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ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ  БІБЛІОТЕКИ 

   Ще ніколи перед бібліотеками так гостро не стояло питання «Бути чи 

не бути» як сьогодні. Віриться, що ЦРБ вистоїть. Але навіть такій установі 

приходиться щомиті  кожною послугою переконувати чиновника чи 

користувача у своїй потрібності. 

    Основним напрямком роботи залишається БІБЛІОТЕКА І КНИГА. 

Комплектування державним коштом цьогоріч відсутнє. У плані кількості 

хочеться відмітити акцію «Подаруй бібліотеці книгу». Але в якісному плані 

важливішим є «Платний абонемент», адже тільки дякуючи йому бібліотека має 

найпопулярніших серед читачів авторів: П. Коельо, І. Роздобудько, М. Матіос, 

О. Вільчинського тощо. 

    Окремо хочеться виділити книги Лесі Романчук. Ми маємо всі твори 

авторки (деякі книги у кількох екземплярах), але всі дуже «зачитані», - чим була 

приємно здивована авторка на зустрічі, яка відбулася у читальному залі. Звучало 

слово та гітара, були квіти, автографи, кава… І знову звучало слово. Ця зустріч 

відбулася у рамках роботи  клубу творчої інтелігенції «Сузір’я». У рамках 

цього клубу хочеться відзначити також вечір пам’яті Івана Наконечного та 

презентація його збірочки «Мій спів», яка супроводжувалася також виставкою 

робіт автора, адже покійний був надзвичайно різносторонньою людиною. 

Займався фотографією, різьбою та випалюванням по дереву, малюванням, 

вишивкою. У кожну роботу вкладав любов і частинку своєї душі.  

    Презентація збірочки «Ролі» Віктора Фінковського  відбулася у рамках 

роботи клубу талановитої молоді «Первоцвіт». Це літературний дебют автора. 

Вдалий дебют, що підтвердило спілкування на презентації та відгуки на блозі 

бібліотеки.  

     Іншим напрямком роботи клубів є ВИСТАВКОВА РОБОТА. Опонент 

може заперечити, що ця форма не є бібліотечною роботою. Але маючи досвід 

такої роботи з 2007 року, можна впевнено сказати, що одні хочуть виставляти 



 4 

свої роботи, а інші  - їх переглядати та ділитися враженнями у «Книзі відгуків». 

Про більшість таких виставок можна прочитати у районній газеті «Воля». Двері 

бібліотеки відчиняють люди, які ніколи не були в бібліотеці. І приємно 

дивуються. А ще таким чином бібліотека підтримує народну творчість. 

Клуб «Первоцвіт» – «Мистецька феєрія» (роботи гуртківці станції юних 

техніків), «Коли праця – задоволення, – народжується прекрасне» (вишивки 

Волос Ганни). 

Клуб «Сузір’я» - «Пшеничне зерня рід людський годує, соломка ж 

перетворюється у красу» (вироби з соломки Растєгаєвої Надії), «Кожна українка 

талантами багата» (вишивки Сохи Оксани), «Мить, що воскресла на папері» 

(малюнки Ситнік Людмили), «Нитка, бісер, полотно – ось простий рецепт 

краси» (вишивка Килимник Світлани, якій у 2011 році присвоєно звання 

«Майстер художніх промислів»), «Бібліотекарі – люди творчі» (вишивки 

Саночкіної Вікторії; вишивки, вироби з бісеру та стрічок Вітик Ірини). 

«Веселкові барви – вишивок розмай» - велика виставка майстринь 

Теребовлянщини (організована спільно з Максаковою Іриною, власницею 

магазину «Фантазія»). Ці виставки уже стали традиційними, як правило, 

приурочуються до якоїсь дати. Цього року така виставка четверта (перша 

відбулася у 2009 році) і відкрила вона цикл зимових свят.  

         Хорошим популяризатором книги та декором інтер’єру залишаються 

книжкові виставки. Кожен бібліотекар знає: «Хочеш, щоб книгу взяли у руки – 

постав її на полицю книжкової виставки». Таким чином можна привернути 

увагу до будь якої теми чи автора. «Обереги українства» (до Дня Соборності), 

«Леся Українка і Тарас Шевченко – два сонця гарячих української літератури», 

«Земля – наш дім, хай буде добре в нім» (День довкілля, 25 років 

Чорнобильської трагедії), «Літературне гроно Тернопілля», «Невичерпність 

мовних скарбів, або Маленька словникова мандрівка». Перефразовуючи відомі 

слова хочеться сказати: «Доки будуть бібліотеки, доти будуть книжкові 

виставки». 
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         Бібліотека намагається охопити найрізноманітніші теми та напрямки 

суспільного життя. Одним із таких напрямків є – «Бібліотека за здоровий 

спосіб життя». Тут хочеться відмітити цикл годин здоров’я: «Твоє здоров’я та 

життя – в твоїх руках!», «Хвороби, які передаються», «Чистота – запорука 

здоров’я», «Раціональне харчування», «Шкідливі звички – шлях у безодню». 

Підготовка була досить ґрунтовною, до кожної теми підготовлено також 

одноіменні буклети та розповсюджено їх серед молоді.  

         Основною групою читачів юнацького абонементу є шкільна молодь 

та студенти ТВУК, тому і в масовій роботі співпрацюємо.   Бібліотека і школа: 

усний журнал «Вічний живий голос» (140 років Л. Українки, сш №1, сш№2), 

рекламна година «Заочна екскурсія бібліотекою» (сш№2), виховна година 

«Бібліотеки світу» (сш№2). Особливо тісна співпраця зі школою №1, де було 

проведено ряд масових заходів: перший урок  «Україна – наш спільний дім», 

мистецька палітра «Бойчукізм як мистецьке явище», інформаційна година «День 

миру», бібліотечний урок «Знайомтесь: Теребовлянська ЦРБ». 

Бібліотека і ТВУК: читацька конференція «Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС. Регіональний аспект євроінтеграції», а у рамках навчальної 

практики вечір розваг «Зірка кохання не на небі, вона у серці вашім є» (День 

Закоханих), вечір – розповідь «Чарівні струни твої, Україно». Щороку студенти 

3 курсу бібліотечного відділу ТВУК проходять навчальну практику на базі 

нашої бібліотеки (керівник – бібліотекар читального залу Мороз О. І.), 

знайомлячись з роботою відділів бібліотеки – засвоюють теоретичні знання. 

Готуючи та проводячи масові заходи, студенти опановують весь цикл роботи 

(підбір літератури; складання сценарію та планів підготовки і проведення; 

оформлення приміщення; виготовлення оголошень та запрошень тощо). 

Викладачі училища Федчишин Л.О., Николишин С. М., Габура В. Б. є 

рецензентами студентської праці, а для бібліотеки – добрими друзями – 

порадниками.   Під керівництвом Габури В. Б. студенти 2 курсу опановують на 
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базі нашого Інтернет – центру спецдисципліну «Автоматизовані бібліотечні 

технології». 

          Декілька слів про Інтернет – центр, який у нас працює з 2005 року 

(LEAP - IV) і є невід’ємною та дуже потрібною ланкою бібліотеки. Маючи довід 

роботи в бібліотеці з Інтернетом та без нього, хочеться наголосити, що в 

сучасному світі нових інформаційних технологій бібліотека без Інтернету не є 

повноцінною. Адже тепер  користувач не просто потребує певної інформації, 

але часто ставить вимогу до типу носія цієї інформації: читати книгу чи з 

монітора комп’ютера; винести її з бібліотеки як книгу; «скинути» на диск чи 

флешку; роздрукувати на папері. Працівники Інтернет – центру надають 

користувачам найрізноманітніші консультації, послуги та інформації: допомога 

у написанні рефератів; консульська інформація; послуги електронної пошти; 

реєстрація для ЗНО та на візи; пошук адрес; створення презентацій у Power Point 

тощо. У проведенні деяких масових заходів наші працівники використовують 

ноутбук, шкода, що у нас немає проектора та екрана. Досвід працівників 

Інтернет – центру дуже пригодився під час написання заявок нашої бібліотеки 

та сільських філій для участі у конкурсі програми «Бібліоміст». Конкурс ми 

виграли, а результат – Інтернет – центри  у Кобиловолоцькій та Плебанівській 

сільських, Микулинецькій міській філіях та районній бібліотеці для дітей. Тепер 

наші працівники консультують та надають посильну допомогу працівникам цих 

Інтернет – центрів. 

          Бібліотека іде в люди. Уже традиційними стали зустрічі біля 

пам’ятників. Уже вдруге проведено поминальну годину біля пам’ятника 

полеглим в Афганістані. Цього року вона відбулася під назвою «Не вийти з 

війни, не позбутися того цейтноту». Це результат співпраці бібліотеки з спілкою 

ветеранів Афганістану. Зустрічі біля пам’ятника І. Франку  теж уже стали 

традицією, адже перша відбулася ще 2006 року. А Франкова спадщина така 

велика та багатогранна, що ми ще жодного разу не повторилися. Цього року це 

був флешмоб «Франкові читання», у яких взяли участь читці наших філій 
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(Дарахів, Семенів, Деренівка, Хмелівка, Сади). Всі учасники цього дійства 

вплітали свої квіти у спільний вінок, який потім положили до підніжжя 

пам’ятника. 

           Задля кращої  організації роботи бібліотеки з обслуговування 

користувачів бібліотека проводить найрізноманітніші соціологічні 

дослідження. Експрес -  опитування «Книга року» підтвердило позиції книг Л. 

Романчук, М. Матіос, Н. Фіалко, П. Коельо. Молодь виділила С. Маєр. Отже, 

бібліотека мусить поповнювати фонд новими творами цих авторів.  

Анкетування «Інтернет – послуги: ваші потреби та ступінь їх задоволення», як і 

всі попередні подібні опитування, показало, що Інтернет – центр є невід’ємною 

частиною бібліотеки. Користувачі уже просто не уявляють собі бібліотеки без 

нього і вказують на переваги бібліотечного Інтернет – центру: тиша, 

безкоштовні консультації та навчання тощо. Анкета «Студент вузу – користувач 

бібліотеки», яка проводилася на юнацькому абонементі показала: більшість 

студентів звертаються в бібліотеку задля навчання (72%) та дозвілля (36%), 

послугами інших бібліотек користується 63%, більшість опитаних оцінюють 

роботу нашої бібліотеки в порівнянні з іншими бібліотеками як «краще» або «на 

тому ж рівні», 55% цікавиться періодичними виданнями, також молодь потребує 

Інтернету, шкода, що бібліотека задовольняє не всі запити. Анкетування «Умови 

щасливого існування» мало на меті вивчення скоріш духовних запитів. 

Більшість опитаних на перше місце ставить сім’ю, здоров’я, друзів. Це 

похвально. Але не вселяють оптимізму інші відповіді: участь у суспільному 

житті – 36%, інтенсивна робота – 0%. Звичайно, для окремого індивіду це не є 

негативним показником, але для суспільства в цілому це вже трактується 

трошки по – іншому: а хто ж тоді має розбудовувати наше суспільство… 

        Робота бібліотеки висвітлюється у районній газеті «Воля», на блозі 

http://obslugter.blogspot.com, а тепер ще і на сайті http://terebovlia-

biblioteka.edukit.te.ua. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Інформаційно-бібліографічне забезпечення користувачів в 2011 році 

було спрямоване на задоволення потреб в інформації, на надання інформаційних 

послуг для фахового та загального підвищення кваліфікації, всебічного розвитку 

особистості, на допомогу освіті та само освіті, дозвіллю. 

Довідково-інформаційна робота здійснювалась за допомогою довідково-

бібліографічного апарату: переглянуто і відібрано з поточних надходжень для 

внесення до ДБА, в т.ч. до краєзнавчої картотеки біля 2.5 тис. документів із 

надходжень: книг, збірників, періодичних видань, бібліографічних посібників. 

Аналітично розписано ці документи, в т. ч. такі збірники, які заслуговують 

уваги: 

Збірник «Українська Гельсинська спілка» (1988-1990р.р.) у світлинах і 

документах» 

Книга Семененко В. І. «Історія України: Прихована правда: Віл козацьких 

часів до сьогодення» 

Пісенна збірка композитора Ярослава Злонкевича «Мелодії дарую вам 

піснями». 

Апанович О. «Козацька енциклопедія». 

В систематичній картотеці відкрито такі рубрики: 

«Реформування пенсійної системи» 

«Податкова реформа» 

«Реклама – потреба сучасності» 

«Міжнародний день пам`яті Голодомору» 

«Українська трудова міграція» 

В краєзнавчій картотеці такі нові рубрики: 

«Законодавчі акти про регіон» 

«Рідного міста співці» 

«Теребовлянщина туристична» 

«Діяльність Теребовлянського бізнес-центру» 
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Поповнювались вже відкриті рубрики-програми: 

«Програма комп’ютеризації публічних бібліотек району на період до 2011 р.» 

«Питна вода України на 2006-2020 рр.» 

Виконано біля 210 бібліографічних довідок (поступило від користувачів 

біля 320 запитів), виконано в. т. ч. біля 20 письмових довідок: тематичних, 

адресно-бібліотечних, уточнюючих, бібліографічних, фактографічних. 

Раз в квартал в міру поступлень нової літератури готувався 

«Інформаційний бюлетень нових надходжень», також складено тематичні 

списки «Новини художньої літератури», «Для Вас фахівці бібліотечної справи», 

«Довідкові видання», «Новинки історії, культури». 

Користувачі одержали інформацію з бібліотечної газети «Бібліогід» за 

темами «Калейдоскоп цікавих фактів», «Краща книга року». Презентація нових 

надходжень у формі виставки-реклами «Завітайте! Нова книга», виставки-

поради «Читаємо. Дискутуємо. Рекомендуємо». 

З метою популяризації профорієнтаційних заходів підготовано: 

рекомендаційний список «За темами шкільної програми», викладку літератури 

«На допомогу студенту і викладачу літератури», експрес-дайджест «Навчальний 

заклад запрошує», виставка-досьє «Світ професій: Я менеджер», виставка-

диспут «Покликання: як його знайти». 

Зроблено огляди літературно-мистецького і громадсько-політичного 

часопису «Літературний Тернопіль» за 2011 рік, зокрема цікаві статті у №3 про 

молодих поетів з Теребовлянщини Наталю Пасічник та Віктора Фінковського, 

про теребовлянського художника, члена спілки художників України Миколу 

Шевчука. 

Здійснювалось інформаційне забезпечення органів влади, зокрема 

працівників державного апарату за темами: «Новинки економіки і права», 

«Культурно-мистецьке життя на Тернопіллі», «Політичне життя України», 

складено тематичні списки: «Цивільне та міжнародне право», «Нові правові 

законодавчі акти», «Міжнародна економічна інтеграція», «Правозахисні 
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організації». Інформацію по цих темах одержували, зокрема: голова 

райдержадміністрації спочатку Дзюбан Ю. а після призначення Бігуляк С., 

заступник голови з гуманітарних та політико-правових питань Боднар В. Я. 

Голова районної Ради Попко В. П., начальник відділу з гуманітарних 

питань та зв`язку з політичними партіями і громадськими організаціями 

виконавчого апарату районної Ради Мазун В. І. 

Експрес-інформація «Нові надходження з питань освіти та педагогіки», 

«Новинки сучасної літератури», «Поезія наших земляків» готувались для 

відділу освіти, вчителів. 

Про новинки культурно-мистецького життя повідомлялось відділ 

культури, будинок культури, краєзнавчий музей, музичну школу. 

Інформаційна та довідково-бібліографічна діяльність здійснювалась за 

допомогою масових форм інформування: 

Розгорнутий перегляд літератури до 20-ї річниці незалежності України 

«Україна між минулим і майбутнім» за двома розділами: 

I. Розділ. Основні віхи нашої незалежності (де в хронологічній 

послідовності представлено життя держави). 

II. Розділ. 20 років поступу і утвердження. 

 Книжкова виставка «Спом`янімо тую славу, що зосталась нам з-під Крут». 

Постійно діюча тематична виставка матеріалів з питання запобігання насильству  

в сім`ї «Стоп насильству». 

 До 25-річчя Чорнобильської трагедії книжкова виставка «Коли мирний 

атом виходить з-під контролю». 

 Тематична викладка літератури «Конституція – компас для суспільства», 

перегляд краєзнавчої тематики «Наші вересневі ювіляри» (до 80-ї річниці від 

дня народження письменника Бориса Харчука і 115 років від дня народження 

Тимофія Бойчука. 

 Продовжувалась протягом року діяльність центру регіональної інформації. 

Інформаційне забезпечення представників місцевої влади здійснювалось 
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відповідно до потреб керівників і провідних спеціалістів райдержадміністрації, 

районних, міських та сільських рад. Готувалась експрес-інформація «До довір`я 

через нову податкову політику», «Як оформити пенсію», «Законодавчі основи 

місцевого самоврядування», «Бібліотека, місцева влада і населення» 

 Підготовлено на замовлення органів влади інформаційно-аналітичні 

довідки з питань розв`язання актуальних проблем, інформаційні огляди: 

«Сучасні інноваційні теорії: вступ до СОТ та Європейського союзу, цивільне та 

міжнародне право» 

 Використовувались папки-досьє, де зібрано постанови, рішення, 

розпорядження райдержадміністрації, інформація про бюджет, такі як 

«Розпорядження РДА», «Місцева влада інформує», «Депутати районної Ради», 

«Депутати обласної Ради». 

 У центрі містяться телефони соціальних служб району, склад 

райдержадміністрації, години прийому громадян представниками влади. 

Організовано інформаційне забезпечення такої категорії користувачів, як 

керівників приватних підприємств, де зібрані законодавчі акти, постанови та 

розпорядження уряду щодо підприємницької діяльності. Готувались такі 

інформаційні огляди; «Проблеми малого та середнього бізнесу», «Молодь на 

ринку праці», «Туристичний бізнес». 

 Фонд бібліотеки поповнився анотованим бібліографічним покажчиком 

«Тернопільська обласна універсальна бібліотека: 1939-2009рр.», огляд якого був 

зроблений на нараді бібліотечних працівників, використовували його для 

навчальної діяльності студентів бібліотечного факультету вищого училища 

культури. 

 Аналітично розписано випуск четвертий Тернопільського 

енциклопедичного словника. Протягом року використовувались Календарі 

знаменних і пам’ятних дат: на III квартал (матеріал до Дня Незалежності 

«Україна між минулим і майбутнім») та на IV квартал (матеріал про Маркіяна 

Шашкевича (до 200-річчя від дня народження). 
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 А також за допомогою бібліографічного показника «Література до 

знаменних і пам`ятних дат Тернопільщини на 2011 р.» був влаштований 

перегляд літератури «Коли мирний атом виходить з-під контролю» (до 25-річчя 

Чорнобильської трагедії). Тематична полиця «Маестро сонячних кларнетів» (до 

75-річчя від дня народження Бориса Демківа), радіоогляд до 70-річчя від від дня 

народження  краєзнавця, літературознавця Михайла Ониськіва, тематична 

полиця «Так! Україні бути!» (до всеукраїнського референдуму). 

 Зроблено огляд і ознайомлено на нараді бібліотеки-філіали району із 

збірником «Бібліотеки області: віхи історії та тенденції розвитку: Матеріали 

науково-практичної конференції» 

 Бібліографом підготовано радіоогляди про видатних людей 

Теребовлянщини: 

 До 135-річчя від дня народження церковного і політичного діяча, 

багаторічного священника у Теребовлі Степана Мохнацького. 

 До 115-річчя від дня народження художника із с. Могильниця Тимофія 

Бойчука, брата відомого художника Михайла Бойчука. 

 До 70- річчя від дня народження поета Романа Лубківського (родом із с. 

Острівець Теребовлянського району). 

 Про наших земляків: акторку Юлію Миколаєнко із Теребовлі (135 років 

від дня народження), вченого ветеринарної медицини із с. Кобиловолоки 

Теребовлянського району Гайсалюка Степана (60 років від дня народження), 

кандидата технічних наук Дунця Василя із с. Могильниця Теребовлянського 

району. 

 Підготовано бібліографом інформацію на радіо про комплектування 

книжкового фонду Теребовлянської бібліотеки і книжкового фонду бібліотечної 

системи. 

 Інформація на радіо про цікаві нові книги, якими поповнюється фонд 

читального залу.  
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Бібліографом проведено 3 екскурсії студентів вищого училища культури: 

III курсу бібліотечного факультету, які ознайомлювались з функціями, 

посадовими інструкціями відділу культури, дирекції; 2 оглядові екскурсії III 

курсу режисерського відділу і II курсу хорового відділу. 

 Разом з студентами-практикантами III курсу бібліотечного факультету на 

нараді бібліотечних працівників району підготовано і проведено День 

інформації «Вічний живий голос», присвячений 140-й річниці від дня 

народження Лесі Українки. Захід об`єднав і усний журнал і літературну годину, 

перегляд літератури і бібліографічний огляд літератури. На початку було 

вступне слово бібліографа Горбаль Н. В. Далі у вигляді сторінок усного 

журналу була біографічна розповідь бібліотекаря читального залу Мороз О. І.; 

про непростий життєвий шлях поетеси, дитинство, про родинне гніздо, кохання, 

лікування студентів-практикантів Штаблави Надії, Волос Юлії. Біографічна 

розповідь переривалась рядками невмирущої поезії у виконанні бібліографа та 

практикантки Хіміч Мар`яни під музичний супровід викладача музичної школи 

Ірини Ганюк. Прозвучав власний вірш про Лесю Українку практикантки Тані 

Микитенко. 

 На Дні інформації представлена багата творча спадщина Лесі Українки: 

тут і твори в одному томі, і збірки віршів, і чотирьохтомному виданню, 

драматичні твори. 

 Доторкнутись до струн душі поетеси дала змогу література, яка 

представлена на перегляді  літератури «Довго щирими сими словами до людей 

промовлятиму я». Огляд літератури «Я маю в серці те, що не вмирає» провели 

студенти-практиканти Мар`яна Хіміч та Надія Штаблави. На перегляді була 

представлена подарована бібліотеці картина із зображенням будинку, в якому 

жила Леся Українка нашого місцевого художника Мар`яна Субчака. 

 Повторно цей захід було проведено у СШ №1 та СШ №2 м. Теребовлі. 

Цікаво пройшло в читальному залі краєзнавче читання «Любов на тернистій 

дорозі» про маловідомого українського поета і літератора, довголітнього 
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політв`язня Бориса Павлівського (до 105-ї від дня народження), який волею долі 

став нашим земляком. В період проведення слухачі прослухали краєзнавчу 

годину про життя і творчість поета-прометея. 

 Зболені поезії Бориса Павлівського, ніжні рядки про кохання до коханої, 

яку зустрів на засланні, прозвучали у виконанні бібліографа Горбаль Н. В., 

бібліотекаря читального залу Мороз О. І. та бібліотекаря юнацького відділу 

Саночкіної Віки. 

 Влаштована викладка літератури «Хресний шлях крізь терни», на якій 

представлені дві збірки поезій Бориса Павлівського «Любов на тернистій 

дорозі» та «Світильник ночі» і публікації про нього, з якими ознайомились 

присутні. 

 До 200-ліття від дня народження українського письменника, провісника 

волі Маркіяна Шашкевича в СШ №2 було проведено Інформаційну годину 

«Пам`яті Маркіяна Шашкевича», з якої учні почерпнули цікаву інформацію про 

автора першої на західноукраїнських землях книжки народною мовою «Русалки 

Дністрової». Під час проведення діяв розгорнутий перегляд літератури «Світоч 

землі Галицької», огляд книг, представлених на перегляді зробила бібліотекар 

читального залу. Також був підготований бібліографом Горбаль Н. В. 

радіоогляд «Провісник незалежності України». 

Співпраця з Інтернет - центром 

 Проводилась співпраця бібліографа з працівниками Інтернет - центру по 

наданню Інтернет - послуг користувачам бібліотеки для виконання довідок, для 

оформлення виставок та переглядів літератури за допомогою продукції Інтернет 

- центру та посилань на електронні адреси сайтів для тематичних розділів 

виставок, переглядів. 

 Використовувались Інтернет - ресурси при підготовці масових заходів, 

складанні інформаційних та рекомендаційних списків. 

 Підготовано дві тематичні вебліографічні списки: «Навчання за 

кордоном» та «Молодіжний сленг». 
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 Організаційно – методична діяльність 

З метою здійснення оперативного контролю за діяльністю бібліотек 

району, надання методичної та практичної допомоги, вивчення цікавого досвіду 

організовано 63 виїздів до сільських бібліотек – філій. З них 8 комплексних, 13 

тематичних, 8 -  по роботі з фондом, 34 – іншої тематики, які включали роботу з 

ДБА, участь у конкурсах, робота з періодикою, передача фонду. 

Тематичні виїзди здійснювались по темах: 

- Популяризація екологічної літератури; 

- Пропаганда здорового способу життя; 

- Краєзнавча робота бібліотек; 

- Трудове виховання молоді 

Проведено 2 семінарські заняття: 

- Методика проведення соціальних досліджень у бібліотеках – філіях 

- Розвиток сімейного читання, як один з аспектів формування майбутнього 

читача. Це заняття проведено за участю працівників районної дитячої 

бібліотеки 

Виробничі наради ми проводили по темах: 

- Реклама книги, бібліотеки та бібліотечних послуг 

- Взаємодія, бібліотеки, влади і громади. 

- Пошук додаткових джерел фінансування бібліотек 

- Бібліотека на допомогу здоровому способу життя 

- Удосконалення обслуговування користувачів з обмеженими потребами. 

- Участь бібліотек в реалізації цільових комплексних програмах 

- Робота з фондом: маркетинговий підхід. 

Теми для виробничих нарад підбирали на замовлення працівників філій по 

питаннях, які найважче впроваджуються в процесі роботи. Одне з найбільш 

проблемних питань є невміння бібліотек рекламувати свою роботу, свої 

послуги. Часто цікаві заходи, добрі справи які роблять бібліотеки залишаються 

поза увагою широкої громадськості через недостатню інформаційну діяльність 
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бібліотек. З цією є темою тісно пов’язана фандрейзингова діяльність і ці 

питання ми плануємо продовжити вивчати в наступному році. В ході 

виробничих навчань ми проводили дискусію «Як залучити спонсора до 

бібліотеки». Серед працівників філій проводили анкетування «Бібліотекар – 

професіонал», «Бібліотекар як читач». Результати анкетування вражають 

заниженою самооцінкою працівників, невмінням відстоювати свою думку, свою 

позицію. Тривогу також викликає те, що значна частина працівників мало 

читають професійні видання. В ході виробничих навчань ми робимо огляди 

журналів «Бібліотечна планета», «Шкільна бібліотека». Журнал «Шкільна 

бібліотека підписують для себе 4 бібліотекарів. Однак стереотипне мислення не 

дозволяють їм вийти за рамки звичайної роботи. 

Для консультацій ми запрошували працівників пенсійного фонду ( при 

обговорення проекту пенсійної реформи), працівників Теребовлянського 

районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді. З консультаціями 

виступали працівники центральної районної бібліотеки та районної бібліотеки 

для дітей, працівники відділу культури. 

На протязі року проведено 10 практикумів, зокрема, по темах: «Правила 

бібліографічного опису документів», «Редагування краєзнавчої картотеки та 

систематичної картотеки статей», «Методика проведення соціологічних 

досліджень», стажування новопризначених працівників. Практикуми проводили 

працівники відділу комплектування та обробки літератури, бібліографі ЦБС. 

Надано 40 індивідуальних та групових консультацій працівникам філій. 

Продовжували працювати школи професійної майстерності. Дарахівська 

бібліотека – філія: «Екологія: тривоги і події» 

Глещавецька бібліотека - філія: «Мистецтва сила чарівна» 

 В ході заняття в Глещаві методисти провели слайдові презентацію 

народних промислів Тернопілля, зробили огляд сайту «Рукотвори». Кожен з 

учасників заняття розповів про народних майстрів свого села, а потім 

поділившись на дві групи виготовляли рекламні буклети про народних умільців 
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Теребовлянщини. Зав.бібілотекою Губай Г.П. разом з читачами бібліотеки 

привітала учасників школи віршами та піснею і розповіла про роботу своєї 

бібліотеки. 

 На протязі року вивчали та узагальнювали досвід роботи Струсівської 

бібліотеки – філії по краєзнавчій роботі, Ласковецької бібліотеки по роботі з 

періодикою, а також Дарахівської бібліотеки по роботі екологічної просвіти. 

 До 20 річниці незалежності України приурочили конкурс на кращу книгу 

саморобку. Участь взяли майже всі бібліотеки системи. 

 Переможців визначено у п’яти номінаціях: 

- За оригінальність формату; 

- Дослідження історії рідного краю; 

- За цікаве висвітлення теми; 

- За художнє оформлення; 

- Авторська книга бібліотекаря (читача). 

Творчий конкурс розкрив потенціал працівників і виявив слабкі сторони 

професійної підготовки. 

Методисти надавали постійну консультаційну та практичну допомогу 

переможцями конкурсу програми «Бібіломіст». Методист Квасович Галина 

Іванівна є координатором програми конкурсу в районі. Оснащення сільських 

бібліотек комп’ютерами підносять на новий рівень і спілкування між 

центральною бібліотекою та філіями. Скайп – зв'язок дозволяє оперативно 

вирішувати виробничі питання. 

Однак в цілому на якість роботи у 2011 р негативно вплинуло те, що 

більшість сільських бібліотекарів переведені в режим роботи з неповним 

робочим днем і що дуже теж важливо, якщо і надалі не буде фінансуватись 

державна програма поповнення бібліотечних фондів, то скоротять не тільки 

ставки, але й закриються більшість бібліотек. 
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ІНФОРМАЦІЯ  ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ КОМПЛЕКТУВАННЯ  ТА 
ОБРОБКИ ЛІТЕРАТУРИ 

 
Комплектування – основа бібліотечно-інформаційної діяльності бібліотеки з 

формування її  документно - інформаційного ресурсу. Робота з комплектування 

значно змінилася під впливом соціальних перетворень у суспільстві, розвитку 

самої бібліотеки, розширення її завдань і функцій через впровадження в 

комплектування інформаційних технологій.  Сьогодні в умовах систематичного 

недофінансування бібліотек, процес формування їхніх фондів є дуже непростим. 

За звітний період бібліотека здійснювала комплектування та  технічне 

опрацювання документного фонду бібліотеки. Основними завданнями 

бібліотеки щодо формування фонду були: 

- комплектування фонду бібліотеки документами, облік документів, що 

надходять і вибувають з фонду бібліотеки.  

- каталогізація документів (формування та ведення каталогів; редагування 

системи каталогів та редагування бібліографічних записів в ЕК;  

 - розвиток бібліотечного фонду, що відповідає сучасним та стратегічним 

потребам . 

 - розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів 

у процес комплектування.  

 - зосередження уваги на очікуваннях та потребах користувачів щодо 

бібліотечного сервісу та ресурсів (оперативність надання інформації про книги, 

їх замовлення, придбання ).  

 - співпраця з структурними підрозділами ЦБС у справі оптимізації та 

використанні спільних інформаційних ресурсів.  

 -  прогнозування розвитку бібліотечної колекції 

Всього в 2011 р. до фонду Теребовлянської ЦБС  надійшло 3611 примірників 

літератури. З них 

  книг                             -         2034    екз.  на суму – 29641 грн -67 коп,; 

 періодичних видань  -         1577     екз.  на суму  - 27978 грн -60 коп; 
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Бібліотечний фонд Теребовлянської ЦБС станом на 01.01.2012р.  становив  

540593 одиниць зберігання  на суму  742491 грн. 52 коп. 

 Дитячої літератури в 2011 р. надійшло 653 примірників на суму 7939-78 

грн. На 01.01 2012 фонд дитячої літератури становить 131611 примірників 

 на суму 138437-73 грн.  

Списано дитячої літератури:  581  примірник на суму 347 грн -58 коп 

Поступлення в фонд  Теребовлянської ЦБС в порівнянні з минулим роком 

зменшилося .   

Джерелами комплектування фонду бібліотеки у 2011  році були: 

-замовлення та отримання літератури через книготорговельні організації;  

-передплата на вітчизняні та зарубіжні періодичні видання;  

-одержання літератури взамін загубленої читачами;  

-комплектування бібліотеки новітніми джерелами інформації;  

-подарунки від організацій та приватних осіб. 

 Основним джерелом комплектування фонду книгозбірні у звітному році 

були: подарунки окремих осіб, установ, громадських та політичних 

об’єднань, авторів, видавців, інших виробників документів.   

                           Поповнення фонду  Теребовлянської ЦБС за  2011 рік 

№ Джерело  поповнення 
фонду     ЦБС 

Всього 
по ЦБС 

На суму Прим. 

1 Подарунки 889 11003-00  

2 Платні послуги 449 7806-20  

3 Передача 147 1198-54  

4 Переоблік 347 1233-89  

5 Спонсорські  кошти 146 7960-00  

6 Поступлення  з  ОУНБ 1 50-00  

7 Взамін загублених 55 389.20  

всього  3611 29641-67  

8 Періодичні видання                                    1577 27978-60  
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Фонди ЦБС систематично поповнювалися періодичними виданнями, які є 

оперативним, а в деяких випадках чи не єдиним джерелом отримання 

інформації з окремих питань. Про важливість цього джерела свідчить 

зростаючий інтерес до них усіх категорій користувачів. У районній  бібліотеці 

сформовано оптимальне ядро періодичних видань, яке забезпечує основний 

читацький попит. Абсолютна більшість передплачених періодичних видань 

прямо чи опосередковано пов’язано із задоволенням освітніх запитів 

користувачів.  

Проведено аналіз використання газет та журналів за попередній рік спільно з 

бібліографічно-інформаційним відділом та читальною залою періодичних 

видань з метою замовлення на наступний рік. 

На перше півріччя 2012 р. Теребовлянська ЦБС підписала періодики 300 назв 

газет і журналів  на суму 14126 -35 грн ,в тому числі районна бібліотека для 

дітей для своїх читачів підписала 15 журналів  11 комплектів газет на суму 

1542-91 грн. 

 Зменшення кількості надходження літератури частково пояснюється тим,  

що за 2011 р. за Державними програмами поповнення бібліотечних фондів у 

ЦБС не надійшло жодного екземпляру книг . Було виділено тільки кошти на 

придбання  періодичних видань.   

 Відповідальні працівники відділу комплектування обробки літератури 

виконували технічну обробку всіх документів, що надійшли до бібліотеки.  

 Велика робота проводилася з перевірки фонду на предмет виявлення 

недоліку у розстановці творів друку, встановлення заборгованості, виявлення 

непрофільних та застарілих видань, забезпечення належного порядку в 

розстановці та розміщенні фонду. З метою відбору непрофільної, застарілої та 

зношеної літератури підрозділами ЦБС переглянуто 20 000 документів.  

  Не вистачає у фондах ЦБС : 

- художніх творів української класики і сучасних авторів;  

 - довідкової літератури 
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 - зарубіжної класики, авторів XX ст. та новинок світової та російської 

літератури;  

 - критичних матеріалів на художні твори українських та зарубіжних авторів;  

 - дитячої літератури класичних та сучасних авторів;  

 - літератури зі світової та український історії, географії, мистецтву;  

- підручників з економіки 

- правової тематик 

 - науково – популярної літератури по різних галузях знань 

Серед відмовлень література з таких тем: народні ремесла,економіка та 

макроекономіка,менеджмент, правове законодавство. 

 Кількість довідок зросла в зв’язку з ретроконверсією фонду. 

З метою удосконалення якості каталогів  згідно з їхнім  призначенням і 

функціями в 2011 р. проводилась планова редакція абеткового каталогу. За 

звітний рік в АК влито – 1819 карток, вилучено – 1057 карток, переглянуто 10 

тис. карток  

 Надруковано етикетки  на каталожні ящики з урахування змін та доповнень.  

Основою функціонування бібліотеки як соціального інституту та головним 

джерелом задоволення потреб користувачів є документний фонд бібліотеки, 

його чітка організація та зберігання.  

 Постійно проводиться бібліотечними працівниками робота із забезпечення 

збереження фонду.   Змін у покращенні умов зберігання документів і в цьому 

звітному році, на жаль, відбулося мало.  

 Відповідно до перспективного плану переобліку бібліотечного фонду у 2011 

р. було здійснено переоблік фондів в бібліотеках-філіях: 

с. Вишнівчик 

с. Острівець 

с. Плебанівка 

с. Слобідка 

с. Соколів 
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 Недостачу покрито новою літературою в кількості 347 екз.    на суму 1233-89 

грн. 

  Передачу здійснено в бібліотеках-філіях: 

с.  Маловоди 

с.  Могильниця Ст. 

с.  Садівська 

  Виявлено недостачу при передачі  в к-ті 147 прим. на суму 643-26 грн.     

 Недостачу перекрито новою літературою в к-ті 147 прим. на суму 1198-54 

 Проведено списання літератури по  ЦБС в кількості 1714 з них книг 1384 на    

суму 1812 грн 25коп.  

Акт № 253 –недостача при передачі книжкового фонду  

                                                                               -  147 прим. на  673 грн 26коп. 

Акт № 254 - недостача при переобліку книжкового фонду 

                                                                               - 345 прим. на 398 грн 92  коп.  

Акт № 255 –загублені читачами бібліотек 

                                                                              - 55 прим. на 182 грн.54  коп. 

Акт № 256 вилучені з фонду з інших причин 

                                                                              -17 прим. на суму 42 грн.72 коп 

Акт № 257– зношена література                                           

                                                                           - 820 прим. на суму 514грн.81коп 

Акт № 258- застаріла  по змісту літ-ра(журнали)               

                                                                                                    - 330   примірників 

З метою оптимізації бібліотечного фонду  відповідно до потреб читачів  

проведено опитування серед найбільш активних користувачів ЦБС. 

Центральна районна бібліотека поповнила свій фонд на 521 примірник на 

суму 7445-25грн  з таких джерел : 

 Платні послуги                    25 

 Подарунки                           210 

 Спонсорські кошти             31 
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 Взамін загублених               14 

 Поступлення з ОУНБ          1 

 Періодичні видання              240 

Порівнюючи з минулим роком  поступлення зменшилося на 465 

примірників  

Списання по центральній бібліотеці становило 236 примірників з них книг  

14 примірників на суму 86-58  по причині загублені читачами , 222 

примірники застаріла література ( журнали ) 

Протягом року  в бібліотеках – філіях проходила акція «Збережемо 

планету « Книга »  

В «книжкових лікарнях» проводилась робота по відновленню документів і 

запобіганню їх знищення.   

 Відредаговано в СК- відділ 65 . Економіка , Економічні науки/ 

Бібліотеками Теребовлянської ЦБС проводилось Вивчення використання 

фонду з  65.Економіка. Економічні науки. 

Проводилось опитування користувачів бібліотек – філій для вивчення 

співвідношення бібліотечного фонду до запитів читачів .  

 З метою надання методичної допомоги здійснено виїзди в бібліотеки – 

філії с. Гвардійськ , Говилів Великий , Семиківці, Малів , Налужжя, 

Могильця Нова, Могильниця Стара, Хмелівка.  Для залучення спонсорів для 

поповнення книжкового фонду проведено  консультації «Робота з фондом» . 

Всіма бібліотеками розроблено звернення до різних суспільних організацій 

про допомогу  в поповненні фондів бібліотек документальними носіями . 

 Протягом року велася картотека « Книги з автографом».  Проводилися 

постійні консультації  по веденню облікової документації та обліку 

книжкового фонду . Розроблено згідно стандартів і роздруковано  акти на 

вилучення л-ри з фондів бібліотек. 

 Протягом року проводились засідання Ради по комплектуванню по 

виявленю лакунів в комплектувані фонду. 
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В умовах економічної кризи , яка торкнулася всіх галузей суспільства 

основним пріоритет роботи відділу комплектування була робота по 

забезпеченню збереження документального фонду, його оптимізація по 

відношення до потреб читачів , залучення нових джерел  поповнення фондів. 

 Теребовлянська ЦБС впроваджує відповідні механізми для найповнішого 

задоволення потреб читачів , використовуючи маркетингові форми роботи    
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УЧАСТЬ БІБЛІОТЕК У ГРАНДАХ, ПРОЕКТАХ. 

Попри важку матеріальну ситуацію в бібліотечній сфері, не згасає надія на 

краще і перемога у конкурсі «Організація нових бібліотечних послуг з 

використанням вільного доступу до Інтернету» програми «Бібліоміст»вселяє 

віру в майбутнє бібліотек. 

В нашому району три бібліотеки – філії та районна бібліотека для дітей 

стали переможцями конкурсу і одержали 15 комп’ютерів, принтери та сканери. 

Напередодні в бібліотеках були проведені ремонти, підведено тепло у 

Плебанівську та Кобиловолоцьку бібліотеки, замінено систему опалення з 

водяної на електричну в районній бібліотеці для дітей. До ремонтів та закупівлі 

необхідного обладнання було залучено спонсорів. 

Микулинецька бібліотека провела ремонт в читальному залі, де 

розмістили 4 комп’ютери з веб-камерами, принтер і сканер. Ремонт вартістю 8 

тис.грн. бібліотекарі зробили за свої гроші, обладнання ( столи, крісла, решітки, 

доріжки та ін.) придбали спонсори. Загальна сума спонсорської допомоги 

становила 4350 грн. 

За час роботи Інтернет – центру, відкриття якого відбулося 3 вересня 

відвідування становить 1081. З кожним новим користувачем проводиться 

попередня консультація, ознайомлення з правилами роботи Інтернет – центру. 

Партнерами бібліотеки є Микулинецький центр туризму і товариство 

«Лемківщина», які активно користуються послугами Інтернет – центру. 

Декілька користувачів, за допомогою Інтернету уже знайшли своїх 

родичів за кордоном, в тому числі і бібліотекар Микулинцької бібліотеки Пакіж 

О.П. знайшла сестру, з якою не спілкувалася 40 років. Через Інтернет 

бібліотекарі почали знайомитись з досвідом роботи своїх колег в Україні та за 

кордоном. Бібліотеки світу стали ближчими нашим працівникам. 

Плебанівська бібліотека першою в Україні відкрила Інтернет – центр 18 

серпня. В бібліотеці встановлено 3 комп’ютери, принтер та сканер. Ремонтні 

роботи в приміщені коштували 2400 грн. За спонсорські кошти придбано 
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електрообладнання, електроконвектори, комп’ютерні столи на суму 4200грн. 

Загальна сума витрат 6600 грн. За час роботи Інтернет – центру його відвідали 

користувачі 260 раз, їм надано 29 консультацій, 35 користувачам надано 

допомогу у пошуку інформації в Інтернеті. Популярною є послуга скайп – 

спілкування у користувачів бібліотеки. 

Кобиловолоцька бібліотека одержала 4 комп’ютери з іншим обладнанням, 

яке входить до комплекту. За час роботи Інтернет – центру його відвідали 494 

користувачі, бібліотекарі їм надали 33 консультації. Популярними серед 

користувачів є соціальні мережі, а також пошук рефератів на допомогу шкільній 

програмі. 

Підготовка бібліотеки до оснащення комп’ютерами включала заміну 

електрообладнання, встановлення електричного опалення, решіток. Загальна 

вартість роботи 2500 грн., з них 500 грн виділила сільська рада, 1 тис.грн відділ 

культури і 1 тис.грн кошти бібліотекаря. 

В районній дитячій бібліотеці встановлено 4 комп’ютери. З часу 

встановлення комп’ютерів  відвідування Інтернету становить 749 . Надано 

консультацій користувачам – 46. Кількість користувачів яким надано допомогу 

у пошуку інформації  - 42. 

Загальна вартість роботи для обладнання бібліотеки – 15 тис.грн., це 

включає переведення системи опалення з водяної на електричну, заміна вікон на 

пластикові, встановлення решіток, придбання необхідного обладнання, ремонт 

приміщення. 

Результативним був 2011 рік і для Іванівської бібліотеки. Директор ПОП 

«Іванівське» Білик А.І. двічі дарував бібліотеці книги. В січні 2011 бібліотека 

від нього одержала 30 книг – в основному програмову літературу для студентів 

вузів, художню літературу. У травні книгозбірня знову одержала подарунок у 

кількості 93 примірники, в основному навчальної літератури. Серед нових 

надходжень – трьохтомна «Економічна енциклопедія», двохтомна «Літературна 

енциклопедія», «Психологічна» та «Соціальна» енциклопедії. Багато книг по 
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історії України, менеджменту, маркетингу, навчальні посібники з психології , 

філософії, логіки, соціології, мовознавства та ін. 

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек в рамках програми «20 добрих 

справ» працівники управління Пенсійного фонду України в Теребовлянському 

району подарували Іванівській бібліотеці 20 художніх книг. 

При сприянні сільського голови Пухаля П.М. в січні 2011 р в бібліотеці 

підключено електричне опалення, а влітку проведено ремонт в одній кімнаті та в 

коридорі і встановлено одне пластикове вікно. Кошти в сумі 30281 грн. виділив 

директор ПОП «Іванівське» Білик А.І. Окрім того Іванівська с/р підписала для 

бібліотеки газету «Урядовий кур’єр». 

Ще дві сільські бібліотеки одержали в подарунок книги від працівників 

обласних управлінь. Котузівській бібліотеці  начальник обласного управління з 

надзвичайних ситуацій Майка В.З. подарував 22 книг із власної бібліотеки, а 

заступник голови облдержадміністрації Гоч П. В. – подарував 167 книг  

Заздрівській бібліотеці – філії. 

Всього по системі бібліотеки одержали у формі подарунків 889 книг на 

суму 11003, в більшості це подарунки від читачів, як дорослих так і малих. 

Деяку матеріальну допомогу надавали бібліотекам сільські ради. В 

більшості виділялись гроші на ремонти приміщень. Так Лошнівська сільська 

рада для ремонту бібліотеки виділила 2500 грн., Кобиловолоцька – 500 

грн.,Бурканівська – 1200 грн., Сущинська – 86 грн. Надрічненська 500грн. на 

придбання  електроконвектора. 

Багато ремонтних робіт бібліотекарі роблять за власні кошти, в основному 

це побілка, фарбування вікон та дверей, підлоги і т.п. Для прикладу, бібліотека 

с.Дворіччя зробила ремонт вартістю 1 тис.грн. за власні кошти. 

Багатківська бібліотека також проводила ремонт всередині приміщення. 

Цими роботами опікувався голова сільської ради Рудик Г.Є Спільними 

зусиллями голови сільської ради та бібліотекаря Содомори Наталії Іванівни 

було залучено спонсорів: депутата райради Михайлюка Д.В., директора 
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агрофірми «Угровіс» Рудика І.Р. – директора ПОП «Тернопільське» Мірзоєва 

Ф.І., керівника фермерського господарства «Біатріс» Рурту К.Ю., які в сумі  

виділили для ремонту 2100 грн. 

Ілавченська сільська рада оплачує для бібліотеки світло і за водяне 

опалення. 

У 2011 р. з ініціативи райдержадміністрації виникла ідея провести тепло в 

усі бібліотеки. Було виготовлено проектну документацію, і деякі сільські ради 

оплатили вартість робіт. Однак, у  зв’язку із фінансовими проблемами цей 

проект так і не був завершений. У звітному році вдалось провести тепло – 

електроконвектори у чотири бібліотеки – Кобиловолоки, Плебанівка, Іванівка, 

Боричівка (за кошти міської ради). Бібліотеку села Зарваниця переведено в інше 

приміщення і там встановлено газове опалення – газовий конвектор за кошти 

відділу культури. В цілому, різними видами опалення опалюється 24 бібліотеки. 

Чотири бібліотеки для обігріву мають звичайні електрокаміни, які приміщення 

не нагрівають, але все – таки хоч один куток обігрівають. Дарахівській 

бібліотеці електрокамін вартістю 300 грн. подарували працівники БК. 

Вивчення запитів читачів. 

  Одним з важливих елементів бібліотечного обслуговування є вивчення 

читацького попиту. Сім бібліотек системи провели соціологічне дослідження 

«Студент вузу – користувач бібліотеки». Мета дослідження: удосконалення 

форм обслуговування читачів, якісне доукомплектування фондів, покращення 

оперативності обслуговування. Анкета містила 11 питань. На питання «Що вас 

спонукає звертатися до бібліотеки» - 70 % відповіли « навчання». Також 70% 

сказали що читають кожен день потроху і тільки 5% читають під час підготовки 

до іспитів та занять. 

Відповідаючи на питання «Чи достатньо в нашій бібліотеці необхідної 

літератури» 60% відповіли –«попит задовольняється не завжди». Всі опитані 

відповіли, що користуються  бібліотеками вузів, і більшість користується 

платними формами обслуговування у вузівських бібліотеках. Дуже показовою є 
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відповідь на питання «Чи користуєтесь ви електронними каталогами наукових 

бібліотек – 90 % респондентів не користуються електронними каталогами. 

Важким для відповіді виявилось питання «За якими темами Ви найчастіше 

отримуєте відмовлення у вузівській бібліотеці, у сільській бібліотеці. Більшість 

опитаних – 80 % взагалі не відповіли на це питання. 

Усі читають періодичні видання, ті, які є в сільській  бібліотеці 

(переважно молодіжні) і ті які мають можливість брати у вузівських бібліотеках, 

чи купляють в містах де навчаються: «Сучасне життя», «Компаньйон», 

«Український тиждень», «12+», «Digest» та інш). 

Відповідаючи, які зміни відбулись в бібліотеці за останні роки, більшість 

опитаних відзначили компетентність бібліотекарів, оперативність 

обслуговування, доступність літератури, яка є дефіцитною у вузівських 

бібліотеках. Недоліки: недостатньо фахової літератури та нової художньої 

літератури, відсутність сучасної техніки, неналежні умови для праці (холод 

взимку). 

Десять бібліотек проводили опитування «Роль і місце бібліотеки в житті 

сільської громади». Відповідали читачі різного віку і різного роду занять, але всі 

відповідали що є читачами бібліотеки з дитинства, мають потребу у бібліотеці 

впродовж всього життя. Юнацтво, учні та молодь відвідують бібліотеку задля 

навчання, люди старшого покоління сприймають бібліотеку як відпочинкову 

структуру, для розширення кругозору, емоційної розрядки. Відповідаючи на 

питання «Чи  часто вдається отримати літературу, яку запитують» - 80 % 

відповіли «майже завжди». Більшість задоволені якістю обслуговування в 

бібліотеці, ніхто не відзначив відсутність комфорту, затишку, чи незручний 

режим роботи. Найбільше вказували на відсутність необхідної літератури та 

періодичних видань, а також комп’ютерів. Якістю обслуговування більше 

задоволені читачі старшого покоління, недоліки відзначають більше молоді 

читачі, що свідчить про те, що у молоді уже інші вимоги. 

Роблячи висновки з опитувань бібліотекарі ставлять такі завдання: 
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 1. Заохочувати до читання цікавою рекламою, переглядами літератури, 

актуальними книжковими виставками, обговореннями газетних статей. 

2. За рахунок платних послуг закупляти літературу, на яку є попит читачів. 

Вивчення читацьких запитів та думок  проводились за допомогою і  інших 

опитувань. Так Новомогильницька бібліотека проводила бліц – опитування 

«Подорож у країну Читалію», Ласковецька бібліотека провела міні – опитування 

серед читачів 3-4 класів для виявлення читацьких умінь та навичок. Аналіз 

опитування показав, що діти  не тільки люблять читати книги, але  в основному, 

читають швидко і грамотно з розумінням тексту, роблячи інколи записи 

прочитаного. Юні читачі знають як вибрати книгу, де в бібліотеці розміщені 

книги та періодичні видання для їхнього віку. 

Певний резонанс у читачів викликало опитування «Земля на продаж: за чи 

проти». Таке опитування провели 10 бібліотек більшість опитаних є власниками 

паїв, але тільки 10% самостійно обробляють землю, інші здають в оренду, тому 

що не мають ні техніки, ні коштів на її придбання. 90% опитаних не 

підтримують продаж землі. Ті, що готові продати землю, не можуть визначитись 

із грошовою оцінкою землі. Оскільки значна частина опитаних потребує 

літератури з питань реформування земельних відносин, то бібліотеки планують 

робити викладки літератури, які б глибше розкривали це питання: підбірки 

законів, Постанов Верховної Ради, інтерв’ю із держслужбовцями та 

спеціалістами аграрного сектору, інформацію про те, як  господарюють в інших 

країнах світу і скільки там коштує земля. Планується проводити, бесіди, 

обговорення, дискусії, і в першу чергу правове інформування селян. 

Ласковецька бібліотека на початку року провела анкетування «Сільський 

депутат: бажання та можливості». В анкетування взяло участь 12 респондентів. 

Аналіз анкет показав, що більшість опитаних вперше обрані депутатами 

сільської ради, проте з функціями депутатів сільської ради не знайомі тільки  

п’ятеро, що свідчить про не дуже щирі відповіді окремих респондентів. В той же 

час дев’ятеро опитаних вказали, що потребують літератури по питаннях 
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місцевого самоврядування. Бібліотека планує надавати як індивідуальну так і 

групову інформацію по питаннях які стосуються роботи сільських депутатів. На 

основі оглядів періодики, яка є у бібліотеці та журналу «Рада», який одержує 

сільська рада інформувала про законодавчі акти з питань місцевого 

самоврядування, висвітлювала події в районній та обласній радах, подавала 

корисну інформацію як оформляти звернення громадян до органів влади. В 

бібліотеці оформлено тематичну поличку «Абетка новообраного депутата 

сільської ради» 

Для того, щоб привернути увагу до бібліотеки, зав.Ласковецькою 

бібліотекою Дмитрук Л.І., оформила міні – плакати, на яких поряд із 

фотографіями та зверненнями до односельчан знаходиться інформація про 

книжковий фонд бібліотеки та періодичні видання. Їх розклеїли у школі, 

магазинах, пунктах збору молока. Надаючи якнайбільше інформаційно – 

консультативних послуг читачам, бібліотекарі створили рекламні та довідкові 

буклети: «Земельна реформа: запитання і відповіді», «Світ календарів», «Для 

любителів авто подорожей», «Абетка безпеки для вашої дитини», «101 правило 

екологічно – відповідальної поведінки» та ін. Оформлено листівки – закладки 

«Дивовижний світ тварин», «Увага! Говорить космос», «Мистецьке розмаїття 

світу». 

Тематична популяризація літератури. 

Краєзнавча робота  - одна з улюблених тем бібліотекарів. Бібліотекарі 

розглядають краєзнавство – як життєдайне джерело патріотичного виховання. В 

багатьох бібліотеках оформлені краєзнавчі кутки, зокрема, в Бернадівській 

бібліотеці є куток «Мандруємо замками Тернопілля», оформлялись полички 

«Джерела мудрості народної», «Теребовля. Погляд з відстані часу». 

Конопківська бібліотека, беручи участь у святкуванні 490 – річчя села провела 

краєзнавчу сторінку «Цілющі властивості Конопківських джерел», а також 

перебуваючи на екскурсії в Почаєві та Збаражі придбала буклети в цих містах, і 

використала їх у викладці літератури на тему: «Духовні святині нашого краю». 
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Ладичинська бібліотека теж використала матеріали та фотографії зроблені під 

час екскурсій у Зарваницю, Почаїв , джерело Святої Анни для проведення 

заочної мандрівки «Святими місцями Тернопілля». Заочна мандрівка проходила 

біля книжкової виставки, на якій були представлені література і фотографії, а 

продовженням цього заходу стала виставка вишитих ікон «Руки наших читачів 

ці дива творили».Бібліотека давно і плідно займається краєзнавчою роботою, 

має оформлені  альбоми та рукописну історію села та бібліотеки. Ці матеріали 

використали працівники Микулинецького центру туризму і екскурсій для 

розробки екскурсійного маршруту по селі Ладичин, який подали на обласний  

конкурс. 

Бібліотеки 13 сіл свої краєзнавчі дослідження оформили у книжки і 

подали на конкурс книжки – саморобки. У цій номінації кращими визнано 

дослідження історії сіл Дарахів, Мшанець, Багатківці. 

Систематичну дослідницьку роботу проводить Гвардійська бібліотека. 

Бібліотекар зібрала рукописні спогади усіх переселенців, які були виселені в 

роки війни і оформила їх у вигляді буклетів. 

Тісно пов’язана краєзнавча робота бібліотек із народознавчою. 

Гвардійська бібліотека проводить заходи у нерозривній єдності. Спільно із 

школою та бібліотекою провели родинне свято «Таланти наших батьків та 

наші». В бібліотеці було організовано виставку картин сільського художника 

Пятничка Ігоря. На згадку про  захід художник подарував бібліотеці 2 картини. 

Напередодні Великодніх свят проводився конкурс «Краща писанка моя», в 

якому приймали участь читачі молодшого шкільного віку. Переможців 

бібліотекар нагородила призами. 

Подібні заходи проводила Золотниківська бібліотека спільно із школою. 

Вони організували виставку – вернісаж «Великодня писанка», проводилась 

оцінка кращих виробів, було визначено три призові місця і переможців 

нагороджено сувенірами. Також спільно із школою було проведено 

народознавчу годину «Вишиванко, моя вишиванко», і свято «Дівчина з косою, 



 33 

як трава з росою», в ході якого проводились конкурси «Найдовша коса», 

«Найкраща зачіска». Постійно бібліотека проводить  екскурсії в музейну 

кімнату «Минувшина нашого краю». 

У ХХІ ст. основною проблемою людства є стан навколишнього 

середовища і саме тому у центрі уваги сільської бібліотеки є питання охорони 

природи. 

Послідовно в цьому напрямі працює Багатківська бібліотека. Для різних 

груп читачів було проведено екологічну мозаїку «Зелені острови нашого краю», 

«Екологія нашого краю», оформлено тематичну поличку «Збережемо природні 

багатства рідного краю». З допомогою цих заходів бібліотекар долучила читачів 

до участі у всеукраїнській акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». Заходи було 

проведено напередодні Дня довкілля і тому бібліотекар говорила з читачами про 

високу санітарну культуру, котра повинна проявлятися усюди: і в охороні 

зелених насаджень, і в озелененні вулиць, впорядкуванні території. Для 

підготовки заходів бібліотекар використала матеріали газети «Воля» в яких 

йшлося про екологічні проблеми району. 

Кровінківська бібліотека своє завдання бачить в тому, щоб не тільки 

популяризувати літературу, але й щоб переконати читачів в актуальності цієї 

проблеми, довести значимість необхідності по іншому відноситись до природи. 

Бібліотекар спільно із працівниками медпункту порушили питання важливості 

збереження чистоти місцевої річки і провели бесіду – діалог «Небезпека викиду 

в річку відходів сільського господарства», провели із старшокласниками годину 

спілкування « Як правильно поводитися в лісі»,  опитування «Чи вважаємо ми 

чистим своє село?», результати якого показали, що більшості молоді не байдужа 

доля місцевої природи і вона намагається бережливо ставитись до неї. 

Ласковецька бібліотека з власної практики переконалась, що найбільший 

ефект мають заходи, де інформаційні форми поєднуються з ігровими. Тому й 

проводить з читачами ерудит – лото «Її величність – Природа», хвилинки 

розминки у групі продовженого дня «Дивосвіт природи» , зустріч у 
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імпровізованому фіто –барі «В гостях у бабусі травусі». Для цих заходів 

використовували матеріали тематичних папок. Бібліотека на даний час має 25 

тематичних папок, зокрема, такі: «Неймовірні історії життя», «Літературна 

скарбниця», «Подорожуємо світом»,» Калейдоскоп цікавих фактів», 

«Фітолікарня», «Секрети краси», «Скарбниця віри», «Олімпійські здобутки 

України» та інш. 

У Дарахівській бібліотеці – філії у нас діє Школа професійної 

майстерності «Екологія: тривоги і надії» ( інформація про роботу цієї бібліотеки 

в додатку) 

Багато бібліотек під час літніх канікул проводять акцію «Книжка  влітку 

не відпочиває». Бібліотека с.Романівка оформила книжкову виставку 

«Канікули!Бібліотека! Книга!» і розробила програму літніх читань відповідно до 

якої проведено з учнями 1-4 класів конкурс «Казковий ерудит», з 5-6 класів гра 

– змагання «Про все на світі», для учнів 7-8 класів вікторина «Сторінками 

підручника», для 9 класів подорож «Хай стелиться твоя дорога у житті». Заходи 

проведені бібліотекою прищеплюють інтерес до читання, розширюють кругозір 

читачів, розвивають інтелектуальні та творчі здібності. 

Робота клубів за інтересами. 

Варваринська бібліотека продовжує роботу гуртка «Казкотерапія». Але 

цього року вони вибрали певну тему – а саме читали казки про звірів і називали  

це екотерапія. Діти є великими фантазерами, вони люблять і придумувати свої 

історії, чи додумувати до того, що прочитали. Тому бібліотекар Трусь Ольга 

Леонівна запропонувала своїм маленьким читачам писати свої казочки і ось 

другокласниця Соломійка  Трач склала чотири казки . 

Гурток «Умілі руки» діє у Дружбівській бібліотеці. В ньому задіяні учні 2-

4 класів. В цьому гуртку діти змістовно і цікаво проводять свій вільний час. Тут 

вони малюють, ліплять із пластиліну, роблять саморобки і аплікації. Дітям 

подобається щось творити своїми руками. Тому вони працюють інколи 
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забуваючи про час.  Особливо членам гуртка подобається бісероплетіння. Свої 

вироби вони представили на виставці «Дива своїми руками» 

В бібліотеці с. Н.Могильниця діє клуб «Юні рукодільниці» членами якого 

є читачі середнього шкільного віку. На протязі року проведено засідання 

«Чарівний клубочок», «Як вести себе у колі друзів», «Сервірування столу», 

«Вироби з бісеру». Членами клубу сформовано виставку «Зроблено своїми 

руками». Під час занять використано книги: Могилевська Е. «Ця книжка для вас 

дівчатка», Паш В. «Як набути популярності», Фомичева Э.А. «Начнем вязати 

спицами и крючком» 

У Ласковецькій бібліотеці працює клуб «Порадниця». Засновниками 

клубу п’ять років тому були школярки 7-8 класів. А сьогодні це вже молоді 

жінки, господині. Звичайно, поповнюються ряди членів клубу молодими 

дівчатами. За рік проведено 9 засідань. Члени клубу приєднуються до деяких 

заходів запланованих у бібліотеці та проводять свої. Уся робота, як завжди, 

побудована  на 4 розділах: «У годину дозвілля», «Починаємо куховарити», 

«Ваш дім і ви у ньому», «Твої секрети краси». 

Цікавим було засідання «Абетка молодих мам». Це було засідання не 

тільки суто членів клубу, а на нього запросили молодих мамусь села.. У цьому 

заході звучали поради по вихованні, про стосунки між дітьми і батьками, 

говорили про те, як поводитись коли дитина захворіла, а також як підготувати 

дитину до дитячого садка та вступу у школу. 

У ході іншого засідання провели калейдоскоп цікавинок «Стильно, модно, 

елегантно», «У полоні ароматів». В ході засідання говорили про вміння красиво 

одягатись, манеру поведінки «чорну» класику у гардеробі кожної жінки, про те 

як гарно виглядати у холодну пору року і звичайно не оминули моду для 

повненьких. Бібліотекар також розповіла про секрети парфумів: історію 

парфумерії, як «спіймати» свій аромат, як не створити коктейль запахів, правила 

збереження парфумів. Уся запропонована інформація супроводжувалась 

оформленням та переглядом тематичних поличок на основі періодичних видань 
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«Ти, я і вся сім’я», «12+». «Добрий господар», тематичної папки «Секрети 

красоти». 

Робота з періодичними виданнями. 

За бюджетні кошти бібліотеки – філії одержують обласну газету 

«Свобода», районну «Воля» по 10 бібліотек газети мають «Голос України» та 

«Урядовий кур’єр»,  та бібліотеки  одержують «Світ дитини», «12+», 

«Дивослово». 

Орієнтуючись на запити читачів бібліотекарі багато періодичних видань 

підписують самостійно, за рахунок платних послуг, або просто за власні кошти. 

На протязі 2011 року бібліотеки – філії підписували газети та журнали: «Добрий 

господар», «Журавлик», «Ти, я і вся сім’я», «Долонька», «Світ молоді», «Вільне 

життя», «Позакласний час», «Зелена планета», «Порадник», «Життєві історії», 

«Домашній лікар», «Рецепти господині» та інш. 

Газети та журнали несуть оперативну інформацію і виходять періодично ( 

на противагу книгам, які тепер надходять рідко) і тому тепер частіше 

використовуються читачами. Бібліотекар с.Папірня Стиркул Надія для своїх 

читачів підписала  журнал «Порадник» і «Журавлик». Матеріали з «Журавлика» 

використовують при підготовці уроків, а статті із «Порадника» цікавлять 

дівчаток – підлітків. Адже  саме звідси вони дізнаються як доглядати за 

обличчям, робити макіяж чи ні і т.п. Щоб  краще задовольнити запити читачів 

бібліотекар підписала на 2012 ще газети «Рецепти господині» і «Життєві історії» 

Копопківська бібліотека з учнями 4-6 класів провела бесіду «Як читати 

газети і журнали», з учнями 5-7 класів провела день дитячої періодики «Все 

знаю, бо багато читаю», старшокласникам підготувала поличку – скарбничку 

«Ваші кумири зі сторінок журналу «12+». З широким колом читачів 

щоквартально проводилася школа доброго господаря «Цікаві поради для 

кожного з нас» -( за газетою «Добрий господар»).  
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Бібліотекар Трембач Надія Василівна надіслала до редакції дитячої газети 

«Журавлик» вірші своєї юної читачки Франків Марії  і коротку інформацію про 

неї, які були опубліковані в №7 газети за 2011 р. 

Конопківську бібліотеку часто відвідують несподівані гості, які 

перебувають в санаторії «Медобори». У вересні до бібліотеки завітала 

кореспондент Тернопільського обласного радіо і взяла у Надії Василівни 

інтерв’ю, яке прозвучало у Всеукраїнський день бібліотек – 30 вересня на 

обласному радіо. 

Робота з молоддю, правова освіта завжди в центрі уваги бібліотек. 

Соколівська бібліотека провела годину спілкування «Відповідальність підлітків 

за свої вчинки» з учнями 8-9 кл. Читачів поділили на три групи і вони 

розігрували між собою різні ситуації, а присутні оцінювали характер 

правопорушення і міру покарання, яка може бути присуджена за дане 

правопорушення. Розігрувались ситуації взяті з реального життя, проступки, які 

скоїли молоді люди, за що понесли певне покарання. З їхнього молодого життя 

випадки кілька років, які можна було прожити інакше. Участь у заході брав 

дільничний міліціонер, працівники сільської ради. Бібліотекар Гончар Олена 

виступила з оглядом літератури «Закон: чому ми повинні його знати». 

Бібліотека с.Малий Говилів з юнацтвом провела діалог «Світ твоїх 

захоплень», де обговорила наступні питання:  

- Ти і твої захоплення 

- Життя цікаве, умій проявити себе 

- Книга допоможе твоїй мрії. 

Присутні, а це студенти та учні – старшокласники обмінювались думками 

про вибір  життєвого шляху, про свої захоплення. Адже в кожного з них є 

захоплення та мрії. Один студент захоплюється художньою обробкою деревини, 

студентка художнього відділення любить малювати, інша захоплюється 

музикою, співом, а в іншого улюблене заняття – футбол. Всі вони дійшли 

спільної думки – щоб мрії збулися, необхідна кропітка праця, в тому числі над 
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самим собою. І як це не банально звучить, але потрібно вчитись і ще раз 

вчитись. Розмову бібліотекар завершила переглядом літератури «Життя у твоїх 

руках». 

Про вибір професії із своїми читачами говорила зав.бібліотекою с.Буданів 

Боєва Тамара Миколаївна. Вона провела цикл зустрічей «Про хліборобські 

професії» - учасниками були працівники ПОП – шофер, комбайнер, бухгалтер. 

Спільно із бібліотекою ліцею сільська бібліотека провела диспут «Дороги, які 

ми обираємо», в ході якого обговорили питання, які професії сьогодні найбільш 

перспективні, як не помилитись при виборі професій. Бібліотекар познайомила 

слухачів із довідником для випускників  у вузи та рекламними матеріалами 

деяких вузів. 

До цікавої акції долучились Залавська та Підгайчицька бібліотеки. 

Бібліотекарі обох бібліотек та група читачів Залавської бібліотеки взяли участь 

у Всеукраїнському радіодиктанті з нагоди дня української писемності та мови. 

Участь у Всеукраїнській акції створила особливий настрій і заохотила до 

більшого пізнання рідної мови. 

 Ілавченська бібліотека на прохання читачів купила книги Ніни Фіалко, бо 

романи саме цієї письменниці користуються найбільшою популярністю в даний 

час. 

    Заходи, які проводили бібліотеки у 2011 році носили різноплановий характер. 

Популярними стали виставки творчих людей у бібліотеках (вишивка, вироби з 

бісеру, малюнки дітей та художні картини) сіл Дарахів, Бернадівка, Надрічне, 

Кровинка, Налужжя, Дружба та ін.. 

Продовжує народжувати талановитих людей Глещавецька земля. Недавно 

свої творчі доробки в бібліотеці презентувала юна поетеса Вікторія Трач, а в 

цьому році свою першу збірку поезії «Ролі» презентував Віктор Фінковський. 

Молодь, друзі по перу, були учасниками цього заходу. Один із розділів збірки 

пісенний і тут відбулася прем'єра пісні на слова автора, а  музика і виконання 

вчительки музики і зарубіжної літератури Л.В. Стефанишин. В теплій, затишній 
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атмосфері проходив вечір на якому були присутні і батьки юного автора. Ведуча 

вечора зав. бібліотекою Губай Галина Ярославівна. 

Традиційно стало відзначення  дня пам’яті жертв голодоморів та 

політичних репресій. В бібліотеках організовані книжкові виставки, проведені 

години пам’яті. Бібліотекар Малівської бібліотеки Солтис Володимир 

Євгенович разом з юнацтвом провели роз’яснювальну роботу серед жителів 

села про те, що потрібно запалити свічку аби вшанувати людей, які загинули під 

час голодомору і репресій. Для цього закупили свічки і роздали жителям села і 

ввечері на кожному вікні горіла свічка пам’яті. 

Різними заходами відзначили бібліотеки системи 

- День Перемоги 

- День Незалежності України 

- День Чорнобильської катастрофи 

- 450 річчя Пересопницького Євангелія  

- ювілейні та пам’ятні дати історичних осіб та ін. 

В районі збережена централізована система та мережа бібліотек у 2011р. не 

змінилась. 
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