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До третього випуску “Соціологічної думки” увійшли 

підсумки соціологічного дослідження “Читач та тенденції його 
читання у Тернопільській міській ЦБС”. Воно здійснене 
соціологічною службою ЦБ спільно з фахівцями 12 бібліотек, 
що входять до складу міської ЦБС. 

Усіма дослідницькими процедурами було охоплено 640 
користувачів: проаналізовано 321 анкету, 264 формуляри, 57 
бланків обліку читацького попиту, а також статистичні 
документи роботи бібліотек – баз дослідження. 

За допомогою взаємодоповнюючих методів, узагальнена 
соціологічна інформація буде корисною для тих бібліотечних 
фахівців, хто хоче будувати свою діяльність у відповідності з 
динамічно зростаючими читацькими потребами. 

 
 
 
 

Читач та тенденції його читання 
у Тернопільській міській ЦБС 

Результати соціологічного дослідження 
 

У І півріччі 2003 року бібліотеками Тернопільської 
міської ЦБС проведено соціологічне дослідження “Читач та 
тенденції його читання у Тернопільській міській ЦБС”. 

Метою дослідження було визначення основних 
соціально-духовних пріоритетів у читанні користувачів. 

Об’єктом дослідження стали всі категорії читачів міської 
централізованої бібліотечної системи, а предметом – їх 
інформаційні потреби та запити. 

Дослідження проводилось на основі анкетувань, 
опитувань читачів, власних спостережень бібліотекарів, 
аналізу статистичних даних роботи міських бібліотек. 

Анкетування та опитування проводилося у всіх 

масових заходів. 
Аналіз одержаних результатів виявив проблеми в системі 

бібліотечного обслуговування користувачів ЦБС міста. 
На їх вирішення буде спрямовано комплекс заходів, а 

саме: 
• нарощування інформаційного потенціалу бібліотек 

міської ЦБС, в т.ч. шляхом залучення позабюджетних 
коштів; 

• удосконалення та активізація наявних інформаційних 
ресурсів бібліотек; 

• поповнення книжкових фондів бібліотек новими 
україномовними виданнями шляхом налагодження 
партнерських стосунків з місцевими видавництвами; 

• подальше розширення додаткових послуг бібліотек; 
• реклама інформаційних послуг; 
• формування інформаційної культури користувачів; 
• підвищення професійного рівня працівників 

бібліотек. 
Ми впевнені, що реалізація цих заходів значно 

покращить якість існуючої системи бібліотечного 
обслуговування книгою, інформаційних послуг, стане 
відчутним поштовхом для поліпшення стану комплектування 
книжкових фондів, формування сучасного читацького 
контингенту, визначення форм та методів роботи бібліотек 
згідно з сучасними читацькими потребами. 

 
 
 
Дитяча бібліотека № 4. Година духовності “Книга у моєму 

житті” 
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бібліотеках міської ЦБС за різноманітними темами, а саме: 
“Як Вас обслуговують у нашій бібліотеці?” (всі бібліотеки 
ЦБС), “Ваші мотиви звернення у бібліотеку?” (всі бібліотеки 
ЦБС), “Бібліотека очима читача” (ЦМБ, б-ки № 2, № 3, № 4, № 
5 для дорослих), “Бібліотеки та видавництва” (всі бібліотеки 
ЦБС), “Краща книга року” (всі бібліотеки ЦБС), “Книга і 
бібліотека в молодіжному середовищі міста” (ЦДБ, ДБ-ки № 2, 
№ 3, № 4, № 5), “Бібліотека і професійна орієнтація молоді” 
(б-ки № 7, № 8 для дорослих, ЦДБ, ДБ-№ 4), та ін. 

 

 
“Бібліотека очима читача” – чергове засідання літературно-

мистецької вітальні “Червона калина” 
У дослідженні взяло участь 640 користувачів, з них 235 

дітей. 
Дані стверджують, що основною категорією 

користувачів бібліотек є студентська та учнівська молодь, або 
– 52% від загальної кількості читачів, 24%– службовці, 13% – 
робітники, 11% – інші категорії – громадяни пенсійного віку, 
тимчасово непрацюючі, домогосподарки. 

Віковий діапазон основної більшості респондентів 
коливається від 17 до 50 років. 

Серед опитуваних: 
 
• 55% респондентів хотіли б бачити наші заклади не 

тільки з добре укомплектованими фондами, але і 
добре технічно оснащеними, з доступом до мережі 
Інтернет; 

• 27,5% респондентів хочуть бачити бібліотеки 
культурно-просвітницькими закладами, місцем 
спілкування з цікавими людьми; 

• 9,3% – центрами краєзнавства. 
•  
З конкретним запитом звернулось 63% відвідувачів, 

44,7% – з тематичними запитами. Частіше за інші називались 
такі теми: “Економіка України”, “Правова реформа в Україні”, 
“Банківська справа”, “Народознавство”, “ Історія України”. 

 

Різко збільшився попит на документи з комп’ютерної 
грамотності. Особливою популярністю користуються книги: 

 
Пуэл Т. Веб-дизайн: Пер. с англ. – СПБ,: БХВ-Петербург, 

2002. – 1024 с.: ил. 
 
Тайц А.М. Самоучитель Аdobe Photoshop 7 – СПБ,: БХВ-

Петербург, 2002. – 6880 с.: ил. 
 
Блатнер П. Использование Microsoft Excel 2000: 

Cпециальное издание: Пер. с англ.: Уч. пособие. – М.: 
Вильямс, 2000. – 1024 с.: ил. 

 
Симонович С.Б. Новейший самоучитель по работе в 

Интернете. М.: Информком-прес, 2000. – 528 с. 
 
Дані дослідження стверджують, що читачі для 

задоволення своїх інформаційних потреб найбільше 
використовують книги та періодичні видання. 

У ході опитування з’ясовувались пропозиції 
користувачів щодо покращення якості обслуговування у 
бібліотеках ЦБС для більш повноцінного задоволення їх 
запитів, зокрема такі: 

• 43% респондентів наголосили на необхідності 
популяризації сучасної літератури у ЗМІ – пресі, 
радіо, телебаченні; 

• 21% – запропонували активізувати співпрацю міських 
бібліотек з місцевими видавництвами для поповнення 
книжкових фондів навчальними посібниками та 
довідниками тернопільських авторів; 

• 15% – активізувати роботу літературно-мистецьких 
віталень у напрямку популяризації сучасної 
української літератури; 

• 11% – запропонували ввести додаткові бібліотечні 
послуги з довідково-інформаційного обслуговування 
читачів; 

• 10% – запропонували свої послуги у проведенні 
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Результати дослідження показали, що мотиви звернення 

до бібліотеки пов’язані зі змістом і метою діяльності 
користувачів. 

Провідним мотивом є прагматичний – навчання. На це 
вказав 41% респондентів. Студентські та учнівські 
інформаційні запити продиктовані навчальними програмами і 
тільки 11% від загальної кількості опитуваних цієї категорії 
користувачів надають перевагу читанню для дозвілля. 

Особливим попитом в юнацтва користуються навчальні 
посібники та довідкова література з різних галузей знань, 
зокрема українською мовою. 

 
 
 
 
Бібліотека № 5 для дорослих. Захист читацького формуляру 
 
Найвищий рейтинг серед читацьких уподобань цієї 

категорії читачів отримали книги: 
 
Мороз А.А. Маркетинг: Підручник. – Львів: Інтелект-

Захід, 2002. – 244 с. 
 
Банківська справа: Навч. посібник/ За ред. Р.І. Тиркала. – 

Тернопіль: Карт-Бланш, 2001. – 314 с. 
 
Гріфін Р. Основи менеджменту: Підручник/ За ред. 

В. Яцури. – Львів: БаК, 2001. – 624 с. 
 
Основи економічної теорії: Підручник/ За ред. 

А.А. Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с.: іл. 
 
Надольний І.Ф. Філософія: Навч. посібник. – К.: Вікар, 

1997. – 584 с. 
 
У читанні для дозвілля молодь надає перевагу 

детективам та фантастиці. Найбільшим попитом 
користувались книги авторів: Людмили Баграй, Анатолія 

Монтанеллі І. Без нудьги: Вибрані статті/ Пер. з італ. 
О. Ковша. – Львів: Кальварія, 2002. – 58 с. 

 
У бібліотеках для дітей (ЦДБ, ДБ-ки №2, №3, №4, №5) 

найбільш активними читачами є дошкільники та школярі 
молодших класів (41,5% від загальної кількості читачів). Дані 
опитувань показують, що у цієї категорії користувачів, крім 
потреб у прагматичному читанні, високий рівень потреб у 
читанні для дозвілля – 41,7%. 

 
 

 
Центральна дитяча бібліотека. Зустріч з поетесою Мартою 

Чопик 
 
Вони найбільше звертаються до таких книг: 
 
Ліщук В. Материнська школа: Збірник. – К.: Казковий 

світ, 2002. – 104 с. 
 
Плавенчук О. Горобинові коралі: Вірші. – К.: Львів: 

Кальварія, 2002. – 102 с. 
 
Казки народів Єврипи: Збірник. – К.: Веселка, 2001. –  

112  с. 
 
Ярошенко А. Оповідь про славного князя Святослава. – 

Чернігів: Деснянська правда, 2001. – 14 с. 
 
Дослідженням передбачалось також виявити, яку 

інформацію найбільше потребують читачі. 
Результати аналізу показали різносторонні інтереси 

користувачів. Більшість опитуваних визначили потребу в 
інформаційних ресурсах по декількох напрямках чи темах. 

Так, незалежно від віку чи фаху, новинами культури, 
мистецтва, освіти цікавились 46,5%, новинами науки – 28,3%, 
інформацією з проблем менеджменту – 14,7%, інформаційних 
технологій – 16,4%. 
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Дністрового, Олекси Бугая, Поліни Дашкової, Стівена Кінга, 
Жоржа Бернаноса. 

Варто відзначити, що значно зросли потреби у читанні 
для дозвілля у користувачів середнього та старшого віку (43 
%). Перевага у цій групі надається художній літературі, на 
другому місці – періодичні видання. 

Жанрово-тематичні уподобання виглядають так: 
детективи, жіночі, сімейні, історичні романи, фантастика. 
Найбільш популярними виявились книги авторів: Юрія 
Рогози, Олександра Зорича, Валерія Шевчука, Володимира 
Малика, Марії Матіос, Юрія Андруховича, Олександри 
Марініної, Дарії Донцової, Сідні Шелдона, Стівена Кінга, 
Даніели Стіл. 

 
 
Центральна бібліотека. Зустріч з авторами та видавцями книг 
 
Дослідження показало, що на тлі вимогливості 

користувачів до поповнення фондів бібліотек сучасною 
художньою літературою, інтерес до творів українських авторів 
не спадає. Більшість респондентів, а це 36% від опитаних, 
залишились незадоволеними недостатньою кількістю 
україномовних видань у фондах бібліотек. 

Безумовними лідерами популярності стали книги: 
Українська проза та поезія: 
 
Щегельський П. Полювання на Гомо Сапієнс: Романи/ 

Мал. О. Яцура. – К.: Укр. письменник, 2003. – 221 с. 
 
Компанієць О. Назустріч: Роман. – Львів: Кальварія, 

2002. – 208 с. 
 
Костенко Л. Пейзажі пам’яті: Вибрані поезії. – Львів: 

Літопис, 2002. – 128с. 
Матіос М. Життя коротке: Книга прози. – Львів: 

Кальварія, 2001. – 234 с. 
 
Публіцистика: 

 
Лебюда Д. Таємниця папи. – К.: Знання, 2001. – 221 с.: іл. 
 
Російська проза та поезія: 
 
Донцова Д. Жена моего мужа: Детектив. – М.: Экспо-

Пресс, 2002. – 432 с. 
 
Полякова П. Интим не предлагать: Повести. – М.: Экспо-

Пресс, 2002. – 320с. 
 
Дашкова П. Питомник: Роман. – М.: ООО Астрель, 2000. 

– 384 с. 
 
Хлебников В. Творения. – М.: Худож. литература, 1997. – 

735 с. 
 
Публицистика:  
 
Головин Я. Заметки современника: Избранное. – М.: АО 

Пресс, 2002. – 65с. 
 
Зарубіжна проза та поезія: 
 
Коельо П. Алхімік: Роман/ Пер. з португал. В. Морозова. 

– Львів: Класика, 2001. – 108 с. 
 
Шелдон С. Звезды сияют с небес: Роман/ Пер. с англ. 

Б. Тетовина. – М.: ООО Аст, 2000. – 432 с. 
 
Роббинс Х. Хищники: Роман/ Пер. с англ. В. Вебера. – 

М.: ООО Аст, 1999.– 464 с. 
 
Низами Г. Лирика. –  М.: Худож. литература, 1995. –   

382 с. 
 
Публіцистика: 
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