2020 загальний обсяг фонду відділу становив 10 529 пр. документів, 

зокрема 8328 пр. книжок, 1604 пр. періодичних видань, 164 пр. аудіовізуальних 

документів, 433 пр. електронних видань. За 2019 рік фонд поповнився на 80 пр. 

документів 

Продовжили роботу з каталогізування документів. У єдину електронну базу 

бібліотеки занесено 73 записи. 

Значна частина бюджетного часу виділили на вдосконалення довідково-

бібліографічного апарату. Оскільки каталоги й картотеки ведуться в 

електронному та паперовому варіантах, відредаговано 837 бібліографічних 

записів електронної бази даних та близько 585 карток систематичного та 

абеткового каталогів. Створено паспорти на електронні й традиційні каталоги. 

 Відповідно до запитів користувачів надано 98 бібліографічних довідок. 

Тематика довідок різноманітна: «Грошові одиниці світу», «Карта поляка. 

Юридичні аспекти», «Особливості написання англійських запозичень», 

«Європейське мовне портфоліо», «Екологічні катастрофи» та інші. Довідки 
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країнознавчої тематики такі: «Запорізька Січ» (англійською мовою), «Українські 

народні пісні англійською мовою», «Інформація про воєводства Польщі» тощо. 

Користувачам, яким було недостатньо інформації з бібліотечного фонду, 

надано 24 довідки з використанням інтернет-ресурсів (зокрема за допомогою 

повнотекстової електронної бази даних «eLibrary USA»): «Конституція США», 

«Особливості юридичної системи США» та ін. 

Для вчителів іноземних мов проведено огляд періодичних фахових видань 

«Інноваційні методи вивчення іноземних мов». 

Користувачам надано 482 індивідуальні консультації (зокрема іноземними 

мовами) щодо самостійного пошуку літератури в каталогах, картотеках, 

електронних базах даних ТОУНБ, провідних бібліотек України та світу. . 

Також надано індивідуальні консультації користувачам інтернету (43). 

На відзначення ювілейних дат організовувалися: виставки-портрети: «Батько 

детективу» (до 210-річчя від дня народження американського поета, прозаїка, 

критика Едгара Аллана По), «Співець любові та свободи» (до 455-річчя від дня 

народження англійського драматурга, поета Уїльяма Шекспіра), «Геній на всі 

часи» (до 270-річчя від дня народження німецького поета, драматурга Йоганна 

Вольфганга Гете), «Українські струни Юліуша Словацького» (до 210-річчя від 

дня народження польського поета) та ін.  

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

діяльності центру «Вікно в Америку», до уваги відвідувачів представили 

13 виставок літератури: «Presidents Day» (до Дня gрезидента), «Flag Day» (до Дня 

прапора) та ін. 

До Року французької мови в Україні підготовлено та розміщено на сайті 

бібліотеки віртуальну виставку навчально-методичної літератури. 

У січні працівники відділу взяли участь у першому флешмобі 2019 року — 

«Adele Challenge», а в березні — у фотофлешмобі «Шевченко в об’єктиві», 

прочитавши поезію Шевченка на фоні пам’ятника Кобзареві та розмістивши на 

сторінці флешмобу у фейсбуці фотографію виставки «(Інтер)національний 

Шевченко», що експонувалася у відділі. 
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В інформаційно-ресурсному центрі відбулася виставка фотопроєкту «Where the 

rivers come together». Митці й документалісти Габріела Булішова та Марк Ісаак за 

підтримки програм імені Фулбрайта від уряду Сполучених Штатів протягом 

дев’яти місяців документували різноманіття Миколаєва. За цей час вони 

познайомилися з представниками понад 20 національних громад, вислухали їхні 

історії та відобразили свої відкриття у фотопроєкті, що поєднує традиції 

документалізму й образотворчого мистецтва.  

Цікавим був двомовний тренінг, під час якого учасники проходили кілька 

тестів на оцінку загального рівня їхнього здоров’я та були залучені в різні 

інтерактиви (перегляд презентації, відеороликів TED і вивчення тематичних 

фраз). Модератори тренінгу: Христина Яновська — студентка ТНПУ 

ім. В. Гнатюка (спеціальність англійсько-український переклад), волонтер центру 

«Вікно в Америку», лідер програми «WOA Leadership Program», Валентина 

Савчишин — студентка медичного та педагогічного вишів, project manager в ІТ-

компанії. 

Тренінг для вчителів англійської мови «Student Engagement and Cooperative 

Learning» провела експерт з англійської 

мови Американського дому в Києві Марі 

Снайдер (Marie Katherine Snider). На 

тренінгу розглянули основи ораторського 

мистецтва, проблеми формування 

комунікативних умінь і навичок учнів, 

технології кооперативного навчання та ін. Також присутнім запропонували 

ознайомитись з виставкою ресурсів «На допомогу викладачам англійської мови» 

із фондів відділу. 

Резонансною була зустріч з музикантами 

американського рок-гурту «Final Greetings». 

Цей гурт проводить тури в різних країнах 

світу і виступає в найцікавіших містах 

Європи. Своєю музикою він прагне 

допомогти молоді знаходити й 
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використовувати свій потенціал у житті. Відвідувачі центру мали змогу 

насолодитися американською культурою та поспілкуватися англійською з 

носіями мови.  

Центр «Вікно в Америку» відвідала віцеконсул США Наталія Морі, яка 

розповіла про Диверсифікаційну візову програму США (лотерею Грін Кард), нові 

правила заповнення анкет на Green Card та проблеми візового шахрайства.  

У вересні в рамках Декади відкритих дверей відділ відвідали студенти 

місцевих вишів та учні середніх навчальних закладів. Загалом з ресурсами та 

послугами відділу ознайомилися 168 відвідувачів. 

Долучаючись до заходів із відзначення українсько-французького року мов, 

упродовж року у відділі організовували тематичні виставки, зустрічі. 

Підготовлено та розміщено на сайті бібліотеки віртуальну виставку «На 

допомогу вчителям французької мови» (до Року французької мови в Україні), яка 

містить ресурси навчально-методичного характеру. 

На вечір французької культури завітали 

три чудові француженки: Emélie Ménard, 

Inès Rigollet, Anne-Lise Raphet, які 

розповіли про визначні місця Франції, 

звички її жителів, їх кулінарні уподобання, 

індустрію моди та бренди, а також 

поділилися своїми враженнями від 

перебування в Україні. Завдяки їхній презентації присутнім вдалося зʼясувати, 

одержимі ми стереотипами чи все-таки є частка правди в цих кліше. 

На сторінці відділу в соцмережі «Фейсбук» підписникам постійно пропонували 

корисні посилання для самостійного вивчення французької мови. 

Велику популярність мають клуби з вивчення англійської мови. Упродовж 

2019 року відбулося понад 170 засідань клубів, серед них: 

• Клуб англійської мови для користувачів з початковим рівнем володіння 

(допомагає закріпити та поглибити знання з граматики, поповнити словниковий 

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

Лідер клубу — Наталя Олесів); 
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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 — Зоряна Юзвін); 

• Клуб розмовної англійської мови через «Skype» з Алонзо Хадкінсом 

(допомагає вдосконалити розмовну англійську мову, дізнатися більше про 

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

• Клуб інтерактивної англійської з волонтером Христиною Яновською (має 

на меті вивчення англійської мови за допомогою аудіо- та відеоматеріалів); 

• SitComCinema Club з волонтером Інною-Анастасією Моначин (перегляд 

американських серіалів та обговорення лексики після перегляду); 

• American Comedy Club з волонтером Корпусу Миру Тімоті Вільсоном 

(допомагає розрізняти стилістичні особливості гумористичної лексики; 

порівняння українського та американського гумору); 

• American Movie Club з волонтером Корпусу Миру Тімоті Вільсоном 

(перегляд американських кінострічок мовою оригіналу); 

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

фронтменом гурту «Dos Paises»); 

• вечори інтелектуальних ігор. 

Загалом клуби відвідали близько 5,5 тис. користувачів бібліотеки. 

У центрі «Вікно в Америку» у 2019 році стартував курс «The English Media 

Literacy» («Англійська на допомогу медіаграмотності»). Слухачі курсу змогли 

вдосконалити знання англійської мови та дізнатися більше про сучасні засоби 

масової інформації. Проєкт побудовано на матеріалах курсу «English for Media 

Literacy» навчальної онлайн-платформи «Coursera». Участь у курсі безкоштовна. 

Слухачам допомагала кваліфікований фасилітатор Христина Яновська. Після 

закінчення навчання учасники отримали сертифікати про проходження курсу.  

Центр «Вікно в Америку» взяв участь у грантово-проєктному конкурсі 

«Window on the Go» для бібліотек переміщених університетів за підтримки 

Посольства Сполучених Штатів Америки та успішно його виграв. Таким чином, у 
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квітні 2019 року за виділені кошти цього гранту (25 000 грн) придбано ноутбук 

HP PRoBook 450. 

У рамках проєкту міжнародної технічної допомоги від Ради міжнародних 

наукових досліджень та обмінів відділ отримав 2 ноутбуки, колонки, лазерну 

указку, точку доступу. 

Працюючи над постійним підвищенням кваліфікації, освоєнням нових 

професійних знань та здобуттям необхідних компетенцій, працівники відділу 

брали участь у таких заходах: 

— заняттях з фотокурсу «Старт фотографа», на якому ознайомилися з будовою 

та налаштуванням фототехніки, основами композиції та правилами обробки 

фотографій; 

— тренінгу «Зміцнення комунікації центрів WOA» в Американському домі 

(м. Київ). Тематика тренінгу була спрямована на зміцнення зв’язків між центрами 

«Вікно в Америку» в Україні, ознайомлення з новими стратегіями, цілями та 

ребрендингом мережі центрів; 

— семінарі «Обслуговування користувачів: проблеми, напрямки, рішення та 

перспективи», де виступили з презентацією «Бібліотека у медіа: нові технології та 

оригінальний контент»; 

— семінарі «Роль бібліотек в сучасному світі та професійний розвиток 

бібліотекарів» у рамках проєкту «Переміщені університети: американські книжки 

та професійний розвиток бібліотекарів». Координатор центру «Вікно в Америку» 

виступила з практичною лекцією та майстер-класом на тему «Навички 

ХХІ століття: що потрібно сучасному студентові»; 

— конференції для учасників програми «Youth Leadership Program», що 

відбувся в Американському домі (м. Київ). Під час конференції розглянули 

подальші візії, місії та цілі розвитку центрів «Вікно в Америку». 

На виробничому навчанні для бібліотекарів ТОУНБ працівники відділу 

виступили з темою «Можливості та ресурси для створення цікавого сучасного 

контенту», ознайомивши аудиторію з безкоштовними інструментами для 

редагування фотографій та створення візуального контенту (Crello, Canva, 
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Befunky), мобільними додатками (PicsArt, Gifshop, Wordswag) та ресурсами із 

зображеннями у вільному доступі (Pinterest, Freepic, Pixabay). 

Проводилася робота з наповнення контенту відповідного розділу сайту 

бібліотеки. У розділі «Новини» з’явилося 45 повідомлень. Постійно 

оновлювалися розділи «Клуби», «Розклад». 

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

Library» розміщено 59 нових публікацій (13 100 переглядів).  

Віртуальне спілкування з користувачами стає останнім часом 

найпопулярнішим засобом поширення інформації про діяльність бібліотеки. На 

сторінках у соцмережах публікуються новини, повідомлення про розклад, заходи, 

книжкові виставки, поширюється корисна інформація щодо вивчення іноземних 

мов. 

Зросла кількість прихильників бібліотеки в соціальних мережах: сторінка 

«Вікна в Америку» у «Фейсбук» має 800 підписників та 121 допис за рік, сторінка 

відділу — 190 підписників та 110 дописів за рік, в інстаграмі — 498 (60 постів).  

Працівники відділу відредагували статтю про центр «Вікно в Америку» в 

енциклопедії «Вікіпедія». 

У 2019 році відділ літератури з мистецтва обслужив 1080 користувачів, 

книговидача становить 20 145, з них: книжок — 3976, журналів — 16 169, 

відвідування — 3828 (зокрема масових заходів — 258). 

Упродовж 2019 року у відділ надійшло 154 пр. документів (132 пр. книжок, 

21 пр. журналів, 1 комплект газет). 

Для популяризації літератури з мистецтва та відзначення знаменних дат 

організовано 16 книжкових виставок, серед них:  

— виставка-портрет «Талант світового масштабу» (до 110-річчя від дня 

народження Марії Примаченко (Приймаченко), української майстрині народного 

декоративного розпису);  

— виставка-композиція «Корифей української хорової культури XX століття» 

(до 140-річчя від дня народження Станіслава Людкевича, українського 

композитора, музикознавця, фольклориста);  
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— нотно-ілюстративна виставка «Чародій української музики» (до 130-річчя 

від дня народження Лева Ревуцького, українського композитора, педагога);  

— виставка-спогад «Пісня буде поміж нас» (до 70-річчя від дня народження 

Володимира Івасюка, українського поета, композитора);  

— виставка-експозиція «Шедеври українського мистецтва із книжкової 

колекції Віри та Дмитра Стецьків» (до Всесвітнього дня книги та авторського 

права) та ін. 

Одним із важливих напрямів діяльності відділу було інформаційно-

бібліографічне обслуговування користувачів, яким надано 97 бібліографічних 

довідок. Ефективними формами інформаційної діяльності стали огляди 

літератури для викладачів і студентів вищих та середніх навчальних закладів. 

Тематика їх була різноманітна: огляд літератури до Міжнародного дня музики (1 

жовтня) «На музичних меридіанах» (Тернопільський обласний державний 

музичний коледж ім. С. Крушельницької), огляди літератури «Нові надходження» 

(Тернопільський академічний обласний український драматичний театр 

ім. Т. Г. Шевченка й Тернопільський державний педагогічний університет 

ім. В. Гнатюка (факультет мистецтв)). 

В електронну базу періодичних видань АБІС «УФД/Бібліотека» занесено 

166 статей (усього на 01.01.2020 — 288). У базу даних ІРБІС «Картотека 

музичних творів» занесено 450 записів (усього на 01.01.2020 — 14 400). 

У поточному році відбулося 5 засідань клубу живопису «Відкрийте в собі 

художника». 

Засідання клубу були присвячені темам «Портрет з натури», «Портрет у 

профіль» та «Портрет у кольорі». У клубі навчали основ малювання за методикою 

американського професора Бетті Едвардс. З часу створення клубу проведено 

26 занять, які відвідали більш як сотня читачів різного віку. 

Для популяризації творчості митців Тернопільщини у відділі проведено 

5 масових заходів.  
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Зворушлива ювілейна імпреза «Неперевершений майстер графіки» відбулася з 

нагоди 90-річчя від дня народження 

Ярослава Омеляна, графіка, члена 

Національної спілки художників України, 

заслуженого художника України.  

Під час зустрічі завідувач сектору 

рідкісних і цінних видань представила 

присутнім виставку книжок з колекції Ярослава Омеляна, яку художник 

подарував Тернопільській ОУНБ.  

До 100-річчя від дня народження Олекси Корнієнка, драматурга, перекладача, 

театрального критика, заслуженого працівника культури України, у відділі 

відбувся мистецький вечір «Добром зігріте серце». 

Готями заходу були колеги та поціновувачі таланту драматурга: Марія Гонта 

та Микола Бажанов — заслужені артисти України, Дмитро Губ’як — провідний 

майстер сцени, Михайло Безпалько — актор Тернопільського академічного 

обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, Ярослав 

Гевко — письменник, краєзнавець-дослідник, Дарія Чубата — лікар-терапевт, 

громадська діячка, Богдан Будний — директор та головний редактор видавництва 

«Навчальна книга — Богдан» і студенти факультету мистецтв ТНПУ 

ім. В. Гнатюка. 

У програмі вечора були: уривки з вистави «Мартин Боруля» (у виконанні 

акторів драмтеатру Сергія Бачика та Віталія Лугового), п’єси «Солов’ї співають 

навесні» О. Корнієнка (зіграли студенти ТНПУ Вероніка Кошман, Руслана 

Данилюк). Українські народні пісні виконував бандурист Дмитро Губ’як. Також 
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на заході представили книжково-ілюстративну виставку «Майстер ключів до 

щастя» (архівні матеріали драматурга, його особисте листування, світлини). 

Вечір пам’яті «Пісня буде поміж нас» відбувся з нагоди 70-ліття від дня 

народження Володимира Івасюка, українського поета, композитора. 

У виконанні викладачів та студентів III курсу відділу «Хорове диригування» 

Тернопільського музичного коледжу ім. Соломії Крушельницької прозвучали хіти 

Володимира Івасюка: «Червона рута», «Пісня буде поміж нас», «Над морем», «Я 

піду в далекі гори», «Два перстені», «Стоїть пшениця, як Дунай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворушливою була зустріч, проведена спільно з сектором періодики, «У колі 

друзів» із народним артистом України, актором Тернопільського академічного 

обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Володимиром 

Ячмінським. Напередодні акторові виповнилося 83 роки. Звучали щирі теплі 

слова вдячності, привітання, було багато спогадів із театрального життя.  
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До Дня українського кіно відбувся кінематографічний вечір «Кіно буде!», на 

якому представили фільми «Орнаменти долі» та «Михайло Галущинський. Лицар 

обов’язку і чину», зняті Тернопільським комунальним підприємством «Фірма 

«Кінодністер». 

Кінострічки представила творча група Тернопільського обласного КП «Фірма 

«Кінодністер»: Володимир Демкович — начальник відділу зі створення 

відеопродукції та Михайло Урбанський — фотохудожник, режисер-постановник, 

художник-постановник. 

Фільм «Орнаменти долі» створили до 75-річчя депортації етнічних українців з 

Польщі. Стрічку побудували на основі свідчень очевидців подій, їхніх родичів і 

нащадків. Вона розповідає про традиції лемків, їхній побут до і після переселення. 

Кінокартину «Михайло Галущинський. Лицар обов’язку і чину» присвятили 

нашому землякові — легендарному команданту легіону Українських січових 

стрільців, віцемаршалу сенату Польської Республіки, члену Наукового товариства 

імені Шевченка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У звітному році відділ технічної літератури обслужив 2084 користувачі, 

кількість відвідувань становила 7571, видано 68 350 документів. Надійшло 

98 книжок, 21 назва журналів та 1 комплект газет. 

Важливим напрямом роботи відділу у звітному році була робота з фондом. 

Працівники відділу переглянули розділи фонду 338 Економіка промисловості, 

016 та 024 Бібліографічні посібники на предмет зношеної та застарілої за змістом. 

У результаті, відібрано та передано в книгосховище 1335 книжок, зокрема 

42 українською мовою. 
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Для ознайомлення широкого кола спеціалістів із новими надходженнями 

періодичних видань підготовлено й надіслано в ЦБС області та на кафедри 

Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя 

щоквартальний інформаційний список «Сторінками технічних періодичних 

видань». Цей список публікується на сайті ТОУНБ та в блозі відділу «Світ очима 

технічної книги». 

У режимі «запит-відповідь» на запити користувачів виконано 

256 бібліографічних довідок різних видів (тематичних, адресних, уточнювальних, 

фактографічних). 

Працівники відділу продовжують роботу над поповненням електронного 

ресурсу СКС, розділу «Техніка. Технічні науки». У 2019 році в базу даних АБІС 

«УФД/ Бібліотека» занесено 302 записи.  

Для викладачів Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя, Технічного коледжу, Тернопільського коледжу харчових технологій 

і торгівлі підготовлено та надіслано 9 інформаційних списків літератури:  

— «Біогаз — шлях до енергетичної незалежності»;  

— «З історії комп’ютерної техніки»; 

— «Сучасні технології в харчовій промисловості»; 

— «Транспортне обслуговування населення як фактор сталого розвитку міста»; 

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

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

перспективних» та ін. 

Із досягненнями в галузі науки й техніки, новітніми технологіями знайомили 

користувачів книжкові виставки:  

— «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології»; 

— «Житлово-комунальне господарство і реформи: аналіз, проєктування, 

управління»; 

— «Інноваційні перспективи розвитку науки, економіки та будівельної галузі 

України»; 

— «Традиційні джерела енергії у житлово-комунальному господарстві» та ін. 
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Всесвітньому дню захисту прав споживачів присвятили інформаційну годину 

«Якість життя».  

На заході були присутні представники 

громадських організацій із захисту прав 

споживачів Володимир Воронін, Володимир 

Долинний, головні спеціалісти Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області Роман Майка, Олена 

Куриляк, Олександр Ящук, студенти та викладачі Тернопільського коледжу 

харчових технологій і торгівлі.  

До уваги користувачів запропонували мультимедійну презентацію «Наша сила 

в наших знаннях».  

Питанням вивчення, збереження й популяризації архітектурної спадщини міста 

Тернопіля був присвячений круглий стіл «Європейські традиції й самобутність 

архітектурної та містобудівної спадщини Тернополя». Сьогодні в місті 

нараховується понад двісті пам’яток архітектури, з них п’ять — національного 

значення. 

Зустріч розпочалася з перегляду мультимедійної презентації «Тернопіль: на 

перехресті доль, шляхів, епох». Цікавими та 

змістовними були виступи гостей: Ярослава 

Омеляновича Пелехатого — головного 

спеціаліста відділу культури, охорони 

культурної спадщини управління культури 

Тернопільської облдержадміністрації, 

Данила Васильовича Чепіля — архітектора, завідувача сектору охорони пам’яток 

архітектури та з питань монументальної творчості Тернопільської обласної 

організації Національної спілки архітекторів України, Василя Омеляновича 

Штокала — викладача, історика, науковця, члена НТШ. 

Учасники заходу — викладачі та студенти Галицького коледжу 

ім. В. Чорновола — мали змогу ознайомитися з книжковою виставкою 

«Архітектурна рапсодія Тернополя». 



 54 

Питанням упровадження енергозберігальних технологій і використання 

альтернативних джерел енергії, як-от енергія вітру, сонця, геотермальна енергія 

Землі, біогаз та різні види біопалива, були присвячені книжкові виставки: 

— «Розвиток біоенергетичних технологій в Україні»; 

— «Відновлювана енергетика в Україні — це реальність»; 

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

Оновлено 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: 

—  «Екологічне обличчя світу» (до Дня охорони навколишнього середовища); 

— «Скринька екологічної мудрості» (до Дня охорони навколишнього 

середовища) та ін. 

«Право громадян на екологічно безпечне навколишнє середовище» — під 

такою назвою відбулася зустріч із студентами Тернопільського національного 

технічного університету ім. І. Пулюя у рамках традиційної співпраці відділу 

технічної літератури з університетом. Для студентів кафедри промислового 

маркетингу провели оглядову екскурсію бібліотекою.  

Працівники відділу співпрацювали із засобами масової інформації, зокрема на 

радіо прозвучали 5 оглядів літератури: 

— «Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України»; 

— «Край терпіння й болю» (до Дня чорнобильської трагедії); 

— «Екологічне обличчя світу» (до Дня довкілля); 

— «Скринька екологічної мудрості» (до Дня охорони навколишнього 

середовища»); 

— «Нові можливості відділу технічної літератури в наданні інформаційних 

послуг» (до Всеукраїнського дня бібліотек).  

У блозі «Світ очима технічної книги» опубліковано 41 допис. Загальна 

кількість переглядів блогу на 01.01.2020 становила 76 790. За 2019 рік було 

15 265 переглядів.  
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Робота відділу сільськогосподарської літератури була спрямована на 

вдосконалення системи обслуговування користувачів для задоволення 

інформаційних потреб наукових працівників, спеціалістів АПК, студентів вищих 

навчальних закладів, ознайомлення їх із досягненнями вітчизняної й зарубіжної 

сільськогосподарської науки та практики, упровадженням нових виробничих 

технологій, літературою з питань реформування АПК. 

У 2019 році бібліотекарі відділу сільськогосподарської літератури працювали 

над популяризацією літератури з питань агропромислового комплексу й 

організації сільськогосподарського виробництва, механізації та прогресивної 

технології, досягнення науки й передового досвіду; удосконалювали роботу над 

електронним каталогом у системі УФД/Бібліотека.  

Обслужено 832 користувачів, книговидача становить 21 262 пр. документів, 

відвідування — 3126. 

Організовано 12 книжкових виставок, 4 перегляди літератури, День 

інформації, День періодики.  

У 2019 році у відділ сільськогосподарської літератури надійшла 31 книжка, 

115 журналів і 3 назви газет. 

Передано у відділ зберігання основного фонду 607 пр. застарілих за змістом 

документів. На 01.01.2020 фонд відділу сільськогосподарської літератури 

становить 22 632 пр. документів, із них: 13 406 пр. — книжковий фонд, 

9147 журналів та 79 комплектів газет. 

Упродовж звітного року бібліотекарі відділу працювати над формуванням 

електронної картотеки статей у АБІС «УФД/Бібліотека» та ІРБІС. Зокрема, 

занесено 499 записів, відредаговано систематичну картотеку статей відділу. У 

процесі редакції вилучено 1661 застарілу картку. 

Для ознайомлення широкого кола спеціалістів із новими надходженнями 

періодичних видань із питань сільського господарства та більш повного розкриття 

змісту наявних журналів підготовлено 4 щоквартальні інформаційні бюлетені 

«Вам, спеціалісти», розміщено їх на сайті ТОУНБ, а також надіслано 

електронною поштою на кафедру аграрної економіки Тернопільського 

національного економічного університету. 
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Для задоволення потреб користувачів надано 20 письмових тематичних і 

60 фактографічних довідок. 

Учасником години прекрасного «Чарівний світ ірисів» був тернопільський 

селекціонер, квітникар з великої букви, творець понад 120 сортів ірисів Ігор 

Хорош. Він розповів присутнім про свій шлях у світ ірисів та представив до їхньої 

уваги колекцію найкращих зразків власної селекції.  

У залі, де відбувався захід, експонувалися виставка літератури про іриси та 

картини художниці Наталії Басараб і художниці, мистецтвознавця Наталії 

Собкович. 

Наталія Собкович розповіла про свої роботи, виконані у техніці шовкографії, 

аквареллю та олійними фарбами. Наталя Басараб зобразила з ірисами двох 

відомих жінок — Анну Герман та Барбару Брильську, до їх образів дібрала дуже 

ніжні кольори та світлі іриси, що підкреслило їхню природну неповторну красу. 

На полотнах Наталії Собкович тільки іриси — самодостатні, граціозні, стійки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасниками години прекрасного були студенти хіміко-біологічного 

факультету Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка й Тернопільського кооперативного торговельно-економічного 

коледжу.  
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У 2019 році працівники відділу організували 8 книжкових виставок: «Нут — 

зерно, що заслуговує на повагу», «Вирощування грибів в Україні», «Тритикале у 

світі та Україні», «Птахівництво — найдієздатніша галузь», «Півонія — 

міфологічна квітка: дивовижна, декоративна, чудодійна», «Виноградарство в 

Україні», «Вирощування слив. Вітчизняний досвід», «Конярство в Україні». 

Для популяризації фонду представлено 4 виставки нових надходжень та  4 

перегляди літератури:  

— «Рибальство та рибництво в Україні» (проблеми та досягнення в галузі 

рибництва); 

— «Мед — чудодійний дарунок природи» (до Дня пасічника України); 

— «Лісовий комплекс в умовах ринкового господарювання» (до Дня 

працівника лісу); 

— «Інноваційні рішення в зерновому господарстві України» (до Дня 

працівників сільського господарства). 

У 2019 році блогу відділу «101 ідея для вашого саду і городу» поповнився 

25 публікаціями. Користувачі переглянули 9652 сторінки блогу. Найбільшу 

популярність мала сторінка «Нові надходження».  

У звітному році послугами сектору періодики скористалися 2248 осіб, 

кількість відвідувань становила 6004, видано 46 750 пр. періодичних видань. 

Для формування газетного фонду оформлено передплату на 28 назв газет, 

велася реєстраційна картотека цих назв. Із читального залу отримано 

212 примірників журналів, які є у відкритому доступі та мають велику 

популярність серед користувачів. 

На сайті бібліотеки оновлено інформацію про сектор періодики, оновлено та 

відредаговано базу даних газетних видань ТОУНБ (занесено 76 записів).  

Для залучення віртуального користувача до бібліотеки працівники сектору 

наповнювали цікавою інформацією блог «Press Тур» (26 публікації за рік). 

Загальна кількість переглядів блогу за рік — 10 000. Новинами книгозбірні 

ділилися на бібліотечних сторінках у соціальних мережах: «Фейсбуці» —  

публікацій, «Твітері» — твіти, «Ютубі» —  відео, «Інстаграмі» — 438 публікації.  
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До знаменних та пам’ятних дат підготовлено 17 тематичних виставок 

періодичних видань. 

Для популяризації сектору періодики у звітному році проведено 6 презентацій 

книжок, зустріч-діалог, працював клуб «Практична мудрість». 

Цікавою була презентація книжки відомого рівненського письменника Василя 

Тибеля «Бурштин» (книжка — лауреат Міжнародного літературного конкурсу 

«Коронація слова — 2018» (ІІІ місце в номінації «Романи»). 

У рамках Всесвітнього дня поезії відбулася  презентація збірки поезії та прози 

«Обережно: правда» Володимира Кучерявого.  

Великий успіх мала презентація містичного роману «Служитель» та фентезі 

«Падіння Орла» Андрія Гулкевича. Книжки цього автора «захоплюють» дух і 

дивують своєю незвичайністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальним був діалог «Блокчейн і криптовалюта: простими словами про 

складне». Що ж таке криптовалюта? Про плюси й ризики, міфи та прогнози 

розповіли спікери зустрічі — фахівці у сфері вебінженерії Андрій Станько та 

Борис Кобильник. У заході взяли участь студенти Тернопільського 

кооперативного торговельно-економічного коледжу. 
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Проєктна та грантова діяльність  

Проєктна діяльність ТОУНБ сьогодні стала одним із найбільш значущих 

напрямів інноваційної діяльності, адже передбачає залучення коштів на 

реалізацію ідей у партнерстві з органами державної влади та місцевого 

самоврядування, установами та закладами, спонсорами, а також є важливою 

складовою професійного зростання бібліотекарів.  

Триває реалізація проєкту щодо забезпечення діяльності інформаційно-

ресурсного центру «Вікно в Америку».  

У Центрі забезпечується доступ до інтернету, Wi-Fi на пристроях для їх 

використання (iPad, комп’ютери, ноутбуки, електронні рідери), до глобальних 

віртуальних баз бібліотек (http://elibraryusa. state.gov) англійською мовою. 

У 2019 році вдалося залучити 56 744 грн коштів Посольства США в Україні. За 

кошти грантодавця придбано 3 ноутбуки, колонку, лазерну указку, точку доступу.  

Працівники бібліотеки також взяли участь у конкурсі малих грантів від  

громадської  організації «Асоціація «Інформатіо-Консорціум» серед бібліотек, у 

яких розміщені  центри «Вікно в Америку», на організацію навчань з актуальних 

питань для персоналу і читачів бібліотек переміщених університетів «WOA on the 

Go»: професійна підтримка персоналу бібліотек переміщених університетів».  

На отримані грантівські кошти придбано ноутбук з комплектувальними. 

Додатково залучено 25 000 гривень. 

У вересні 2019 року в рамках реалізації цього гранту координатор центру  

«Вікно в Америку» взяла участь у дводенному навчальному семінарі в бібліотеці 

Донецького національного університету економіки та торгівлі й Донецького 

юридичного інституту МВС України. 

Додатково до бюджету бібліотеки надійшло 64 495 грн від платних послуг, 

наданих користувачам книгозбірні. 

Для залучення нових користувачів започатковано освітній соціальний проєкт 

«ЗНО без стресу», який триватиме до травня 2020 року. Мета проєкту — 

безоплатна підготовка до ЗНО з української мови та літератури.  

Автор та ведуча курсу — Ірина Ваврик, філолог-репетитор, волонтер, 

користувачка відділу міського абонементу.  
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Уже другий рік поспіль діє спільний проєкт Тернопільської ОУНБ і 

Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної 

освіти (ТОКІППО) «Бібліотека: безперервна освіта», у рамках якого 

функціонують постійні школи професійного зростання для новопризначених 

керівників закладів середньої освіти області. У 2019 році відбулося три заняття 

школи професійного зростання за темами: «Інноваційні форми роботи класного 

керівника з учнівською молоддю», «Проєктна діяльність — одна із активних 

форм взаємодії класного керівника та учнів», «Засоби створення сприятливого 

виховного простору для юної особистості». Для молодих учителів проведено 

огляди новинок психолого-педагогічної й краєзнавчої літератури та перегляд 

відеоролика про Тернопільську ОУНБ. Зацікавили педагогів презентація книжки 

«Завалівськими стежками Оксани Сенатович» за участю Володимира Чистуха, 

уродженця Підгаєччини, освітянина, краєзнавця, і творча зустріч із відомою 

тернопільською письменницею Ніною Фіалко.  

На одному із засідань школи присутні мали змогу переглянути книжкову 

колекцію мистецького подружжя Віри та Дмитра Стецьків, яка зберігається в 

бібліотеці. А дизайнер, видавець, краєзнавець Наталія Кіналь пізнавально та 

неординарно продемонструвала учасникам книги-пам’ятки, стародруки, відомості 

про меценатів та покровителів української мови, писемності й науки у форматі 

проєкту «Пам’ятки писемності України у світовій культурі». Крім того, проведено 

екскурсію бібліотекою.  

І далі діє суспільно-соціальний проєкт «Гарт духу», мета якого — виховання 

молоді в національно-патріотичному дусі. Спікер проєкту — Володимир Свистун, 

учасник АТО, голова громадської організації «Всеукраїнське об’єднання 

учасників АТО Галичини».   

У звітному році проведено три засідання спікер-студії: «Мій Майдан. У 

кожного своє» (до Дня Героїв Небесної Сотні), «Вартість відновлення 

незалежності» (до Дня Гідності та Свободи»), «Життя у Збройних силах України, 

як воно є» (до Дня Збройних сил України та Міжнародного дня волонтерів). 

Особливо запам’яталось листопадове засідання спікер-студії, присвячене Дню 

Гідності та Свободи, у якому взяли участь військовослужбовці, учасники АТО, 
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очевидці подій на Майдані, волонтери, 

а також студенти юридичного 

факультету ТНЕУ. Незмінним 

спікером був Володимир Свистун. 

Гості заходу: Христина Феціца, 

волонтерка, засновниця логістичного 

центру допомоги бійцям АТО з 2014 року; Юлія Євстратова, учасниця АТО, 

офіцер-психолог Тернопільського відділу військової служби правопорядку; 

Оксана Бурега, керівниця національно-патріотичного клубу «Тризубець» 

Струсівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату, та багато інших. 

Наприкінці засідання Оксана Бурега подарувала всім присутнім паперові ялинки, 

виготовлені вихованцями школи-інтернату. 

«Історії з передової» — так називалася презентація спільного авторського 

доробку — двотомник книжки «Слово про війну» (вид-во «ТОВ «Бук-Друк», 

2018). Василь Піддубний — учасник АТО, який проживає в Житомирі, редактор 

презентованих видань — розповів про виникнення задуму створення серії творів 

національно-патріотичної тематики в рамках проєкту «Козацькі байки та історії 

АТО», започаткованого у 2018 році, де він зібрав правдиві історії бійців 

добровольчих батальйонів, волонтерів, об’єднаних спільною ідеєю боротьби за 

волю України. Також пан Василь поділився своїми спогадами про досвід участі в 

бойових діях у зоні АТО. 

У заході взяли участь наші краяни, співавтори проєкту, військовослужбовець 

Володимир Базар, авторка низки поетичних збірок Ірина Скасків та Оксана 

Бурега, волонтер, керівниця патріотичного 

клубу «Тризубець», учителька української 

мови та літератури Струсівської санаторної 

загальноосвітньої школи-інтернату, які 

розповіли про те, що спонукало їх 

долучитися до цього проєкту, а також 

студенти технічного коледжу Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя з викладачкою Тетяною Бойчук. 
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Оксана Бурега подарувала учасникам заходу паперові ангелики, виготовлені її 

підопічними на згадку про Небесну сотню.  

Особливу роль відіграє підвищення кваліфікації, навчання написанню 

проєктних заявок для участі в конкурсах. 

Для підвищення кваліфікації, здобуття нових знань, необхідних для написання 

грантів, працівники ТОУНБ взяли участь у тренінгах: 

— «Європейська лабораторія проєктів» (залучення коштів для проєктів 

громадських організацій); 

— написання заявок на програму ЄС у сфері культурних та креативних 

індустрій «Креативна Європа». Проведено огляд конкурсів у галузі культури. 

Розглянуто програми, які фінансує «Креативна Європа», шляхи пошуку іноземних 

партнерів, приклади успішних проєктів українських організацій; 

— «Як залучити кошти для проектів ГО?» (проведений «Трансперенсі 

Інтернешнл Україна», представництвом глобальної антикорупційної неурядової 

організації «Transparency International», що комплексно підходить до розробки і 

впровадження змін задля зниження рівня корупції»;  

— «Робота з мікропроєктами в рамках ІІІ конкурсного набору малобюджетних 

проєктів Програми транскордонного співробітництва «Польща — Білорусь — 

Україна 2014—2020»: специфіка, акценти, обмеження»; 

— онлайн-навчаннях: 

— «Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності». Розроблений міжнародною 

організацією IREX спільно зі студією онлайн-освіти «EdEra». «Very Verified» є 

частиною проєкту «Learn to Discern in Education (L2D-Ed)». Проєкт фінансують 

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні та Посольство Великої 

Британії в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України; 

— інформаційно-просвітницькому заході «Європейські освітні програми для 

України та можливості співпраці з представниками ЄС». Захід проводився 

представництвом Європейського Союзу в Україні, він є частиною серії 

інформаційно-просвітницьких заходів, які представництво ЄС в Україні 

організовує по всій країні. Мета — пояснити важливість реалізації угоди про 

асоціацію між Україною та Євросоюзом, поширення європейських цінностей та 
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підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та 

ЄС;  

— конкурсі від Посольства Республіки Болгарія в Києві для отримання 

додаткових коштів на реалізацію культурно-мистецьких проектів, поліпшення 

матеріально-технічної бази тощо. У рамках проєкту, підготовленого працівниками 

ТОУНБ, заплановано створення на базі бібліотеки школи відеоблогера.  

Завдяки проєктній діяльності додатково до бібліотеки надійшло 146 238 грн 

позабюджетних коштів. 

Працівники бібліотеки відвідали також антитренінг «Як НЕ отримати грант від 

донора». На ньому представники неурядових організацій у режимі реверсивного 

мозкового штурму дізналися, що саме не варто робити, аби отримати грантову 

підтримку від ЄС. 

Робота науково-методичного відділу (НМВ) у звітному році була орієнтована 

на сприяння органам влади у формуванні та реалізації бібліотечної політики в 

регіоні, реформуванні бібліотечної системи області. Для забезпечення цих 

процесів координувалася консультаційна допомога з усіма обласними та 

районними методичними центрами. Фахівці методичної служби Тернопільської 

ОУНБ розробили «Методичні рекомендації щодо моделі та стандарту діяльності 

центральної публічної бібліотеки об’єднаної територіальної громади». 

У постійній комунікації з публічними бібліотеками області тривав пошук 

доцільних методичних рішень щодо збереження та модернізації бібліотечного 

обслуговування. Забезпечувався методичний вплив засобами бібліотечного 

електронного сервісу: презентацій (https://www.slideshare.net/Ternopil_OUNB; 

ведеться з 2015 року, станом на 01.01.2020 — 117 презентацій, кількість 

переглядів у 2019 р. — 30 751); е-довідників із використанням сервісу «Google-

карти: «Бібліотеки Тернопільської області», «Установи та заклади культури 

Тернопільської області» (http://library.te.ua/bblotekarevi/biblioteki-oblasti); 

консультацій (http://library.te.ua/bblotekarevi/consultations/, http://library.te.ua/ 

bblotekarevi/bibliotekam-oth/, кількість переглядів у 2019 р. –– 119). 

Для вивчення питання «Модернізація бібліотечного обслуговування в 

Збаразькому й Тернопільському районах в умовах адміністративно-територіальної 
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реформи» для розгляду колегією управління культури облдержадміністрації 

здійснено виїзди до бібліотек Збаразької й Тернопільської ЦБС. Обстежено: 

Великобірківську центральну бібліотеку, бібліотеки-філіали сіл Почапинці, 

Забойки Тернопільської ЦБС; Збаразьку центральну бібліотеку, Збаразьку 

центральну бібліотеку для дітей, бібліотеки-філіали сіл Тарасівка, Травневе, 

Кретівці, Синява та Нижчі Луб’янки. У матеріалах моніторингу зроблено 

висновок, що центральні бібліотеки зберігають кадровий потенціал та виконують, 

зокрема й для новоутворених бібліотек ОТГ, функції методичних центрів. 

У звітний період НМВ спільно з відділом автоматизації та механізації 

бібліотечних процесів провели моніторинг на замовлення центральних органів 

влади (зміст звіту про роботу ВАМБП) щодо моделі мережі публічних бібліотек 

Тернопільської області згідно зі стандартами організації та онлайн-опитування 

про інтернет-покриття наявної мережі бібліотек області.  

Для формування бази офіційної статистики виконано роботу щодо обробки та 

аналізу 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». Занесено дані в Електронну систему моніторингу мережі публічних 

бібліотек України, здійснено актуалізацію та редагування даних адресної частини 

системи.  

Здійснивши аналіз статистичних та інформаційних звітів про роботу 

централізованих бібліотечних систем, фахівці відділу 

підготували аналітично-статистичний огляд «Публічні 

бібліотеки Тернопільщини: рік 2018», до якого увійшли 

аналітичні та фактичні матеріали щодо розвитку мережі 

бібліотек області, стану бібліотечних фондів, динаміки 

основних показників бібліотек, комп’ютеризації та 

інформаційного сервісу, бібліотечного маркетингу й 

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

ефективних форм обслуговування користувачів. 



 65 

До переліку видавничої продукції НМВ 2019 року увійшли: інформаційно-

методичний бюлетень «Професійне досьє бібліотекаря», методичні рекомендації 

«Глобальні цілі ООН: як бібліотеки можуть сприяти розвитку суспільства?», 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі видання розміщено в повнотекстовому форматі на сайті бібліотеки в 

розділі «Ресурси» (http://library.te.ua/bblotekarevi/rekomendacii/, кількість 

переглядів у 2019 р. –– 557; http://library.te.ua/vidannya/bibliotechna-analitika/, 

кількість переглядів у 2019 р. — 38; http://library.te.ua/vidannya/bulletins/, 

«Професійне досьє бібліотекаря» –– кількість переглядів у 2019 р. — 92, «Крізь 

призму соціології» — кількість переглядів у 2019 р. –– 99). 

Розширено професійну комунікацію бібліотекарів області. Приклади 

інноваційної діяльності представлено на заходах з підвищення кваліфікації, 

тренінгах, обмінах досвідом, зустрічах із представниками партнерських 

організацій. 

Для оволодіння навичками роботи в АБІС УФД/Бібліотека, створення й 

функціонування корпоративного е-каталогу ЗвЕК ПБТО проведено тренінг для 

працівників центральних бібліотек «Створення бібліографічних записів у базі 

даних «Електронний каталог публічних бібліотек Тернопільської області». 

В обласній школі методиста «Публічна бібліотека: різноманітність функцій та 

моделей розвитку» взяли участь понад 40 методистів із централізованих 

бібліотечних систем області та бібліотекарів об’єднаних територіальних громад. 

У виступах висвітлено теми: нормативно-правове забезпечення роботи бібліотек 
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(директор ТОУНБ В. І. Вітенко); стратегічна 

ідея як основа розвитку книгозбірні 

(директор ТОБМ Л. С. Гук); вплив 

методичної служби на діяльність бібліотек в 

умовах децентралізації (завідувач НМВ 

С. Т. Єрошенкова); головні завдання щодо 

актуалізації документно-інформаційних ресурсів публічних бібліотек області та 

забезпечення доступу (заступник директора з наукової роботи та інформатизації 

ТОУНБ Г. І. Польова). Важливою складовою програми були яскраві за 

інноваційністю презентації досвіду публічних бібліотек ЦБС та ОТГ. 

У семінарі на тему «Обслуговування 

користувачів: проблеми, напрями, рішення та 

перспективи» взяли участь працівники 12 

центральних бібліотек (ЦБ) районних ЦБС 

області, ЦБС Тернополя, бібліотек Бережан, 

Кременця та бібліотекарі 18 бібліотек ОТГ. 

Програма заходу містила тематичні презентації: 

— «Популяризація книги та розвиток читання шляхом розкриття бібліотечного 

фонду (з досвіду роботи відділу міського абонементу ТОУНБ)»; 

— «Сервісна політика бібліотеки: з досвіду роботи Тернопільської обласної 

бібліотеки для молоді»; 

— «Сучасна бібліотека — необмежений простір для розвитку та дозвілля 

дітей» (ОБД); 

— «Партнерство та співпраця бібліотеки: сучасні підходи та можливості» 

(ТОУНБ); 

— «Бібліотеки й соціальні мережі» (ТОУНБ); 

— «Бібліотека у медіа: нові технології та оригінальний контент» (ТОУНБ). 

Тема обласного семінару директорів центральних бібліотечних систем та 

завідувачів центральних бібліотек об’єднаних територіальних громад окреслив — 

«Бібліотеки Тернопільщини в умовах адміністративно-територіальної реформи: 

досвід, перспективи та можливості». 
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У роботі семінару взяли участь: Григорій 

Шергей, начальник управління культури 

обласної державної адміністрації, 

заслужений діяч мистецтв України, та 

Василь Вітенко, директор Тернопільської 

обласної універсальної наукової бібліотеки, 

заслужений працівник культури України. 

Спікерами семінару були: Леся Гук, директор Тернопільської обласної 

бібліотеки для молоді, заслужений працівник культури України, яка виступила з 

доповіддю «Від ідеї до послуги: створення нової бібліотечної пропозиції»; 

Світлана Єрошенкова, завідувач науково-методичного відділу Тернопільської 

обласної універсальної наукової бібліотеки, яка розкрила тему «Методичне 

забезпечення реформування публічних бібліотек області»; Володимир Раківський, 

завідувач відділу механізації та автоматизації бібліотечних процесів 

Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, у своїй доповіді 

висвітлив тему «Моделювання проєктної мережі публічних бібліотек 

Тернопільської області»; Інна Богомол, директор Шумської централізованої 

системи публічно-шкільних бібліотек Шумської міської ради, — «Орієнтири 

діяльності бібліотек централізованої системи публічно-шкільних бібліотек 

Шумської міської ради»; Оксана Бойко, директор Збаразької централізованої 

бібліотечної системи, — «Бібліотечні послуги — запорука ефективної 

діяльності»; Ольга Тракало, директор Заліщицької централізованої бібліотечної 

системи, заслужений працівник культури України, доповіла на тему 

«Спроможність бібліотек продемонструвати свій вплив та цінність у громаді». З 

доповіддю «Бібліографічний літопис Тернопілля: досягнення, професіоналізм, 

поступ» виступила Лариса Оленич, завідувач інформаційно-бібліографічного 

відділу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Марія Пайонк, 

завідувач відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки, розкрила тему «Бібліотечне краєзнавство — 

основа інформаційного ресурсу в роботі з користувачами».  
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Наталія Біленька, провідний бібліотекар 

відділу міського абонементу Тернопільської 

обласної універсальної наукової бібліотеки, 

та Олена Холодян, бібліотекар ІІ категорії 

відділу міського абонементу Тернопільської 

обласної універсальної наукової бібліотеки, 

представили новинку у сфері 

обслуговування користувачів у відділі 

міського абонементу головної книгозбірні 

краю. Вони презентували впровадження 

автоматизованого обслуговування 

користувачів у відділі міського абонементу 

Тернопільської обласної універсальної 

наукової бібліотеки та продемонстрували процес роботи нової системи. 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека традиційно 

співпрацювала з бібліотеками навчальних закладів Тернополя й області. На базі 

книгозбірні Тернопільського національного медичного університету 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України відбувся День фахівця для працівників 

бібліотек різних видів на тему «Місце бібліотеки та роль читання в житті молоді 

та студентів», у якому взяли участь керівники та фахівці бібліотек вищих 

навчальних закладів, а також Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки й Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. 

Своїми планами, дослідженнями, досягненнями, висновками та секретами 

успіху в бібліотечній практиці поділились: Казимир Зіновійович Возьний, 

директор бібліотеки ім. Л. Каніщенка, кандидат економічних наук, доцент, 

виступ: «Non progredi est regredi (Не йти вперед означає йти назад)»; Ірина 

Анатоліївна Чайка, директор Наукової бібліотеки Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка, кандидат педагогічних наук, — 

«Робота бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка щодо інформаційного забезпечення навчальної та науково-

дослідної діяльності здобувачів вищої освіти»; Олена Ярославівна Проців, 
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директор бібліотеки Тернопільського 

національного медичного університету 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, — 

«Місце бібліотеки та роль читання в 

студентському середовищі (за результатами 

соціологічного опитування)»; Тетяна 

Петрівна Ковалькова, завідувач відділу 

міського абонементу ТОУНБ, — «Розвиток 

читання та популяризація книги через 

розкриття бібліотечного фонду (з досвіду 

роботи відділу міського абонементу)»; Борис 

Богданович Кобильник, завідувач відділу 

інформаційних технологій та електронних 

ресурсів Тернопільської обласної бібліотеки для молоді, — «Застосування 

омнікального маркетингу в бібліотеці (з досвіду роботи Тернопільської обласної 

бібліотеки для молоді)»; Євгенія Савелівна Демків, завідувач відділу 

обслуговування та зберігання фондів бібліотеки Тернопільського національного 

медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, — «Форми та 

методи розвитку інтересу до читання у студентів медичного університету», а 

також наймолодші учасники заходу — Ірина Андріївна Капуста та Олена 

Богданівна Холодян, бібліотекарі II категорії відділу міського абонементу 

ТОУНБ, — «Фейсбук як метод популяризації книги». 

Завдяки ресурсу «Дистанційне навчання в Тернопільській обласній 

універсальній науковій бібліотеці» (http://e-osvita.te.ua/) працівники публічно-

шкільних бібліотек (7) Шумської ЦСПШБ Шумської міської ради пройшли 

двомісячні курси дистанційного навчання на тему «Інноваційні зміни в бібліотеці 

на основі проєктного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності 

бібліотек». 

Загалом у системі підвищення кваліфікації пройшли навчання 187 фахівців 

бібліотек області. 
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Бібліотечним працівникам ЦБС та бібліотек ОТГ надано методичну та 

практичну допомогу з питань бібліографії. Проведено два практикуми для 

бібліографів ТОБД та консультування за темою «Створення аналітичного опису в 

АБІС УФД/Бібліотека» бібліотечних працівників ТОУНБ. 

Підготовлено список державних стандартів України, які діють з 1 січня 2019 р. 

На загальнобібліотечному виробничому навчанні представлено дві презентації: 

«Електронна бібліографія» та «Створення бібліографічного запису: вимоги 

державних стандартів України». 

У мережі представлено вебінар НМВ на тему «Плануємо роботу бібліотеки» 

(https://www.slideshare.net/Ternopil_OUNB/2020-197867776, кількість 

переглядів — 938;  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=584&v=BtlWJLTNj_g&feature=e

mb_logo, кількість переглядів — 174; 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=BtlWJLTNj_g&feature=emb

_logo, кількість переглядів — 938. 

 

Науково-дослідну роботу було спрямовано на вдосконалення організації 

якісної системи надання бібліотечних послуг. 

Проведено щорічне локальне соціологічне дослідження «Краща книга року», 

яке визначило пропозиції в напрямі поліпшення роботи публічних бібліотек, 

зокрема: збільшення надходжень популярної художньої української та світової 

літератури, розширення асортименту періодичних видань, покращення 

поінформованості користувачів про нові надходження. Матеріали, підготовлені за 

наслідками досліджень, розміщено в інформаційно-аналітичному бюлетені «Крізь 

призму соціології».  

Здійснено вивчення стану бібліотечного обслуговування в об’єднаних 

територіальних громадах для визначення відповідності бібліотечної мережі 

Державним соціальним нормативам забезпечення населення публічними 

бібліотеками в Україні. 

Спільно з відділом міського абонементу проведено локальне соціологічне 

дослідження «Місце бібліотеки та роль читання в студентському середовищі», 
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виконано обробку та аналіз матеріалів дослідження. Проблему паралельно 

вивчали в науковій бібліотеці Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка та бібліотеці Тернопільського національного 

медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. 

У звітному році спільно із сектором періодики проведено локальне 

соціологічне дослідження «Затребуваність періодичних видань (газет та журналів) 

у структурних підрозділах Тернопільської ОУНБ». 

НМВ ТОУНБ виступило ретранслятором всеукраїнського анкетування «Якісні 

і доступні культурні послуги». Працівники та користувачі бібліотек області брали 

участь в опитуванні громадської думки щодо бачення населенням сутності 

культури та культурного середовища свого місця проживання, розуміння 

населенням власних культурних прав, щодо вивчення побажань до змісту 

мінімального стандарту забезпечення громадян культурними послугами. 

Матеріали, підготовлені на основі досліджень, розміщено в інформаційно-

аналітичному бюлетені «Крізь призму соціології».  

Завершено роботу над статтею «Тернопільська область. Бібліотечна справа» до 

е-ресурсу «Українська бібліотечна енциклопедія», розташованого на сайті 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (http://ube.nlu.org.ua).  

Тривала робота над «Електронною системою моніторингу базової мережі 

публічних бібліотек України», редагування інформації до адресної частини, у 

зв’язку з адміністративно-територіальною реформою. 
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Кадрове забезпечення діяльності ТОУНБ 

 

Важливим фактором успішної діяльності бібліотеки, її інноваційних процесів є 

ефективна кадрова політика. 

Основну діяльність ТОУНБ забезпечують 14 відділів. Сьогодні штат закладу 

налічує 93 співробітники, з них: 68 — бібліотечні працівники, 58 з яких мають 

вищу освіту (49 — за фахом), базову освіту — 10 (9 — за фахом). Навчаються в 

ТНЕУ 2 особи. Стаж бібліотечної роботи понад 20 років у 45 працівників. 

Насиченим було фахове життя працівників бібліотеки щодо участі персоналу у 

форумах, навчальних платформах, тренінгах, зустрічах для комунікації, навчання, 

популяризації надбання.  

За звітний період працівники ТОУНБ були учасниками: 

— дистанційних курсів «Бібліотека в цифровому середовищі», 

«Кросплатформенні сервіси та кросмедійний контент», «Інноваційні зміни в 

бібліотеці на основі проєктного, кадрового менеджменту»;  

— Х Львівського бібліотечного форуму «Нова бібліотека — відповідальність 

кожного»;  

— VII Всеукраїнської школи методиста «Сучасна публічна бібліотека: 

виклики, можливості, досягнення» (Національна бібліотека України ім. Ярослава 

Мудрого);  

— семінару для директорів бібліотек та керівників центрів «Вікно в Америку» 

«Зміцнюємо мережу: комунікація, співпраця, координація»; 

— Всеукраїнського семінару «Основні напрямки бібліографічної роботи: 

теорія і практика». ТОУНБ представила мультимедійну презентацію 

«Бібліографічні посібники Тернопільської ОУНБ: історія, сьогодення, 

перспективи». 

Робота з кадрами в Тернопільській ОУНБ базується на збереженні традиційних 

та впровадженні нових підходів, які сприяють безперервному розвитку 

працівників, освоєнню нових форм та методів роботи. 
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В удосконаленні системи підбору персоналу велике значення має атестація 

працівників, завданням якої є визначення шляхів більш ефективного управління 

кадрами, аналіз сучасної системи мотивації та стимулювання, підбору та 

розстановки кадрів, прийняття рішень з кадрової політики, формування резерву. 

У 2019 році проведено атестацію бібліотечних працівників. Перед тим 

бібліотекарі мали змогу вдосконалити професійний рівень знань, умінь та навиків, 

дізнатися багато нових кейсів з міжнародного досвіду роботи європейських 

бібліотек під час курсів з підвищення кваліфікації, проведених викладачами 

НАКККіМ ТОУНБ. 

Хіміч Ярослава Олегівна розкрила тему «Інноваційні зміни в бібліотеці на 

основі проєктного кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек». 

Працівники аналізували сучасний стан та перспективи розвитку ТОУНБ, писали 

проєкти та розглядали плюси й мінуси для бібліотеки.  

Загуменна Віра Вікторівна висвітлила тему «Адвокація, представлення 

інтересів бібліотек». На заняттях бібліотекарі розглядали позитивний імідж 

книгозбірні, отримували рекомендації щодо просування установи в ЗМІ та 

навчалися стратегії адвокації в бібліотеці. Навчання завершилося врученням 

свідоцтва про підвищення кваліфікації. 

Пріоритет щодо поповнення кадрового потенціалу — фахівці із спеціальною 

бібліотечною або суміжною освітою. 

Створено сприятливі умови для безперервної освіти бібліотечних фахівців та 

підвищення кваліфікації. Робота з підвищення кваліфікації в бібліотеці 

організовується за трьохрівневою системою: заняття у відділах, щомісячні 

загальнобібліотечні виробничі навчання та участь у дистанційних та очних курсах 

підвищення кваліфікації в НАКККіМ. 

Провідні фахівці бібліотеки є ініціаторами та організаторами проведення Дня 

фахівця для бібліотекарів різних систем і відомств області, беруть участь у 

різноманітних всеукраїнських та міжнародних бібліотечних форумах, 

конференціях, тренінгах, навчаються дистанційно. 
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Тернопільська ОУНБ у концептуальних підходах до розв’язання проблем 

виробничого характеру виходила із стратегічного бачення, що книгозбірня 

повинна змінити стереотип роботи, що це не лише сховище книжок та інших 

видів документів, а й автоматизована система надання інформаційних послуг, 

сформовані простори для отримання знань, спілкування, саморозвитку, 

продукування громадської та фахової ініціативи. Тому заходи щодо управління 

бібліотекою спрямовувалися на побудову моделі бібліотеки, яка б конкурувала на 

ринку інформаційних продуктів і послуг у регіоні, реалізовувала фаховий 

потенціал персоналу. 

Дирекція забезпечила виконання плану 2019 року, не зменшуючи основні 

виробничі показники, організовувала умови для розвитку функціональних 

відділів, забезпечувала реалізацію ефективних ініціатив. Результати у створенні 

бібліографічної продукції, автоматизація окремих бібліотечних процесів, поява 

нових соціокультурних проєктів, оновлений фасад книгозбірні, придбання 

комп’ютерної техніки та аксесуарів –– реальне свідчення діяльності на 

перспективу. 
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Додаток № 1 

Основні показники за 2019 рік 

 

 Відділи 
К-сть 

користувачів 

К-сть 

відвід. 

К-сть 

кн. вид. 

План 21636 132538 432175 

Виконано 
Усього 

21687 136838 437892 

План 6000 28000 135150 

Виконано 
Відділ читального залу 

6011 28018 135169 

План 5150 55000 91100 

Виконано 
Відділ міського абонементу 

5193 55837 91892 

План 830 3110 21100 

Виконано 

Відділ 

сільськогосподарської 
літератури 832 3126 21748 

План 2080 7550 65550 

Виконано 
Відділ технічної літератури 

2084 7571 68350 

План 1075 3818 20130 

Виконано 

Відділ літератури з 
мистецтва 1080 3828 20145 

План 1110 7000 20620 

Виконано 

Відділ літератури 

іноземними мовами 1114 9047 20868 

План 1720 4700 21550 

Виконано 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 1725 4756 22176 

План 90 120 1000 

Виконано 

Інформаційно-бібліографіч-

ний відділ 90 136 1018 

План 311 6000 810 

Виконано 
Відділ інформації 

312 6810 1092 

План 115 640 1240 

Виконано 
Науково-методичний відділ 

130 798 1447 

План 30 100 100 

Виконано 

Сектор міжбібліотечного 

абонементу 17 17 23 

План 2235 6000 46625 

Виконано 
Сектор періодики 

2248 6004 46750 

План 800 7500 — 

Виконано 

Відділ автоматизації та 

механізації бібліотечних 

процесів 
761 7884 — 

План 90 3000 7200 

Виконано 

Відділ зберігання основного 

фонду 90 3006 7214 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 

 

У тому числі 
 

Відділи 

 

Разом Суспіл. 
При- 

родн. 
Техн. Гуманіт. 

Відділ читального 

залу 
135169 76193 20294 — 38682 

Відділ міського 

абонементу 
91892 9419 4359 1816 76298 

Відділ 

сільськогосподарської 
літератури 

21748 9062 12686 — — 

Відділ технічної 
літератури 

68350 845 — 67505 — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

20145 — — — 20145 

Відділ літератури 

іноземними мовами 
20868 17641 158 46 3023 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 

бібліографії 
22176 15662 1780 345 4389 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 
1018 29 — — 989 

Відділ інформації 1092 327 — — 765 

Науково-методичний 

відділ 
1447 206 — — 1241 

Сектор 

міжбібліотечного 

абонементу 

23 11 10 — 2 

Сектор періодики 46750 41764 353 — 4913 

Відділ зберігання 

основного фонду 
7214 858 — 293 5710 

Відділ автоматизації  
та механізації 

бібліотечних процесів 

— — 39713 — — 

УСЬОГО 437892 172017 39713 70005 156157 
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Додаток № 2 

Видача літератури за галузями знань 

Із загальної кількості примірників 

За мовами 
За видами 

Відділи 
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Відділ читального 

залу 
21972 113197 — — 118820 16349 — — 

Відділ міського 

абонементу 
89154 2738 — — 77016 14876 — — 

Відділ сільсько- 

господарської 
літератури 

1628 20120 — — 17888 3860 — — 

Відділ технічної 
літератури 

5595 62755 — — 26633 41717 — — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

3976 16169 — — 15190 4955 — — 

Відділ літератури 

іноземними мовами 
5105 15762 — 1 8076 338 1642 10812 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 

бібліографії 
9870 12306 — — 22161 — 15 — 

Інформаційно-

бібліографічний 

відділ 

155 863 — — — 1014 4 — 

Відділ інформації 327 — 765 — 1092 — — — 

Науково-

методичний відділ 
318 1129 — — 1426 21 — — 

Сектор 

міжбібліотечного 

абонементу 

13 — — 10 23 — — — 

Сектор періодики — 46750 — — 45151 1599 — — 

Відділ зберігання 

основного фонду 
3790 3424 — — 7113 91 — 10 

Відділ 

автоматизації  та 

механізації 
бібліотечних 

процесів 

— — — — — — — — 

УСЬОГО  141903 295213 765 11 340589 84820 1661 10822 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 

 

Усього Наук. 

працівники 

ІТП Спеціалісти 

с/г 

Відділи  

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Відділ читального 

залу 

6034 6011 366 364 127 118 3 1 

Відділ міського 

абонементу 

5184 5193 217 190 214 211 10 9 

Відділ 

сільськогосподарсь-

кої літератури 

826 832 35 40 48 45 20 14 

Відділ технічної 
літератури 

2084 2084 41 18 257 269 — — 

Відділ літератури з 
мистецтва 

1073 1080 107 80 — — — — 

Відділ літератури 

іноземними мовами 

1108 1114 109 119 41 46 — — 

Відділ краєзнавчої 
літератури та 

бібліографії 

1717 1725 126 123 53 46 7 6 

Інформаційно-

бібліографічний 

відділ 

90 90 3 6 — 2 — — 

Відділ інформації  312 312 3 12 17 15 2 — 

Науково-методичний 

відділ 

111 130 — 7 — 1 — — 

Сектор 

міжбібліотечного 

абонементу 

10 17 4 3 1 2 — — 

Сектор періодики 2307 2248 85 79 20 31 2 13 

Відділ зберігання 

основного фонду 

91 90 — — — — — — 

Відділ автоматизації 
та механізації біб-

ліотечних процесів 

783 761 18 17 29 28 — — 

УСЬОГО  21730 21687 1114 1058 807 814 44 43 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 

 

 

Студенти  Службовці  Робітники  Відділи  

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Відділ читального залу 723 690 4137 4232 22 9 

Відділ міського 

абонементу 

1812 1648 2216 2520 239 183 

Відділ 

сільськогосподарської 
літератури 

175 166 221 243 49 48 

Відділ технічної 
літератури 

527 440 400 444 101 95 

Відділ літератури з 
мистецтва 

489 559 100 85 14 12 

Відділ літератури 

іноземними мовами 

476 459 237 258 35 31 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

392 272 702 800 57 56 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 

18 14 17 14 — — 

Відділ інформації  53 84 54 109 26 18 

Науково-методичний 

відділ 

2 3 
— — — — 

Сектор міжбібліотечного 

абонементу 

— — 4 4 — — 

Сектор періодики 478 384 1396 1421 86 52 

Відділ зберігання 

основного фонду 

— — — — — — 

Відділ автоматизації  та 

механізації бібліотечних 

процесів 

465 452 70 68 63 62 

УСЬОГО  5610 5171 9554 10198 692 566 
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Додаток № 3 

Кількість і склад користувачів 

 

Працівники 

культури 

Корист. з 

особл. 

потребами 

 

Інші 
Відділи 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Відділ читального залу 187 167 — — 469 430 

Відділ міського абонементу 160 138 86 75 230 219 

Відділ сільськогосподарської 
літератури 

101 99 
— — 

177 177 

Відділ технічної літератури 172 167 — — 586 651 

Відділ літератури з мистецтва 244 208 — — 119 136 

Відділ літератури іноземними мовами 88 92 — 1 122 108 

Відділ краєзнавчої літератури та 

бібліографії 

209 216 

— — 

171 206 

Інформаційно-бібліографічний відділ 43 40 — — 9 14 

Відділ інформації 44 43 6 5 107 26 

Науково-методичний відділ 109 115 — 1 — 3 

Сектор міжбібліотечного абонементу — 4 — — 1 4 

Сектор періодики 74 73 — — 166 195 

Відділ зберігання основного фонду 91 90 — — — — 

Відділ автоматизації та механізації 

бібліотечних процесів 

83 81 — — 55 53 

УСЬОГО  1605 1533 92 82 2212 2222 
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Додаток № 3 

Користувачі за віком 

 

Відділи 15—17 18—21 
Від 

22 

60 і 

біль-

ше 

Відвідуван-

ня масових 

заходів 

Відділ читального залу 172 431 4831 577 1235 

Відділ міського абонементу 308 844 3543 498 885 

Відділ 

сільськогосподарської 
літератури 

32 122 484 194 157 

Відділ технічної літератури 51 328 1499 206 389 

Відділ літератури з 
мистецтва 

91 289 549 151 258 

Відділ літератури 

іноземними мовами 
115 286 630 83 5648 

Відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії 

62 193 1166 304 130 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 
— — — — — 

Відділ інформації 31 25 162 94 288 

Науково-методичний відділ — 3 104 23 187 

Сектор міжбібліотечного 

абонементу 
— — — — — 

Сектор періодики 32 319 1690 207 200 

Відділ зберігання основного 

фонду 
— — 90 — — 

Відділ автоматизації та 

механізації бібліотечних 

процесів 

— 403 297 61 — 

УСЬОГО  894 3243 15045 2398 9377 
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Додаток № 4 

Надходження літератури за джерелами 

№ Джерела надходження 
План  

на 2019 рік 

Виконано у 

2019 році 

План  

на 2020 рік 

1. Видавництва, книготоргові 
організації, книжкові 
магазини 

800 1093 800 

2. «Преса» (додатки) 100 39 100 

3. Обмінний фонд 300 188 300 

4. Обласний обов’язковий 

примірник 

700 685 700 

5. Інші джерела 800 558 800 

6. Взамін загублених 600 0 600 

7. Подарунок 950 854 950 

8. За державними програмами  900 3169 900 

9. Діаспора 100 0 100 

10. Посольства 50 0 50 

 УСЬОГО 5300 6586 5300 

 

 

Додаток № 5 

Розподіл видань, що вибули 

Кількість примірників 
№ Причини вибуття 

2018 2019 

1. Зношеність 10411 6068 

2. Не повернули користувачі 205 0 

3. Застарілі за змістом 53 0 

4. Дублетні 6860 7376 

 УСЬОГО 17529 13444 
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Додаток № 6 

Видавнича діяльність 

Термін  

 

№ Назва видання Тип посібника Обсяг 
авт. 

арку-

шів 

Ти- 

раж 

Спосіб 

видан-

ня Поч. Зак. 

Вико-

навці  

1. «Література до 

знаменних і 
пам’ятних дат 

Тернопільщини на 

2020 рік» 

Бібліогр.  

покажчик 

6,34 100 Дру-

карсь-

кий 

І кв. 

 

ІІІ кв., 

вере-

сень 

ВКЛБ 

2. «Професійне досьє 

бібліотекаря» 

Інформ.-

аналіт. бюл. 

Вип. 1—4 

2,38 60 Циф-

ровий 

І кв. ІV кв. НМВ 

3. «Публічні бібліотеки 

Тернопільщини:  

рік 2018» 

Аналіт.-стат. 

огляд 

2,5 30 Циф-

ровий 

І кв. ІІ кв. НМВ 

4. «Крізь призму 

соціології» 

Інформ.-

аналіт. бюл. 

Вип. 1 

2,24 60 Циф-

ровий 

ІІ кв. ІV кв. НМВ 

5. «Діячі культури й 

мистецтва 

Тернопільщини, 

удостоєні державних 

нагород, почесних 

звань. Лауреати 

премій…» (за 2018 

р.) 

Бібліогр. 

покажчик 

1,36 30 Циф-

ровий 

ІІІ 
кв. 

ІІІ кв. ВІ 

6. «Нові надходження 

неопублікованих 

документів до Терно-

пільської обласної 
універсальної 
наукової бібліотеки: 

2018 рік» 

Інформ. 

список 

0,5 30 Циф-

ровий 

І кв. ІV кв. ВІ 

7. «Установи та заклади 

культури області» 

Телефон. 

довід. 

3,15 110 Циф-

ровий 

І кв. ІІ кв. ВІ 

8. «Публічні бібліотеки: 

інновації, досвід, 

послуги» 

Дайджест 0,71 30 Цифро
вий 

ІІ кв. ІV кв., 

жов-

тень 

НМВ  

9. «Глобальні цілі ООН: 

як бібліотеки можуть 

сприяти розвитку 

суспільства?» 

Метод. 

поради 

1,45 30 Цифро
вий 

І кв. ІІ кв., 

тра-

вень 

НМВ  
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Додаток № 6 

 
№ Назва видання Тип посібника Обсяг 

авт. 

арку-

шів 

Ти- 

раж 

Спосіб 

видан-

ня 

Термін  

 

Вико-

навці  

10. «Вам, спеціалісти» Інформ. 

список. 

Вип. 1—4 

0,7 30 Циф-

ровий 

І кв. ІV кв. ВСЛ 

11. «Сторінками 

технічних 

періодичних видань»  

Інформ. 

бюлетень 

0,31 20 Циф-

ровий 

І кв. ІV кв. ВТЛ 

12. «Культура Терно-

пільщини: 2018 рік 

(сторінками 

центральних та 

обласних 

періодичних 

видань)» 

Анот. 

бібліогр. 

покажчик 

6 30 Циф-

ровий 

 І кв. ВІ 

13. «Аналітична довідка 

звернень до сайту 

Тернопільської 
ОУНБ 

(www.library.te.ua) 

протягом 2018 року» 

Інформ.-

аналіт. огляд 

0,5 5 Циф-

ровий 

І кв. ІІ кв. ВАМБП 
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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 

 

 

 

 

 


