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У статті коротко описано історію, розкрито склад фондів та проаналі-
зовано основні напрями роботи бібліотеки Прикарпатського національ-
ного університету імені Василя Стефаника. Особливу увагу звернуто на 
роботу бібліографів, а також підкреслено важливе значення бібліотеки 
як культурно-інформаційного центру. 
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З висот сьогодення бібліотеки та її досягнень завжди цікаво озирнутися назад, 
оцінити пройдений шлях, показати, якою цікавою та насиченою подіями є її історія, 
які люди присвячували їй кращі роки свого життя. 

Історія Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника нараховує вже понад 60 років. Вона, на жаль, не стала об’єктом 
ґрунтовного наукового дослідження, її історіографія містить лише фрагментарні кон-
статації деяких фактів без спроб їхнього потрактування в контексті розвитку освіти 
та культури України. Бібліотеці досі не було присвячено окремого видання. Нне вра-
ховуючи двох спеціальних рекламних буклетів, вона згадувалася лише у кількох пуб-
лікаціях, присвячених інститутові (університетові), структурним підрозділом якого є, 
та кільком науковцям, що певний час були її співробітниками1. 

Сучасні пошуки, які здійснюють працівники бібліотеки у внутрішніх універси-
тетських та івано-франківських і львівських архівах, дають можливість стверджувати, 
що незабаром в окремих публікаціях буде детальніше розкрито місце і роль бібліо-
теки в освітньому та науково-дослідному процесі в краї та Україні. 

Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника була заснована в 1946 р. як бібліотека тодішнього Станіславського учи-
тельського інституту (з 1950 р. – Станіславського, а з 1963 р. – Івано-Франківського 
державного педагогічного інституту). Вже в незалежній Україні 1992 р. вона стала біб-
ліотекою Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, а 2000 р. наказом 
по університету бібліотеці надано статус наукової. 

                                                                          
1 Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені В. С. Стефаника (Документальний 

нарис) / відп. ред. П. С. Федорчак. – Ужгород: Карпати, 1990. – С. 57; Прикарпатський університет: Здо-
бутки і перспективи / відп. ред. В. І. Кононенко. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 22, 25–26. 
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За цей короткий хронологічний період у бібліотеці відбулись як кількісні, так і 
якісні зміни. Звісно, не можна ігнорувати той факт, що найпершим призначенням 
створеної 1946 р. бібліотеки як окремої структури інституту (до того в 1944–1946 рр. 
в учительському інституті книжкові фонди зберігалися в тематичних кабінетах) було 
формування саме “радянського фахівця (учителя)”, беззаперечно відданого існуючій 
владній системі, але за своєю типологічною суттю бібліотека, все ж таки, виконувала 
ще й функцію поширення вищої освіти, наукового знання та гуманітарних цінностей 
серед тієї групи населення краю, яка за умов поневолення Польщею мала обмежені 
можливості до реалізації повною мірою своїх культурних та освітніх прав. 

Виходячи з того, що в будівлі колишньої Державної комерційної школи (Państ-
wowa Szkoła Handlowa, Staatliche Handelschule) в 1939 р. було відкрито Станіславську 
педагогічну школу, а 1940 р. – Станіславський учительський інститут (тепер це адмі-
ністративний корпус Прикарпатського національного університету), бібліотека могла 
б виводити свої початки саме від бібліотеки комерційної школи, але під час Другої 
світової війни фонд цієї бібліотеки, як і архів самої школи, повністю згорів. Тому 
бібліотека учительського інституту створювалася з нуля. Після відновлення в 1944 р. 
учительського інституту в Станіславі створили й бібліотеку, яка розташовувалася у 
приміщенні на вул. Шевченка, 30, мала 6400 книжок і читальний зал на 25 місць. Одра-
зу розпочалося формування фондів бібліотеки, в основному з надісланих книг із 
педагогічних закладів Одеси (3250 томів), Херсона, Кам’янця-Подільського і Ленін-
града. Ці видання охоплювали широкий спектр: від творів “класиків марксизму-лені-
нізму” та партійних видань до підручників та монографій з історії, філології, матема-
тики, фізики та біології. Як правило, на таких виданнях розташовано перекреслені 
штампи бібліотек, з яких вони надсилалися, та позначки, інколи багаторазові, про те, 
що книга пройшла перевірку на відсутність антирадянських матеріалів. Також розпо-
чалося надходження одного обов’язкового примірника видань із українських, москов-
ських і ленінградських видавництв. Згодом до фондів бібліотеки перейшли книги 
Коломийського учительського інституту, який 1955 р. було приєднано до Станіслав-
ського педінституту. Фонд бібліотеки протягом 1951–1958 рр. збільшився учетверо: з 
30 тис. до 167 тис. томів. 

Найважливішим завданням бібліотеки з цього часу стало формування фонду 
навчальної літератури і повне забезпечення нею студентів. Особливу увагу приділяли 
предметному каталогу, а також складанню алфавітного каталогу на книжковий фонд. 
Значну допомогу бібліотеці надавав і студентський читацький актив: від переміщен-
ня і розміщення фонду до складання каталогів. 

У зв’язку з кількаразовими пожежами, на жаль, не збереглися перші книги нака-
зів та розпоряджень і особисті справи співробітників інституту, через що неможливо 
встановити точну дату створення бібліотеки, її структуру та персональний склад. 
Єдиним документом у даному випадку можуть слугувати збережені в бібліотеці пер-
ші інвентарні книги (які починаються записом, датованим 5 липня 1946 р.), а також 
спогади співробітників-ветеранів. 

З перших років роботи бібліотека здійснювала інформаційно-бібліографічне об-
слуговування викладачів та студентів, створюючи бібліографічні засоби орієнтації в 
потоці інформації, що повсякчас збільшувалася. За цей час виконано десятки тисяч 
довідок, підготовано науково-допоміжні покажчики. Багатство фондів розкривалося 
за допомогою численних виставок та оглядів. 

У 1966 р. завершили будівництво корпусу бібліотеки як прибудови до головного 
корпусу педагогічного інституту (у ньому досі залишаються головне книгосховище, 
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навчальний абонемент і читальний зал україніки). Тоді ж у бібліотеку прийшли пра-
цювати досвідчені спеціалісти: директор бібліотеки Катерина Мокан, заступник ди-
ректора Валентина Смулка, завідувач відділу обслуговування Ірина Мороз (Мамонова), 
завідувач довідково-бібліографічного відділу Парасковія Гнатюк, завідувач відділу 
комплектування та обробки літератури Людмила Стасинець, бібліотекарі та бібліогра-
фи Іван Йосипів, Альбіна Закашевська, Наталія Морозова, Катерина Марків та інші. 

У 1955–1974 рр. у бібліотеці на посаді провідного спеціаліста-бібліографа пра-
цював знаний у регіоні краєзнавець і науковець, у подальшому – професор кафедри 
української літератури, кандидат філологічних наук Володимир Теодорович Полєк, 
учень відомого львівського бібліографа і книгознавця Федора Максименка2. Після його 
смерті родина передала архів та книгозбірню В. Т. Полєка в дар бібліотеці, внаслідок 
чого було відкрито перший іменний Фонд професора В. Т. Полєка, який доступний 
для студентів, аспірантів і науковців. 

Науковим подвигом краєзнавця В. Т. Полєка є укладений ним “Біографічний 
словник Прикарпаття”, де вчений-бібліограф зібрав кілька тисяч довідок про визнач-
них уродженців Прикарпаття та видатних людей, чиї життя і творчість так чи інакше 
були пов’язані з нашим краєм. Інша його праця, над якою працював учений в стінах 
бібліотеки, – це монографія “Літературне Прикарпаття”, яка має драматичну долю. 
У 1963 р. в ній помітили “прояви українського буржуазного націоналізму” і вже гото-
вий наклад у видавництві “Каменяр” було знищено. Наприкінці 60-х – на початку 70-
х років ХХ ст. В. Т. Полєк активно долучився до підготовки Української Радянської 
Енциклопедії, енциклопедії “Історія міст і сіл УРСР. Івано-Франківська область”, і за 
помітний внесок отримав подяку від Миколи Бажана, був нагороджений грамотами 
Івано-Франківського облвиконкому. 

За ініціативою В. Т. Полєка розпочалися роботи з формування у бібліотеці фон-
ду рідкісної книги, який тепер налічує понад 5 тисяч унікальних видань. Це раритетні 
видання, “Записки Наукового Товариства імені Шевченка”, “Літературно-науковий 
вістник”, низка прижиттєвих видань галицьких письменників – Івана Франка, Марка 
Черемшини, Василя Щурата. Гордістю книгозбірні є такі раритети, як:  

– СЛОВО въ недѣлю мытаря и фарисея, о безпредѣльности воли Божіей. – 
Санкт-Петербургъ: Печатано въ Типографіи 1-го Кадетскаго Корпуса, 1829; 

– Настольная хронологія, замѣчательныхъ произшествій, полезныхъ открытій, 
рожденія и смерти знаменитыхъ людей, от сотворенія міра по настоящее время. Н. Со-
ловьевъ. – Санктпетербургъ, 1852; 

– Описаніе рукописей и каталогъ книгъ церковной печати бібліотеки А. И. Хлу-
дова. – Москва, 1872; 

– Сочиненія Сергея Михайловича Соловьева. – С.-Петербургъ: Типографія брат. 
Пантелеевыхъ, 1882; 

– Драгоманов М. Листи до Івана Франка і инших: 1887–1895. – Львів, 1908; 
– Левицький К. Українська державна путь: Думки про методи і практику дер-

жавного будівництва. – Львів, 1933 тощо. 
70–80-ті роки минулого століття, які історики називають “застійними”, харак-

терні застоєм і у бібліотечній справі, що проявлялося в посиленні диктату партійних 
органів, виданні масиву літератури ідеологічного характеру з пропаганди і контрпро-
паганди, нудної художньої літератури з виробничо-колгоспної тематики. Але цей 
                                                                          

2 Володимир Теодорович Полєк: Бібліографічний покажчик / укл. Б. Гаврилів, Г. Горбань. – Івано-
Франківськ: Наше місто, 1999. – 85 с. 
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“застій” більше був відчутний всередині. Зовні ж бібліотека продовжувала працюва-
ти для читача: комплектувати фонди, обслуговувати читачів, виконувати довідки, 
здійснювати масові заходи, знаходячи для цього нові форми та залишаючись приваб-
ливою для викладачів і студентів. 

З 1991 р. розпочинається новий переломний період в історії країни. Видається 
мало літератури, зокрема україномовної. Ускладнюються зв’язки між видавництвами 
і бібліотеками, не тільки закордонними, але і в Україні. Практично припиняється діяль-
ність МБА та книгообміну. 

У цей непростий час у бібліотеці проводиться низка структурних перетворень: 
освоюються приміщення нового бібліотечного корпусу з великими центральним та 
педагогічним читальними залами, залами каталогів, книгосховищами, відкриваються 
абонемент художньої літератури, факультетські галузеві читальні зали, читальні зали 
для викладачів та у студентському гуртожитку. 

Із здобуттям Україною незалежності бібліотека успішно переорієнтовує свою 
роботу в національно-просвітницьке русло, проводяться виставки та огляди, присвя-
чені висвітленню історії українського народу в боротьбі за власну державність, істо-
рії ЗУНР та УПА, здійснено відкриття спеціалізованого читального залу україніки, 
який поповнюється дарчими надходженнями, щонайперше діаспорних видань – кни-
гами, журналами, альбомами, розпочато редагування системи бібліотечно-бібліогра-
фічної класифікації (ББК) у відповідності до вимог часу. 

Бібліотека поповнилася новими працівниками, які успішно вирішують нові 
завдання, що постали перед нею. Відбулися структурні зміни на місцях, відкрилися 
філіали бібліотеки в Івано-Франківську, а також у Коломиї, Калуші, Долині, Рахові та 
Чорткові, де діють навчально-консультаційні центри (НКЦ). 

Одержавши 2000 р. статус наукової інституції, бібліотека розгорнула роботу з 
дослідження біобібліографістики Прикарпаття. З 2005 р. її співробітники беруть участь 
у звітних наукових конференціях кафедр і підрозділів Прикарпатського національ-
ного університету в рамках окремої секції “Бібліотекознавство. Бібліографія. Книго-
знавство”. За результатами доповідей учасників секції видаються збірники наукових 
статей. Розширюється географія участі бібліотеки в наукових конференціях та семі-
нарах (Львів, Київ, Донецьк, Кам’янець-Подільський, Харків), встановлено наукові 
контакти та налагоджено співпрацю з Інститутом біографічних досліджень Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, у планах – розширення мережі 
наукових контактів за кордон (Польща, Болгарія, Росія, Азербайджан, Канада). 

Як результат роботи над науково-дослідною темою “Праці науковців Прикар-
патського національного університету імені В. Стефаника в розвитку науки ХХ ст.: 
Біобібліографічний аспект”, упорядковано та видано “Бібліографічний покажчик 
праць викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефа-
ника (1992–2006)” у трьох томах3. Започатковано серію персональних бібліографіч-
них покажчиків “Вчені Прикарпатського університету”, яка присвячена відомим 
науковцям Б. Остафійчуку, М. Фігою, В. Матвіїшину, І. Климишину, Ю. Султанову 
та іншим. Щорічно видається “Бібліографічний покажчик змісту Вісників Прикарпат-
ського національного університету імені В. Стефаника”. 
                                                                          

3 Бібліографічний покажчик праць викладачів Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника (1992–2006): У 3 т. / укл. І. Шимків; ред. І. Миронюк; передм. Б. Остафійчук. – Івано-
Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – 
Т. 1. – 559 с.; Т. 2. – 546 с.; Т. 3. – 372 с. 
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До 150-річчя з дня народження І. Я. Франка укладено науково-бібліографічні 
покажчики “Франкознавство у діаспорі: на матеріалі книжкового фонду читального 
залу україніки”, “Творчість І. Я. Франка: на архівних матеріалах професора В. Т. Полє-
ка”, “Франкознавство у стінах Прикарпатського національного університету”, “Фран-
кознавчі студії професора В. Полєка”4 та ін., організовано тематичні виставки, підго-
товано доповіді на звітні конференції та опубліковано статті. 

З ініціативи ректорату в 1993 р. у Прикарпатському університеті було відкрито 
кабінет україніки, де відвідувачі мають доступ до інформації про Україну в зарубіж-
них та еміграційних виданнях різних років, значна частина яких в радянські часи 
перебувала у спецсховищах. Формування колекції книжок та інших ресурсів розпоча-
лося з подарованої літератури, що надходила з різних країн – Німеччини, США, Кана-
ди, Чехії, країн Латинської Америки. Меценатами були зарубіжні організації та това-
риства, як-от: бібліотека м. Колорадо (США), осередок українців м. Оттави (Канада), 
а також приватні особи: Володимир Галюк, Мирослав і Марія Бігусі, проф. П. Гой, 
Б. Желехівський, П. Кравчук, Д. Штундер та ін., яким ми будемо завжди щиро вдячні. 
Значну частину українознавчої літератури отримано в дар від нашого земляка, колиш-
нього директора бібліотеки Конгресу США Б. Ясінського. 

На сьогодні фонди кабінету україніки налічують 2550 одиниць наукової літера-
тури, 1182 художньої, 216 довідкової та 3770 одиниць періодичних видань. Це літе-
ратура з питань історії України, церкви, правових і політичних рухів, прижиттєві та 
зарубіжні видання художніх, публіцистичних творів, альманахи, збірники праць із 
мовознавчих та літературознавчих питань. 

Окрасою колекції є 12-томове видання творів Лесі Українки за редакцією 
проф. Б. Якубського, здійснене 1953 р. в Нью-Йорку до 40-річчя смерті української 
письменниці; повне видання творів Тараса Шевченка Українського Наукового Інсти-
туту у Варшаві, видане у 14-ти томах М. Денисюком у Чикаґо 1962 р.; листи М. Дра-
гоманова до І. Франка та інших, видані І. Франком у Львові 1908 р.; “Історія україн-
ського війська”, видана Іваном Тиктором (із автографом видавця). Тішимося, що маємо 
можливість запропонувати нашим відвідувачам наукові збірники Українського Віль-
ного Університету, наукові записки цього ж закладу та наукові записки Українського 
техніко-господарського інституту (Мюнхен), видання серій “Українські граматики” 
та “Українське літературознавство” тощо. 

У читачів особливу зацікавленість викликають книги, присвячені подіям Другої 
світової війни та участі в них українських формувань. У фондах читального залу є ба-
гато літератури, присвяченої висвітленню цієї теми, та найпопулярнішим залиша-
ється багатотомник “Літопис Української Повстанської Армії”, виданий у Торонто. 
При цій нагоді варто висловити особливу подяку нашим місцевим дарувальникам із 
Братства колишніх вояків 1-ої Української дивізії Української Національної Армії 
(колишньої 14-ої Гренадерської дивізії “Галичина”) і особисто Володимирові Малко-
шу, які передали у фонд чимало цікавих книг та повну підбірку журналу “Вісті ком-
батанта” за 1967–2001 рр. Значний інтерес є до періодичних видань, фонд яких вклю-
чає всі числа журналу “Визвольний шлях”, починаючи з 1950 р., підбірки журналу 
“Сучасність” з 1960 р., часопису “Авангард” з 1955 р., фахове видання “Український 
історик”. Є і газети – “Українська думка” (Великобританія), “Українське слово”, 
“Шлях перемоги”, “Український форум” тощо. Книгозбірня україніки примножується 
завдяки значним і надзвичайно цінним пожертвам із особистих книжкових зібрань 
                                                                          

4 Бігусяк М. В. Франкознавчі студії професора В. Т. Полєка // Перевал. – 2006. – № 2–3. – С. 145–150. 



 
Михайло БІГУСЯК 

 

 
142 

зарубіжних меценатів та місцевих дарувальників, серед яких є і викладачі нашого на-
вчального закладу. 

З 2005 р. у Науковій бібліотеці розпочалося впровадження автоматизованої біб-
ліотечної системи, мета якої – автоматизація всіх основних бібліотечних процесів, 
покращення якості обслуговування читачів та розширення списку послуг бібліотеки. 
Відкрито відділ комп’ютеризації та автоматизації бібліотечних процесів, укомплекто-
вано технічний персонал з інженерів та операторів комп’ютерного набору. Створена і 
модернізується єдина комп’ютерна мережа, що з’єднає всі відділи та підрозділи біб-
ліотеки. На даний час мережа включає 25 автоматизованих робочих місць (АРМ) і 
місць доступу для читачів до електронного каталогу за допомогою програмного забез-
печення “УФД/Бібліотека”. Електронний каталог уже містить інформацію про понад 
95 тис. назв книжок та журналів із фондів Наукової бібліотеки. За його допомогою 
можна здійснювати алфавітний та тематичний пошук усіх нових надходжень до 
фондів бібліотеки. Паралельно з наповненням електронного каталогу нових надхо-
джень розпочалася робота зі створення ретроспективного каталогу та штрихкодуван-
ня фондів і впровадження технологій автоматичного обслуговування читачів. У най-
ближчих планах – відкриття читальних залів для роботи з документами в електронній 
формі, модернізація веб-сайту бібліотеки, наповнення фонду електронними версіями 
підручників та монографій, під’єднання до Української науково-освітньої телекому-
нікаційної мережі УРАН. 

І надалі основним видом діяльності бібліотеки є забезпечення навчального про-
цесу та науково-дослідної роботи викладачів і студентів, організація та проведення 
конференцій, тематичних виставок, презентацій книг, літературних вечорів, диспутів, 
усних журналів тощо. Доброю традицією в просвітницькій роботі бібліотеки стало 
проведення презентацій книг викладачів університету, письменників і краєзнавців. 
Зокрема, відбулися зустрічі з письменниками Іваном Драчем, Дмитром Павличком, 
Андрієм Содоморою, Юрієм Андруховичем, Юрієм Покальчуком, Олександром Ірван-
цем, Андрієм Курковим, Ігорем Римаруком, Василем Лизанчуком, Михайлом Андру-
сиком, Олесем Гордоном, Романом Івасевим, Рагулі Власідзе (Грузія), літературо-
знавцем Євгеном Бараном, істориком Володимиром Великочиєм, авторами антології 
“Тканина і ландшафт”, журналу “Форма(р)т”, видавництвами “Нова книга” (Вінниця) 
та “Гостинець” (Івано-Франківськ). Традиційними стали у творчій галереї бібліотеки, 
яка функціонує з 2006 р., виставки художніх полотен місцевих митців, викладачів 
Інституту мистецтв, фотохудожників міст Івано-Франківська і Бая-Маре (Румунія). 
Більша частина загальноуніверситетських заходів проходить за участі книгозбірні – 
виставки й огляди стали невід’ємними атрибутами конференцій, симпозіумів та 
“Днів науки”. Новою формою в роботі стали “Тематичні куточки”, які дозволяють 
об’єднувати на виставках різні матеріали: книги, предмети та речі декоративно-при-
кладного мистецтва, фотографії, які присвячені певній темі. У студентства та співро-
бітників університету став популярним постійно діючий тематичний куток “Україн-
ська хата святами багата”. 

Співробітники бібліотеки брали участь у круглому столі “Інформаційно-освітні 
аспекти співробітництва України з НАТО” (Київ, організатори – ВГО “Демократична 
дія” та Громадська ліга Україна – НАТО) в рамках проекту “Встановлення інформа-
ційних стендів НАТО: створення доступу до інформації з питань міжнародної безпеки 
в Україні” та відкритті в бібліотеці стенду за присутності Посла Республіки Польща в 
Україні Яцека Ключковського. 
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Інформаційне забезпечення є важливою ланкою навчального процесу будь-якого 
вищого навчального закладу. Бібліотека традиційно виконує цю роль. Наскільки її 
інформаційний простір відповідає запитам користувачів, настільки успішною стає 
навчальна та науково-дослідна робота закладу. Саме від чіткої структури інформа-
ційного простору бібліотеки залежить створення необхідних для книгозбірні набору 
інструментів, використання яких дозволить забезпечити кожному студенту та нау-
ковцю оперативний доступ до матеріалів та документів бібліотечного фонду, а біб-
ліотекарям – реалізувати нові форми роботи з користувачами. 

Основним інформаційним центром у бібліотеці є довідково-бібліографічний 
відділ, який протягом року постійно приділяв увагу процесу бібліографування (ство-
рення і регулярне ведення ДБА бібліотеки, підготовка бібліографічних списків, по-
кажчиків) та процесу бібліографічного обслуговування (довідкова робота, поточне 
інформування). Новими матеріалами поповнились розділи та рубрики СКС: україн-
ське громадянське суспільство, інноваційні процеси в галузі освіти, дистанційне 
навчання, екскурсознавство, літературна компаративістика, комунікативна лінгвістика, 
філософія глобалізації та інші. 

Складено рекомендаційні покажчики: “Україна і НАТО”, “Історія Прикарпат-
ського національного університету на сторінках друкованих видань” (210 поз.), “Істо-
рико-етнографічні та лінгвістичні особливості говорів Прикарпаття” (21 поз.), “Світ 
Карпат: розвиток туризму на Прикарпатті”, щоквартально виходили інформаційні 
бюлетені “Вища школа”, “Економіка. Економічні науки”, “Історія. Історичні науки”, 
“Мистецтвознавство”. 

В приміщенні Будинку вчених відкрито спеціалізований читальний зал для аспі-
рантів та науковців, де зберігаються реферативні журнали, вісники університетів та 
інститутів, автореферати дисертацій та дисертації, захищені у спеціалізованих радах 
Прикарпатського університету. 

Фонди бібліотеки поповнюються літературою з питань педагогіки, психології, 
філософії, природничих наук, музики, фізичного виховання, філологічних наук тощо. 
Бібліотечний фонд універсальний, загальна кількість – 679 133 примірників україн-
ською, російською, англійською, німецькою, французькою, польською та іншими 
іноземними мовами, в тому числі: 40 817 журналів (з них 7 430 іноземними мовами), 
12 240 назв газет (601 комплект), 155 542 примірники навчальної літератури, 451 513 – 
наукової літератури, 71 097 примірників художньої літератури, 34 627 – іноземних 
видань. 

Для виконання вимоги Міністерства освіти та науки про забезпеченість навчаль-
ною літературою студентів зросла кількість закупівель її університетом: наприклад, 
за 2007 р. було придбано видань на суму 515 тис. 164 грн. у кількості 22 560 примір-
ників. 80 % з них складає навчальна література, решту – наукова. Це вдвічі більше 
порівняно з минулими навчальними роками. 

Отже, головною метою діяльності Наукової бібліотеки Прикарпатського націо-
нального університету імені Василя Стефаника були й залишаються ті кардинальні 
завдання, які ставляться перед будь-якою університетською бібліотекою5 – сприяння 
справі становлення висококваліфікованих фахівців, виховання у молоді кращих 
людських та громадянських якостей, розширення інтелектуальних здібностей. 

                                                                          
5 Шкира О. Університетська бібліотека як інтелектуальне перехрестя студентів, науковців, освітян 

та бібліотекарів регіону // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 3. – С. 28. 
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В статье кратко описана история, раскрыт состав фондов и проанализированы 
основные направления работы библиотеки Прикарпатского национального универси-
тета имени Василия Стефаныка. Особенное внимание обращено на работу библио-
графов, также подчеркнуто важное значение библиотеки как культурно-информа-
ционного центра.  
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