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Література кожного народу – 

це найкраще дзеркало його життя. 

Іван Франко 

 

Книжка супроводжує людину все її життя. Вона розвиває її 

свідомість, почуття, волю, психіку, допомагає долати життєві 

негаразди і тим самим формує особистість. 

Про те, що читають користувачі Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки з художньої літератури, 

а також які книжки мають найбільший попит серед них, 

дізнаємося з результатів локального соціологічного дослідження 

«Краща книга року». 

Зокрема, передбачалося визначити: 

• рівень популярності серед читачів сучасної української та 

зарубіжної книжки; 

• читацький інтерес до конкретної книжки українських та 

зарубіжних авторів;  

• рівень читацької компетентності користувачів відповідно до 

книжкових ресурсів бібліотеки. 

Дослідження проведено з допомогою методів усного 

опитування й аналізу читацьких формулярів користувачів 

відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ. 

Проаналізувавши формуляри користувачів, можна зробити 

висновок, що читачі добре обізнані з новинками літератури, 

читають різножанрові твори, а творчість окремо взятого 

письменника сприймають украй індивідуально. 

Не залишилися поза увагою користувачів книжки лауреатів 

різноманітних літературних премій, зокрема Національної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка – Мирослава Дочинця, 

Емми Андієвської, Василя Шкляра; «Коронація слова» – Ірен 

Роздобудько, Галини Вдовиченко, Вікторії Гранецької; 

«ЛітАкцент року» – Тараса Антиповича, Оксани Забужко, 

Сергія Жадана; «Книга року ВВС» – Тетяни Малярчук, Софії 

Андрухович; Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» – Юрія 

Винничука, Олеся Ульяненка.  
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Значний попит мала підліткова література, яка надійшла до 

бібліотеки на виконання наказу Міністерства культури України 

від 31.10.2017 р. № 1132 «Щодо здійснення придбання 

україномовних книг для поповнення фондів публічних 

бібліотек» та за програмою «Українська книга»: «Солоні 

поцілунки» Ольги Купріян, «Крута компанія» Надії Білої, 

«Йорґен + Анна = любов» Віґдіс Йорт, «16 весна» Василя 

Теремка, «Федько у віртуальному місті» Сергія Гридіна, 

     
 а також нові твори для різновікової читацької (і не тільки 

дитячої) аудиторії, у яких порушуються теми життя і смерті, 

втрати та віднайдення гармонії в житті: «Мій тато став зіркою» 

Галини Кирпи, «Мій дідусь був черешнею» Анджели Нанетті 

(ідея реінкарнації (перевтілення)), «#ЯНеБоюсьСказати» Насті 

Мельниченко (тема підліткового сексуального насилля), 

«Перехідний вік моєї… мами» Ірини Мацко (про непрості 

стосунки дорослих та дітей). 

    
Здобули популярність у користувачів нові серії книжок: 

«Сучасна проза України» від харківського видавництва 

«Фабула» (представлено твори наших сучасників: Михайла 

Юдовського, Андрія та Світлани Клімових, Володимира 

Рафєєнка), «In crudo» («Без прикрас») від видавничого центру 
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«Академія» (книжки про маловідомих авторів, найкращі твори 

котрих із тих чи інших причин не друкувалися раніше 

й тривалий час залишалися поза увагою читачів, зокрема 

Валер’яна Підмогильного, Агатангела Кримського, Антона 

Крушельницького), «Краяни – лауреати Шевченківської 

премії», яку започаткував відомий тернопільський письменник, 

редактор, краєзнавець Богдан Мельничук (перший випуск 

присвячений нашому краянинові, поету Степанові Сапеляку), 

серія книжок від Тернопільської обласної організації 

Національної спілки письменників України, до якої увійшли 

художня література, літературна критика, публіцистика 

мистців Тернопільщини, низка серій від видавництва 

«Навчальна книга – Богдан»: «Детективна серія ВО», 

«Український детектив», «Ім’я на обкладинці» (про життєві 

шляхи й творчі здобутки видатних діячів світової культури). 

Науковці, викладачі вишів, студенти цікавилися есеями-

біографіями українських літераторів, дослідженнями про 

мистців класики та сучасності, а саме: «Що таке українська 

література» Леоніда Ушкалова, «Третя варта» (про Івана 

Франка), «Кинути каменем» (про Ірину Вільде) Романа Горака, 

«Гармонія крізь тугу дисонансів…» (про Ліну Костенко) Івана 

Дзюби, Ліни Костенко, Оксани Пахльовської, «Чорний 

романтик Сергій Жадан» Івана Дзюби. 
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Мали попит серед користувачів популярні видання 

2017 року: «Троща» Василя Шкляра, «Земля Загублених, або 

Маленькі страшні казки» Катерини Калитко, «№ 1» і «№ 2» 

Остапа Дроздова, «Ловець океану» Володимира Єрмоленка, 

«Дорога святого Якова» Дзвінки Матіяш, «Лютеція» Юрія 

Винничука, «Інтернат» Сергія Жадана, «Спустошення» Любка 

Дереша, «Діва Млинища» Володимира Лиса, «Не озирайся 

і мовчи» Макса Кідрука, «Шенгенська історія» Андрія Куркова, 
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а також книжки Юрія Іздрика, Тараса Прохаська, Юрія 

Андруховича та інших. 

Значний інтерес виявили читачі до творів «Зворотний бік 

світів», «Зворотний бік темряви» Дари Корній, «Ракурс» 

Світлани Талан, «Остання жінка, останній чоловік» Людмили 

Таран, «Мати все» Люко Дашвар, «Вітражі» Міли Іванцової, 

«Ось відкрита долоня» Галини Вдовиченко, «Мелодія кави 

в тональності сподівання» Наталії Гурницької та ін. 

Разом із тим, моніторинг засвідчив, що користувачі 

молодого віку читали книжки письменників-ровесників: Ірени 

Карпи, Любка Дереша, Макса Кідрука, Дзвінки та Богдани 

Матіяш, Андрія Любки, Катерини Бабкіної, Павла Коробчука, 

Оксани Форостини, Ірини Цілик та інших. 

Не втратила популярності й художня література місцевих 

авторів. Жіноча аудиторія захоплювалася творами «Цвіте 

терен», «Благословен, хто йде» Лесі Коковської-Романчук, 

«Коли брати стають ворогами» Ніни Фіалко, «Чорний опал» 



8 

Галини Денеги, «Жав-Жайвір-Жар» Лесі Білик, а також 

книжками Івана Байдака, Оксани Сайко, Надійки Гербіш, 

Дзвінки Торохтушко, Наталії Михно. 

На жаль, детективний жанр на українському книжковому 

ринку не надто поширений. Увагу та прихильність читачів 

здобули тернопільські літератори Олександр Вільчинський, 

Анатолій Дністровий, Олексій Волков, Сергій Ухачевський. 

Читали користувачі й інтелектуальну літературу, зокрема 

твори «Слуга з Добромиля» Галини Пагутяк, «Сполохи» Кості 

Москальця, «Хроніки від Фортінбраса» Оксани Забужко. 

Як і в попередні роки, не втратили популярності серед 

читачів середнього та літнього віку культові українські автори 

історичного роману XX століття: Роман Іваничук, Юрій 

Мушкетик, Володимир Малик, Павло Загребельний, Валентин 

Чемерис, тернопільські письменники Юліан Опільський, Осип 

Назарук, Володимир Гжицький. Часто запитували історичну 

прозу сучасних українських письменників: Владислава Івченка 

(«Два пасинки Митрополита»), Андрія Кокотюхи («Адвокат 

з Личаківської», «Привид із Валової», «Автомобіль із 

Пекарської»), Наталки Сняданко («Охайні прописи ерцгерцога 

Вільгельма» – про одного з найекстравагантніших членів 

імператорської родини Габсбургів – Вільгельма, відомого 

в Україні за бойовим псевдонімом Василь Вишиваний), Остапа 

Українця («Малкут» – роман про місто Івано-Франківськ). 
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Схвальну оцінку та позитивні відгуки читацької аудиторії 

отримали видання патріотичної тематики, лауреати 

літературних премій: збірник оповідань Катерини Калитко 

«Земля загублених, або Маленькі страшні казки» («Книга року 

ВВС – 2017», літературна премія ім. Джозефа Конрада 

2017 року); роман Сергія Жадана «Інтернат» – про початок 

збройного конфлікту на Донбасі (премія «Літакцент – 2017» 

у номінації «Проза», найкраща книга 24-го Форуму видавців 

у Львові в номінації «Сучасна українська проза» (2017), премія 

ім. Василя Стуса за громадянську позицію, премія 

Лейпцизького книжкового ярмарку). Також мали попит 

книжки «Повернутися дощем», «Ракурс» Світлани Талан, 

«Сапери» Сергія Гридіна (про те, як війна випробовує чоловіків, 

якою вона є і кому вона протистоїть), «Долгота дней» 

Володимира Рафєєнка, автора з Донеччини, «5 секунд, 5 днів», 

«Іловайськ» Євгена Положія, збірка оповідань «Історія зі сходу 

на захід» Маргарити Сурженко. 

Цікавилися користувачі й волонтерським рухом в Україні. 

Не оминули вони увагою трилогію «Наші атланти» Степана 

Гериліва, журналіста з Бердянська, у якій у хронологічному 

порядку відтворено нелегкі волонтерські будні, а розповідь 

підкріплено десятками світлин та поезією автора. 

Велике враження на користувачів справила художньо-

документальна повість Лесі Орляк «Ти зробив усе, що зміг», де 
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переплелося все: байдужість, зради, лицемірний патріотизм 

і готовність до самопожертви та безкорислива любов до Батьків-

щини, а розповідь перепущена крізь зболене серце матері 

(авторки повісті), яка втратила сина в цій неоголошеній війні.  

І надалі залишаються запитуваними твори, які вивчають 

відповідно до шкільних програм з української та зарубіжної 

літератури. В основному це книжки українських письменників, 

розраховані на учнів молодшого, середнього та старшого 

шкільного віку: «Фарбований лис» Івана Франка, «В країні 

сонячних зайчиків», «Тореадори з Васюківки» Всеволода 

Нестайка, «Микита Кожум’яка» Олександра Олеся, «Лось» 

Євгена Гуцала, «Степова казка», «Дивак», «Три зозулі 

з поклоном» Григора Тютюнника, історична трилогія «Джури» 

Володимира Рутківського, «Таємниця козацької шаблі» Зірки 

Мензатюк, «Закляте місце», «Хуха-Моховинка» Василя 

Короліва-Старого, «Євшан-зілля» Миколи Вороного, «Дім на 

горі» Валерія Шевчука, еміграційна література: «Під чужим 

небом» Євгена Маланюка, «Тигролови» Івана Багряного, твори 

письменників «розстріляного відродження»: Євгена Плужника, 

Миколи Хвильового, Валер’яна Підмогильного та інших, 

українські народні казки, книжки зарубіжних письменників: 

«П’ятнадцятирічний капітан» Жуля Верна, «Пригоди Тома 

Сойєра», «Пригоди Гекльберрі Фінна» Марка Твена, «Хлопчик-

зірка» Оскара Уайльда, «Три товариші» Еріха Марії Ремарка, 
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«Лобо», «Доміно» Ернеста Сетона-Томпсона, «Кульбабове вино» 

Рея Бредбері, «Поліанна» Елеонори Портер, «Чарлі і шоколадна 

фабрика» Роальда Дала, «Комета прилітає», «Капелюх-

чарівник», «Зима-чарівниця» Туве Янссон, казки народів світу, 

твори тернопільських авторів: Бориса Демківа, Євгена 

Безкоровайного, Олега Германа, Богдана Мельничука, Петра 

Сороки, Богдана Андрушківа, поетів-гумористів Євгена Дудара, 

Богдана Бастюка. 

Моніторинг засвідчив підвищений інтерес читачів до 

україномовних видань творів сучасних зарубіжних 

письменників, яких достатньо у фонді відділу. 

Мали попит книжки письменників – лауреатів багатьох 

престижних літературних премій, а саме: «Щиголь» Донни 

Тартт, «Соловей» Крістін Генни, «Все те незриме світло» Ентоні 

Дорра (лауреати Пулітцерівської премії), «Японський коханець» 

Ісабель Альєнде (лауреатка Національної премії Чилі з літера-

тури (2010)), «Безчестя» Джона Максвелла Кутзее (лауреат 

Букерівської премії та Нобелівської премії з літератури), «Не 

відпускай мене» Кадзуо Ішіґуро, «Забагато щастя» Еліс Манро, 

«Час second-hand» Світлани Алексієвич (лауреати Нобелівської 

премії в галузі літератури), «Англійський пацієнт» Майкла 

Ондатже, «Життя Пі» Янна Мартеля (лауреати Букерівської 

премії). 

Серед молодіжної аудиторії користувалися популярністю 

містичні твори, трилери, фантастика, світові бестселери про 

філософію життя та кохання сучасних і класичних авторів: 
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«Під куполом» Стівена Кінга, «Сніговик» Ю Несбьо, «Дівчина 

у потягу» Поли Гоукінз, «Хірург», «Асистент» Тесс Ґеррітсен, 

«Літак без неї» Мішеля Бюссі, «Кульбабове вино» Рея Бредбері, 

«Відьмак» Анджея Сапковського, «Ліки від кохання та інші 

оповіді психотерапевта» Ірвіна Ялома, «Природа всіх речей» 

Елізабет Ґілберт, «Таємнича історія Біллі Міллігана» Деніела 

Кіза. 

Люди поважного віку переважно читали «легкі» жанри – 

мелодраму, зокрема твори таких авторів: Сідні Шелдона, 

Барбари Картленд, Беатріс Смолл, Даніели Стіл, Колін 

Маккалоу, Сандри Браун, а також детективи Джеймса Гедлі 

Чейза, Рекса Стаута, Агати Крісті, Олександри Мариніної, Дарії 

Донцової, Олега Роя, Чингіза Абдуллаєва та інших. 

Не спав інтерес до класичних творів Еріха Марії Ремарка, 

Теодора Драйзера, Габріеля Гарсії Маркеса, Еріка-Емманюеля 

Шмітта, Джорджа Оруелла, Джерома Девіда Селінджера, 

Ернеста Хемінгуея, Януша Вишневського, книжок сучасних 

зарубіжних авторів у перекладах українською мовою, серед 

яких бестселери за версією «The New York Times» та «Amazon»: 

«Атлант розправив плечі» Айн Ренд, «Шантарам» Грегорі 

Девіда Робертса, «Щасливі люди читають книжки і п’ють каву» 

Аньєс Мартен-Люган, «Маленька паризька книгарня» Ніни 

Джордж, «Бузкові дівчата» Марти Холл Келлі, «Велика 

маленька брехня» Ліян Моріарті, «Ловець повітряних зміїв» 

Халеда Госсейні. 
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Мала своїх прихильників інтелектуальна художня 

зарубіжна література, а саме романи «Маг» Джона Фаулза, 

«Алхімік» Пауло Коельо, «Великий Ґетсбі» Френсіса Скотта 

Фіцджеральда, «Ім’я Рози» Умберто Еко, «Улісс» Джеймса 

Джойса.  

Отже, результати соціологічного дослідження «Краща книга 

року» засвідчують те, що бібліотека й надалі залишається для 

користувача основним місцем задоволення духовних потреб та 

джерелом отримання необхідної інформації. Зроблені висновки 

є підставою для вирішення проблем щодо вдосконалення 

комплектування фондів відповідно до реальних потреб і запитів 

читачів. 

Проведений моніторинг дав змогу відстежити тенденції та 

зміни в читанні користувачів, отримати цілісну картину про те, 

що читають користувачі відділу міського абонементу 

Тернопільської ОУНБ. Негативні чинники, виявленні під час 

опитування, послужать новими напрямами в науково-дослідних 

роботах на перспективу. 

 

 

 

Оксана Гавенко, 

головний бібліотекар відділу міського 

абонементу Тернопільської ОУНБ, 

Людмила Герман,  

провідний бібліотекар відділу міського 

абонементу Тернопільської ОУНБ, 

Тетяна Ковалькова,  

завідувачка відділу міського 

абонементу Тернопільської ОУНБ 
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