
Тернопільська обласна бібліотека для дітей

Поштова адреса: 46000 м. Тернопіль, вул. Коперника, 17
Тел./факс: (0352) 43-50-39, 23-59-47

Адреса електронної пошти: сhbibl@ukr.net 
Адреса веб-сторінки в Інтернеті: http://www.odb.te.ua



Свою історію Тернопільська обласна бібліотека 
для дітей розпочала з 27 січня 1940 р. 

Під час Другої світової війни бібліотека не 
працювала. З липня 1945 р. відновлено її роботу 
в м. Чорткові. 

У 1950 р. бібліотеку переміщено до м. Тернопо-
ля, а в 1963 р. надано статус державної.

Коротка історія бібліотеки

Інформація про приміщення 
бібліотеки

є головним бібліотечним закладом області для ді-
тей, науково-дослідним, інформаційним, консуль-
тативним центром з питань бібліотечно-інфор-
маційного обслуговування дітей та організаторів 
дитячого читання; організаційно-методичним цен-
тром із забезпечення діяльності бібліотек для дітей 
та центром координації роботи бібліотек області, 
що обслуговують дітей.

Основні показники бібліотеки 
(станом на 1 січня 2013 р.)

Кількість бібліотечного фонду – 129 126 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 13 530 осіб.
Чисельність штатних працівників – 44 особи.

Тернопільська обласна бібліотека 
для дітей 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
розпочала роботу в будівлі на вул. Качали, 2. 

З 1950 р. бібліотека знаходилась у приміщенні 
Тернопільської обласної наукової бібліотеки на 
першому поверсі будівлі № 15, що на бульварі 
Т. Шевченка (інформацію про будівлю бібліотеки 
див. у розділі Тернопільська ОУНБ).

У 1963 р. бібліотека отримала нове власне 
приміщення на вул. Коперника, 17, де й знаходиться 
до сьогодні. 

Перше приміщення обласної бібліотеки для дітей. 2007 р.



Абонемент бібліотеки.2012 р.Будівля Тернопільської обласної наукової бібліотеки. 2012 р.

Проведення культурно-просвітницьких заходів у читальній залі бібліотеки. 2011–2012 рр.



- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) – 
525,5 м²;
- наявність читального залу – 1 (75 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються із читального залу та абонементу);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Відділ обслуговування дошкільників та учнів 1–4 кл. 2012 р.



Список використаної літератури

1. Джерело духовності: Тернопільській державній обласній 
бібліотеці для дітей – 50 років. – Тернопіль : Ред. вид. відділ 
облполіграфвидаву, 1990. – 4 с.
2. Дуда, І. М. Тернопіль. 1540–1944: історико-краєзнавча 
хроніка. Ч. 1/ Ігор Дуда. – Тернопіль : Навчальна книга – 
Богдан, 2010. – 296 с.
3. Почала працювати обласна бібліотека // Вільне життя. – 
1999. – 21 листоп. – С. 4.

Читальна зала. 2012 р.


