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На сучасному етапі розвитку демократичного суспільства, коли активно 

об’єднуються територіальні громади, одним з актуальних питань є 

функціонування та розвиток бібліотечних закладів області в нових умовах. 

З’являються нові моделі публічних бібліотек, змінюються стандарти їхньої 

діяльності. Про те, якою має бути сучасна книгозбірня, і про виклики, з 

якими доводиться зустрічатися бібліотекарям у процесі реформ, говорили під 

час щорічної школи методиста «Публічна бібліотека: різноманітність 

функцій та моделей розвитку», організованої Тернопільською обласною 

універсальною науковою бібліотекою. Базою для проведення заходу стала 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді, яка є однією з передових 

книгозбірень області з проектної та інноваційної діяльності. Понад 40 

методистів із централізованих бібліотечних систем області та бібліотекарів 

об’єднаних територіальних громад взяли участь у школі. 

Директор Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки,заслужений працівник культури України Василь Вітенко  зазначив, 

що найболючішою проблемою в нинішній час залишається нормативно-

правове забезпечення роботи бібліотек. Це питання потрібно докладно 

вивчати, адже сьогодні, незважаючи на велику кількість законодавчих 

нормативів у бібліотечній сфері, немає в повній мірі роз’яснень щодо 

діяльності бібліотечних закладів в умовах реформи місцевого 

самоврядування. 



Однією з головних умов ефективної та високоякісної роботи бібліотеки є 

стратегічне планування. Саме про стратегічну ідею як основу розвитку 

книгозбірні розповіла директорка Тернопільської обласної бібліотеки для 

молоді, заслужений працівник культури України Леся Гук. Вона наголосила, 

що розвиток бібліотек передбачає заплановану, цілеспрямовану діяльність, з 

якісними змінами бібліотечних послуг і ресурсів, а це також впливає на 

розширення можливостей доступу користувачів до інформації.  

Про вплив методичної служби на діяльність бібліотек в умовах 

децентралізації розповіла завідувачка науково-методичного відділу 

Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки Світлана 

Єрошенкова. Вона зазначила, що головна публічна бібліотека краю вже 

багато років поспіль залишається науково-інформаційним та методичним 

центром області. Тут надають консультації бібліотечним працівникам, 

представникам органів влади різних рівнів, розробляють методичні 

рекомендації щодо моделей і стандартів діяльності публічних бібліотек саме 

в умовах децентралізації. 

Головні завдання щодо актуалізації документно-інформаційних ресурсів 

публічних бібліотек області та забезпечення доступу до них висвітлила у 

своїй доповіді заступниця директора з наукової роботи та інформатизації 

універсальної наукової бібліотеки Галина Польова. 

Досвідом діяльності публічних бібліотек міста Тернополя та їх 

модельним спрямуванням з учасниками школи методиста поділилася 

головний методист центральної бібліотеки Тернопільської міської 

централізованої бібліотечної системи Іраїда Гаврилюк. А ділитися та 

хвалитися тут справді є чим, адже до Тернопільської  міської централізованої 

бібліотечної системи входять 18 бібліотек-філій, зокрема «Урбан-бібліотека», 

Етноцентр, Еко-бібліотека, бібліотека-музей «Літературне Тернопілля», 

бібліотека-центр «Коронації слова», Музей національної іграшки. Цікава 

платформа діє в центральній міській бібліотеці – бібліотека «Тернопіль-

центр. Читає кожен тернополянин. Формат не має значення». У центральній 



бібліотеці для дітей функціонує «Медіацентр»; бібліотека-філія № 3 для 

дітей є центром дитячої творчості. 

Про успіхи перших років роботи Теребовлянської централізованої 

системи публічно-шкільних бібліотек в умовах децентралізації розповіла 

присутнім методистка з бібліотечної справи відділу культури 

Теребовлянської міської ради Галина Квасович-Сурж. 

Надзвичайно цікавою була доповідь заступниці директора обласної 

бібліотеки для молоді Галини Якуб про методику організації та проведення 

клубів, курсів і таборів у цій установі. До речі, того дня, коли працювала 

школа методиста, у книгозбірні саме стартував літній ІТ-табір неповного дня 

для дітей віком 10−14 років, тому там було надзвичайно гамірно та весело. 

Учасникам зустрічі фахівці обласної бібліотеки для молоді провели 

екскурсію книгозбірнею, поділилися з ними своїми напрацюваннями щодо 

просування бібліотечних послуг, інформаційного обслуговування молоді та 

ефективного впровадження інноваційних технологій у роботу. Приємною 

несподіванкою для більшості присутніх було відвідання мультимедійної 

лабораторії «Медіа-Старт», яку торік відкрили на базі бібліотеки. 

Атмосфера під час заходу була щирою та дружньою. Сподіваємося, що 

обмін досвідом буде корисним, адже справити враження на сучасного читача 

громади, зробити бібліотеку яскравою та цікавою, показати нестандартний 

зміст і форму роботи книгозбірні – завдання не з легких. Але нашим 

бібліотекарям все під силу! 


