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Черговий, 4-й випуск інформаційно-аналітичного 

бюлетеня “Соціологічна думка” містить короткий огляд 
досліджень, проведених соціологічними службами 
центральних бібліотек Борщівської, Збаразької та 
Теребовлянської ЦБС області у 2004 році, результати вивчення 
читацьких інтересів і уподобань бібліотечних працівників 
абонементу ОУНБ, перелік книг, які необхідно перевидати 
видавництвам України та м. Тернополя зокрема. 

Пропоновані матеріали свідчать про те, що 
незважаючи на складні умови роботи та недостатнє 
фінансування, ЦБС активізували свою участь у власних 
соціологічних дослідженнях, дозволили визначити коло 
проблем, які потребують першочергового вирішення. 

Роботи подаються у скороченому вигляді. 
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політології. (Немає підручників). 
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33. Чуб Д. Твори. 
 
 
 
 

Моліцька Г. С., заступник 
директора ОУНБ з наукової 
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“Краща поетична і прозова книга року 
наших земляків”  

(Результати експрес-дослідження) 
 

Тернопільщина щедра талантами. Понад 350 
імен письменників пов’язані з нашим краєм, їх 
творчість приваблює різноманіттям тем і жанрів , 
утверджує істини Добра, Свободи, Справедливості і 
Любові. 

Тому у Борщівській центральній бібліотеці 
особливої уваги набуває літературне краєзнавство, 
спрямоване на вивчення і популяризацію творчості 
славетних земляків. 

 
Дане експрес-дослідження зумовлене збільшенням 

запитів користувачів на книги письменників-земляків.  
Основна мета – вивчення реального попиту на твори з 

літературного краєзнавства та відповідність їх читацьким 
потребам читацьким потребам. 

Для вирішення завдання було здійснено аналіз фонду 
“Тернопільщина літературна” (за зведеною краєзнавчою  
картотекою), а також проведено анкетування (Анкета 
додається). Загалом було проанкетовано 94 користувачі .За 
віком: 6,2 відсотка – це юнацтво і молодь; 22,9 відсотка – 
читачі від 29 до 45 років. 

До числа опитаних увійшли представники 
найрізноманітніших соціально-професійних груп. Найбільшу 
кількість склали працівники освіти (13,9 відсотка), культури 
(6,1 відсотка), службовці (7,2 відсотка). 

Більшість респондентів мають значний читацький 
стаж, серед них 42 відсотка відвідують бібліотеку понад 15 
років. 

Досліджено, що на читацький попит значно впливає 
рід занять читачів. Та найчастіше звертались до цієї теми 
школярі, студенти вузів, вчителі, працівники культури, у яких 
є  постійна потреба у підготовці до занять, підвищенні 

 
Соціологічна служба ОУНБ на 

замовлення місцевих видавництв 
провела вибіркове опитування 
користувачів та бібліотечних 
працівників щодо книг, які необхідно 
перевидати у 2005 році. 

 
Подаємо зведений список запропонованих 
видань: 

1. Андрухович Ю.Переверзія: Роман.- Львів: Класика, 
2000.- 290 с. 

2. Блейк В. Твори. 
3. Борхес Х. Л. Твори. 
4. Бойко О. Д. Історія України: Посібник для вузів.- К.: 

Академія, 1999. 
5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. 

проф. Ф. Ф. Бутинця.- Житомир: ЖТП, 2001.- 672 с. 
6. Вакуленко П. Всі твори. 
7. Уітмен В. Твори. 
8. Гессе Г. Сіддхартха: Повісті; Степовий вовк. Роман / 

Пер. з нім.- К: Молодь, 1992.- 253 с. 
9. Дюрренматт Ф. Гостина старої дами: Трагічна комедія.- 

Мюнхен: Сучасність, 1974.- 106 с. 
10. Економіка підприємств: Посібник / За ред. П. С. 

Харіва.- Тернопіль: Економічна думка, 2002.- 450 с. 
11. Заруба О. Страхова справа.- К.: Знання, 1998.- 321 с. 
12. Ібсен Г. П’єси. 
13. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української 

культури XV-XVII ст.- К.: Наукова думка, 1966.- 249 с. 
14. Історія України / Керівник авт.кол. Ю. Зайцев.- Львів: 

Світ, 1996.- 488 с. 
15. Кальдерон Педро Пьесы. В 2 т. / Пер. с исп. - 

М.:Искусство,1961. 
16. Костенко Л. Поезії. 
17. Куліш М. П’єси. 
18. Літопис Руський.- К.: Дніпро, 1985.- 592 с. 
19. Людина і світ: Підручник / Ред. Л. В. Губерський, А.О. 

3 26 



  
загальноосвітнього рівня, кваліфікації. 

Двадцять шість відсотків відвідувачів бібліотеки є 
учасниками проведених масових заходів, їх насамперед 
приваблює присутність самих письменників, 
літературознавців, дослідників творчості письменників-
земляків, працівників місцевих видавництв.  

Половина опитаних (50 відсотків) – задовольняє свої 
запити на цю літературу, 32,3 відсотка – не знаходять новинок, 
12 відсотків – дуже рідко отримують необхідні видання. 

Віддають перевагу поетичним збіркам Ганни Костів -
Гуски, Івана Гнатюка, Галини Гордасевич, Миколи Дубаса, 
Григорія Радошівського, Володимира Барни, Володимира 
Вихруща, Дарії Чубатої,  Георгія Петрука-Попика, Євгена  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Юліана Опільського, Уласа Самчука, Володимира Гжицького, 
Тимотея Бордуляка, Бориса Харчука. 

Серед творів, які найбільше бралися, – “Додому нема 
вороття” Романа Андріяшика, “Чорне озеро”, “ Опришки” 
Володимира Гжицького, “Марія” Уласа Самчука, “Заметіль” 
Романа Купчинського, “Волинь” Бориса Харчука. Відрадно, 
що бібліотека достатньо забезпечена цими книгами. 
Респонденти-жінки (17,3 відсотка) виявили особливий інтерес 
до 8-ми жіночих романів про кохання Лесі Романчук “Не 
залишай...". 

Найбільше відмовлень припало на поетичні твори 
Олега Германа, Євгена Дударя, Володимира Вихруща, Левка 

Пропозиції ЦБС області щодо включення в 
“Українську бібліотечну серію” на 2005 рік таких 

назв книг: 
 
1. Андрухович Ю.   Переверзія 
2. Зюскінд П.    Парфюмер  

(укр.мовою) 
3. Мирний П.    Хіба ревуть воли,  

як ясла повні? 
4. Карпенко-Карий І.   П’єси 
5. Костенко Л.    Поезії 
6. Маркес Г.    Сто лет одиночества 

 (укр мовою) 
7. Толстой Л.    Война и мир (укр. 

 мовою) 
8. Достоєвський Ф.   Преступление 

 и наказание 
 (укр.мовою) 

9. Пашковський Є.   Щоденний жезл 
10. Герасим’юк В.   Поет у повітрі 
11. Ібсен Г.    П’єси 
12. Пушкін О.    Програмові твори 

(укр.мовою) 
13. Короленко В.    В дурном обществе 

(укр. мовою) 
14. Уітмен В.    Листья травы 

 (укр.мовою) 
15. Харукі Муракамі   Романи 
 

     
   
 Моліцька Г. С., заступник 
директора ОУНБ з наукової 
роботи 
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Зозуляка, Олега Германа, 
Олександра Астаф’єева, Ярослава 
Кондри, Степана Будного, Богдана 
Лепкого, Оксани  Сенатович, Івана 
Горбатого – 26,9 відсотка 
користувачів 

Тридцять відсотків читачів 
звертались до прозових творів 
Романа Андріяшика, Романа 
Купчинського, Богдана Лепкого,  



  
Крупи, твори молодих літераторів Тернопільщини Зоряни 
Замкової, Мар’яни Савки. 

Десять відсотків опитаних відмітили, що фонди за 
останні роки дуже збідніли, 23,2 відсотка хотіли б отримувати 
інформацію про нові надходження книг наших земляків. 

Що ж до джерел отриманої інформації, то 32 відсотка 
вказали на пресу, 6 відсотків - на радіо. 

Жодних претензій не вказано до обслуговування  
користувачів та самої праці бібліотекарів.  

Відрадними були відповіді, що стосувалися надання 
практичної допомоги бібліотеці. Зокрема, 45 відсотків – 
подарують книги бібліотеці, 7 відсотків – допоможуть 
провести масові заходи, 12 відсотків – принесуть періодичні 
видання, 6 відсотків – нададуть фінансову підтримку.  

І, нарешті, респонденти відзначили необхідність 
випуску літературно-художнього журналу “Тернопіль”, як це 
було 10 років тому, а також налагодження систематичних 
поступлень видань письменників-земляків та збільшення їх 
екземплярності у бібліотеці. 

Було рекомендовано також розширити тематику 
масових заходів, кінцевим результатом яких має стати районне 
літературно-мистецьке свято. 
 

С. С. Миколинська, директор 
Борщівської ЦБС 

 

Анонс: 
Уже два роки підряд соціологічна служба Борщівської 

центральної бібліотеки проводить дослідження з вивчення 
стану краєзнавчих картотек у сільських бібліотеках-філіях. 

За відповідною методикою здійснюється їх детальне 
обстеження, оцінка якості та використання. 

Дослідження допоможе працівникам бібліотек 
привести зміст, форми, наповнення, розміщення описів в 
краєзнавчих картотеках у відповідність з реаліями життя 
регіону. 

Про результати дослідження читайте у наступних 
випусках “Соціологічної думки”. 

Иностранная  литература. 
 

Слід зазначити, що колектив бібліотекарів 
абонементу за віком молодий і йому притамана також 
мода на певного автора та схильність до впливу 
читацької аудиторії. 

Ця проблема стане предметом подальшого 
дослідження в ОУНБ 

 

Бестселер 2004 
 

Книги-лідери, що завоювали найбільший 
рейтинг популярності серед  
читачів абонементу ОУНБ 

 
УКРАЇНСЬКИЙ БЕСТСЕЛЕР 
 

1. РОМАНЧУК Л. Не залишай… (8 книг). 
2. МАТІОС М. Життя коротке. 
3.ДЕРЕШ Л. Культ 
.4. ВИННИЧУК Ю. Кнойпи Львова. 
5. ЗАБУЖКО О. О сестро, сестро. 
6. КОНОНЕНКО Є.Зрада. 
7. ШКЛЯР В. Елементал. 

 8. ГЕРАСИМ’ЮК В. Поет у повітрі. 
9.ВОЛКОВ О. Виконавець 

 10.РОЗДОБУДЬКО І. Мерці. 
 

РОСІЙСЬКИЙ БЕСТСЕЛЕР 
1. АКУНИН Б. Пелагея и черный монах. 
2. ТОЛСТАЯ Т. Кысь. 
3. УЛИЦКАЯ Л.Веселые похороны. 

 
СВІТОВИЙ БЕСТСЕЛЕР 
 
1. КОЕЛЬО П. ОДИНАДЦАТЬ МИНУТ. 
2. МУРАКАМИ Х. ОХОТА НА ОВЕЦ. 
3. ЖЕЛЯЗНИ Р. ХРОНІКИ АМБЕРА., 
4.  

 
Герман Л., головний бібліотекар відділу  
абонементу ОУНБ 
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АНКЕТА 

“Краща поетична і прозова книга року наших земляків» 
 

Просимо Вас взяти 
участь в анкетуванні і 
відповісти на наші 
запитання: 

 
1. З якого часу Ви є читачем бібліотеки? 

Вкажіть рік______ 
 
2. Чи вважаєте себе постійним читачем? 

Так____ 
Ні_____ 
Відвідую в міру необхідності_____ 

 
3. Наскільки влаштовує Вас фонд бібліотеки? 

Повністю_____ 
Частково_____ 
Не задовольняє_____ 
Важко відповісти____ 
 

44. З яких джерел інформації Вам стає відомо про нові 
видання творів наших земляків? 

З преси_____ 
Радіо і телебачення____ 
Бібліографічних покажчиків ____ 
Каталогів та картотек____ 
 

5. Виданням якого змісту найбільше віддаєте перевагу? 
Прозовим_____ 
Поетичним____ 
 

6. Чи задовільняє Вас інформація про нові надходження 
літератури наших земляків? 

Так______ 
Ні______ 
Частково_______ 

 
Що читають бібліотекарі? 

 
Слово - зав.відділом абонементу 
ОУНБ Т. П. Ковальковій 

 
 
Бібліотекарі належать до тих людей, які вміють і 

люблять читати книги. Своє дитинство теж пов’язують із цим 
захопленням. У більшості з них є власні бібліотеки – свідки їх 
уподобань та інтересів. 

А тому немає підстав ні зменшувати, ні 
перебільшувати їх інтелект та ерудицію у різних галузях 
знань. 

Вибір професії теж не випадковий.  
Успіх у роботі також приходить лише тоді, коли книга 

завжди поруч.  
 
Отож пропоную книги, які сьогодні читають 

бібліотекарі ОУНБ: 
1. Костенко Л. Поезії. 
2. Матіос М. Життя коротке. Фуршет від Марії Матіос. 
Солодка Даруся. 
3. Винничук Ю. Таємниці Львівської кави. 
4. Кононенко Є. Зрада.Імітація. 
5. Дереш Л. Культ. 
6. Донцова Д., Дашкова П., Устинова Л., Улицька Л., 
Пушкіна О., Марініна О., Коельо П., Муракамі Х., Павич М. – 
всі твори. 
7. Загребельний П. Юлія. 
8. Брати Капранови. Кобзар. 
 

Часописи 
Книжковий клуб плюc   Всесвіт 
Книжник Revu    Дніпро 
Книжное обозрение    Знамя 
Дзвін      Новый мир 
Київ       
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7. Як Вас обслуговують працівники бібліотеки? 
Компетентно_____ 
Кваліфіковано_____ 
Ввічливо_____ 
З бажанням допомогти 
 

8. Чи можете Ви надати практичну допомогу бібліотеці? 
Книгами_____ 
Газетами_____ 
Фінансову_____ 
В організації заходів_____ 
 

9. Ваші анкетні дані? 
Вік_____ 
Стать______ 
Освіта_______ 
Зайнятість______ 

 
 
 
 
 
 
Завчасно дякуємо 

 за участь та відповіді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

молодёжи”, “ Моделист-конструктор”. 

7. “Интерьер + дизайн”, “ Особняк”, “ Сабрина”, “ Верена”, 

“Бурда”. 

ГАЗЕТИ 

1. “Вільне життя”, “ Галицькі контракти”, “ Голос 

України”, “ Свобода”, “ Експрес”, “ Високий замок”, 

”Урядовий кур’єр”, “ Юридичний вісник”. 

2. “Культура і життя”. 

3. “Наша газета”, “ Освіта”, “ Українська культура”, 

“Освіта України”, “ Україна і світ сьогодні”. 

4. “Літературна Україна”, “ Порадниця”. 

5. “Шлях перемоги”. 

6. “Посередник”, “ Ваше здоров’я”. 

7. “Команда”, “ Український футбол”, “ Футбол”. 

8. “ Іменем закону” 

9. “Народне слово”, “ Соціальна політика”. 

10. “Московские новости”. 

 
Колевінська Т. М., завідувачка читальним залом ОУНБ 
Крещик Н. М., завідувачка сектором періодики ОУНБ 
Романюк В. В., завідувачка відділом обслуговування 
працівників сільського господарства ОУНБ 
Мельник М. Й.,завідувачка відділом технічної 
літератури ОУНБ 
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Потреби і запити користувачів  
на “Українську бібліотечну серію”  

 
Збаразька ЦБС не стоїть осторонь 

від проблем сьогодення і в першу чергу від 
дослідження читання , з чим безпосередньо 
пов’язане духовне зростання особистості. Серед 
цієї тематики важливе місце посідає дослідження 
“Потреби і запити користувачів на “Українську 
бібліотечну серію”. 
 

Соціологічна служба Збаразької центральної 
бібліотеки провела збір даних із вивчення видань “Української 
бібліотечної серії”, які користувались найбільшим попитом 
серед читачів. 

З цією метою використано комплексну методику, що 
передбачала застосування методів аналізу бібліотечної 
документації та методів опитування. 

Однак основним методом було вибрано аналіз 
читацьких формулярів. Як наслідок, переглянуто 480 
формулярів.Крім того  опитано 53 користувача. 

Аналіз показав, що надходження книг “Української 
бібліотечної серії” значно вплинуло на читацьку активність, 
задоволення інформаційних потреб, оскільки інших вагомих 
джерел надходження літератури до бібліотеки немає. 

Склад респондентів відобразив представників 
активної читацької прихильності: юнацтво – 55 відсотків, 
молодь – 21 відсоток, спеціалісти різних галузей виробництва, 
культури та освіти – 17 відсотків, пенсіонери – 6 відсотків. 

Характерно, що у 273 (або 56,8%) читацьких 
формулярів є книги “Української бібліотечної серії”. В 
основному це художні твори вітчизняної та світової 
літератури, словники, підручники з окремих дисциплін, 
передбачені учбовими програмами, в інших – науково-
популярна література, енциклопедичні довідники, альманахи, 
альбоми. 

Із загальної кількості видань до найбільш популярних 

Ради України”, “ Віче”, “ Огонёк,” “ Эхо планеты”. 

4. Бюлетень Національного Банку України”, “ Вісник 

Академії правових наук”, “ Вісник Верховного суду 

України”, “ Вісник Конституційного суду України, 

“Вісник Національної Академії Наук України”, 

“Вопросы психологии”, “ Вопросы философии”, 

“Государство и право”, “ Психологический журнал”, 

“Вопросы экономики”, “ Збірник урядових і 

нормативних актів України”. 

5. “Компаньон”, “ Маркетинг”, “ Маркетинг в Украине”, 

“Международная жизнь”. 

 

Природничі“ 
1. Український географічний журнал”, “ Дім. Сад. Город.” 
2. “Вокруг света”, “ Міжнародний туризм”, “ Географія та 

основи економіки в школі”, “ Свет: природа и человек”, 

“Лісовий і мисливський журнал”, “ Охота и охотничье 

хозяйство”. 

3. “Біологія і хімія в школі”, “ География в школе”, 

“Фізика та астрономія в школі”, “ Світ рибалки”. 

 

Технічні 
1. “Радио”, “ Радиомир”, “ Радиоаматор”, “ Харчова і 
переробна промисловість”, “ Будмайстер”, “ Будівництво 
України”. 
2. “Компьютеры + программы”, “ Мир ПК”, “ СНІР”, 

“Домашний ПК”, “ Светотехника”. 

6. “Сигнал”, “ За рулём”, “Stereo. Video”, “Техника 
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  увійшли такі: 
1. Андріяшик Р. Вибране: Романи / Упоряд. В. Медвідь; 

Передм. С. Квіта.- К.: Укр. письменник, 2004.- 1077 с. 
2. Антологія української драматургії.- К.: Мистецтво, 

2004.- 400 с. 
3. Вільде І. Сестри Річинські: Роман / Вступ. слово П. А. 

Загребельного.- Україна. 2004.- 696 с. 
4. Довженко О. Щоденник. Зачарована Десна.- К.: 

Сакцент плюс, 2004.- 509 с. 
5. Куліш П. Чорна рада.- К.: Київська правда, 2003.- 184 с. 
6. Лавриненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 

1917-1933: Поезія- Проза-Драма-Есей.- К.: 
Смолоскип,2002.- 984 с. 

7. Симоненко В. На схрещених мечах: Вибр. твори.- К.: 
Пульсари, 2004.- 384 с. 

8. Скуратівський В.Український народний календар.- К.: 
Техніка, 2003.- 384 с. 

9. Сосюра В.Всім серцем любіть Україну: Вибр. твори.- 
К.: Криниця, 2003.- 608 с. 

10. Шекспір В. Трагедії.- Х.: Фоліо, 2004.- 462 с. 
11. Голій Г. де Муллер Пітер Географія: світи, регіони, 

концепти / Пер. з англ., Передм. та розділ “Україна “ О. 
Шаблія.- К.: Либідь, 2004.- 740 с. 

12. Політологічний енциклопедичний словник / Упоряд. В. 
П. Горбатенко.: Генеза, 2004.- 736 с. 

13. Орлов П. І. Основи правознавства.- Донецьк: Альфа-
прес, 2004.- 304 с. 

14. Черкаський Л. М. Українські народні музичні 
інструменти.- К.: Техніка, 2003.- 264 с. 

 
За наслідками дослідження було підготовлено  

“Список книг “Української бібліотечної серії” (з 
бібліографічним описом та розширеними довідковими 
анотаціями) за 2000-2004 р.р”. з метою їх повноцінного 
використання, популяризації як бібліотекарями - практиками, 
так і читачами. 

 
О. В. Бондар, директор Збаразької ЦБС 

Лауреати «Конкурсу читацької 
прихильності» 2004 року 

 

Підбито підсумки “Конкурсу читацької прихильності” 
і визначені журнали та газети, що найчастіше користувались 
попитом у респондентів читального залу та сектору періодики 
ОУНБ (ранжирування за частотою згадувань). 

 

ЖУРНАЛИ 
 

Літературно-художні та гуманітарні 
1. “Дивослово”. 

2. “Сучасність”, “ Вітчизна”, “ Всесвіт”, “ Київ”, “ Слово і 

час”, “ Дніпро”. 

3. “Березіль”, “ Всесвітня література в середніх навчальних 

закладах України”, “ Зарубіжна література в навчальних 

закладах”, “ Мовознавство”, “ Рідна школа, “Українська 

мова і література в школі”. 

4. “Новый мир”, “ Иностранная литература”, “ Нева”, 

“Вопросы литературы”, “ Відродження”. 

 
Суспільного характеру“ 

1. “Економіка України”, “ Фінанси України”, “ Право 
України”. 

2. “Офіційний вісник України”, “ Актуальні проблеми 

економіки”, “ Вісник Української Академії з державного 

управління при Президентові України”, “ Вісник  податкової 

служби України”, “ Економіст”, “ Вісник  Національного Банку 

України”, “ Банківська справа”, “ Мировая экономика и 

международная жизнь”, “ Персонал”. 

3. “Бухгалтерський облік і аудит”, “ Відомості Верховної 
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УВАГА! 
 

Соціологічне дослідження 
 

“Діаспорна література: читацький попит 
та використання” 

 
Відповідно до плану роботи на 2004 рік з метою 

популяризації діаспорної літератури, більш повного 
задоволення запитів читачів, бібліотеки Заліщицької ЦБС 
включились в експрес-дослідження: “Діаспорна література: 
читацький попит та використання”  

Соціологічна служба ЦБ провела це дослідження на 
основі результатів аналізу читацьких формулярів та міні-
анкетування. 

Фонд діаспорної літератури в Заліщицькій ЦБС почав 
формуватись з січня 1993 року. Основними джерелами 
поповнення фондів бібліотек є: книги, подаровані 
уродженцями краю, благодійними фондами “Чин і світло” 
(Австралія), Міжнародним фондом-фундацією ім. Т. Г. 
Шевченка (Канада), Світовим конгресом українців (Канада), 
передані ОУНБ, читачами бібліотек району. 

Перші видання подарували Микола Романко та Орися 
Запаранюк із Канади, Ніля Кузич із Чікаго (США), яка в 
минулому була бібліотекарем у Народному Домі “Просвіта" 
міста Заліщики. 

Значний внесок зробив Василь Верига з Торонто 
(Канада), який під час відвідин бібліотеки подарував авторські 
видання і книжкові дарунки діаспорної літератури. Журнали 
“Патріярхат”, “ Наша церква” передав Юрій Чубатий з Англії. 
Дві книги “Спогади у віршах” Люсі Боднар - її брат Ярослав 
Тракало з Аргентини, а “Спогади розстріляного” Дмитра 
Куп’яка – дарунок його дружини Степанії з Канади. 

Фонд діаспорної літератури нараховує 1411 прим. 
документів: ЦБ – 1273, ЦДБ – 8, бібліотеках-філіалах – 130. Із 
них книг – 508, журналів – 903 прим. 

У центральній бібліотеці діаспорні видання зібрано у 

Вирішено: 
 

- домогтися затвердження районною Радою «Програми 
поповнення бібліотечних фондів до 2005 року»; 

 
- активізувати роботу по виконанню програми «Молодь і 

дозвілля», звернувши особливу увагу на проведення 
заходів, що пов’язані з книгою; 

 
- залучити до засідань клубу творчої інтелігенції 

«Сузір’я» більше молоді, яка була б активним 
учасником заходів бібліотеки; 

 
- звернути увагу на заключення договорів про творчу 

співдружність з видавництвами, закладами освіти, 
культури, громадськими організаціями; 

 
- провести  у березні 2005 року книжкову ярмарку 

«Видавництва Тернопільщини – бібліотекам 
Теребовлянщини»; 

 
- поновити тематичні стелажі «Увага! Сучасні українські 

новини», 
«Для вас, молодь!». 

 
 

Л. Крючініна, директор 
Теребовлянської ЦБС 
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читальному залі. Тут оформляються тематичні полиці, 
книжкові виставки, постійно діє книжково-ілюстративна 
виставка “Батьківщини моєї коріння”. 

Інформацію про книжковий фонд діаспорної 
літератури та нові надходження користувачі бібліотеки мають 
можливість отримати від бібліотечних працівників, із 
“Зведених каталогів діаспорних видань” (Вип.1, 2.), а також з 
публікацій у районному часописі “Колос”, обласних газет 
“Свобода”, “ Вільне життя”, передач районного радіомовлення. 

Працівниками центральної бібліотеки зроблено аналіз 
читацьких формулярів про використання та задоволення 
читацького попиту на діаспорну літературу. Він засвідчив, що  
до цієї літератури звертаються 57 відсотків читачів. Біля 
третини читачів прочитали не більше 2-х книжок, у 2-х 
відсотків користувачів зафіксований підвищений попит на 
діаспорні періодичні видання. Найчастіше запитували 
діаспорні видання вчителі, студенти, учні старших класів 
гімназії і загальноосвітніх шкіл. Найбільш читабельними були 
такі книги: 

 
Самчук У. 

Марія:Повість одного життя.- 3-е вид.- Буенос-
Айрес: Вид-во М. Денисюка, 1952.- 279 с. 
Українка Леся. 

Твори: В 12 т.- Нью-Йорк,1952-1954. 
Франко І. 

Твори: В 20 т.- Нью-Йорк: Книгоспілка,1956-
1962. 
Багряний І. 

Тигролови:Роман.- Торонто:Прометей, 1946.- 
168 с. 

Любомирський С. 
Під молотом війни: В 4 ч.- Мюнхен: Дніпрова 

хвиля, 1955-1956. 
Ступка М. 

З-над берегів русла річки Серет: Спогади. Т.1- 
Нью-Йорк, 1984. 

 

респондентів змогли знайти в бібліотеці всю необхідну   
літературу. 

Вивчення мотивів звернень до бібліотеки показало , 
що 56 відсотків читає з метою навчання, 18 відсотків - щоб 
вбити час, 12,3 відсотка - для задоволення професійних 
потреб, 13,7 відсотка - для душі. 

Цікаво було читати відповідь на запитання: «У що, на 
Вашу думку,варто вкладати час, здоровя, життя?»: 

43,7 відсотка – в науку або освіту; 
48,7 відсотка – кар’єру, роботу; 
7,6 відсотка – у своє майбутнє 
Коли запитали читачів: «Чим є для Вас книга?», то 45 

відсотків відповіли, що книга - це джерело інформації, 37 
відсотків – можливість добре провести вільний час, 18 
відсотків, що це кара небесна і стільки ж вибрали кілька 
варіантів. 

У період анкетування бібліотекарі змушені були дати 
112 відмовлень, з них 67 – з причини відсутності видання у 
фонді, 45 – через знаходження книг в іншого читача. Особливо 
не задовольняється попит на видання з бухгалтерського обліку 
і аудиту, соціології і політології, менеджменту і права, 
мовознавства і художньої літератури. 

Причин такого становища багато. Основні – це 
відсутність нових носіїв інформації, коштів, нестача учбової, 
галузевої літератури. 

Однак, не зменшуючи ролі книги, сьогодні необхідно 
реально дивитися на стан речей і визнати, що дедалі ширше 
розповсюджуються інші сучасні інформаційні ресурси – такі 
як Інтернет, аудіо, -відео, –компакт-диски, тощо, котрі мають 
свої переваги. Вже зараз важко, а через декілька років взагалі 
буде неможливо обмежити фонди бібліотек тільки 
традиційною друкованою продукцією. До речі, тільки крайнє 
зубожіння бібліотек не дозволяє йти в ногу з часом, хоча 
розуміння бібліотекарями важливості цих засобів інформації і 
бажання читачів користуватися ними є. 

Результати проведеного дослідження були обговорені 
на нараді працівників бібліотечної системи. 

 
11 18 



  
Ступка М. 

Над тихим Серетом.- Австралія; Нью-
Йорк, 1983. 

Старшокласниками особливо часто використовувалась 
книга Ю. Русого “Поезія визвольних змагань” (Торонто, 1954), 
де видрукувані матеріали про Ю. Клена, Ю. Липу, О. Ольжича, 
О. Телігу та інших письменників , творчість яких вивчається 
відповідно до шкільних програм.  
Серед найпопулярніших – книга Ю. Шкрумеляка “Поїзд 
мерців” (Нью-Йорк, 1977) про ЗУНР та книга Лавренюка М. 
“Два колоски”: Збірка оповідань (Нью-Йорк, 1973) про 
страшні роки голодомору в Україні. 

Для написання рефератів, виступів, курсових робіт 
широко використовувалась така література: 

Книш І. 
Жінка вчора і сьогодні: Вибр. статті.- Вінніпег, 

1958. 
Штефан А. 

Августин Волошин президент Карпатської 
України: Спомин.- Торонто, 1977. 
Яків В. 
Шухевич-Чупринка: Людина і символ.- Мюнхен, 1950. 

Український правозахисний рух: Док. і матеріали 
укр. громадської групи сприяння виконанню 
гельсінських угод.- Торонто: Балтимор: Смолоскип, 
1978. 
Шанковський Л. 

Українська Галицька Армія: Воєнно-історична 
студія.- Вінніпег, 1974. 
Кузич-Березовський 
Жінка і держава.- Торонто, 1968. 
 
У 24 відсотків читачів користувалась попитом 

діаспорна література про Тараса Шевченка: 
Батькові Тарасові – Батько Союз.- Нью- Йорк: 

Свобода, 1974. 
Шевченко Т. 
Кобзар: В 3 т.- Вінніпег: Тризуб, 1952-1953. 

11. У що, на Вашу думку, варто вкладати час, здоров’я, 
життя?________________________________________ 

____________________________________________________ 
12. Ваш майбутній дім. В ньому обов’язково 

будуть________________________________________ 
____________________________________________________ 
13. Книга для Вас це: 
____джерело інформації,____засіб навчання,___ 
____кара небесна,________хороший співрозмовник, 
____можливість добре провести вільний час. 
14. Ви працюєте, навчаєтесь?________________________ 
15. Ваш вік_______________________________________ 
 
 
 

Як визначено в Маніфесті Юнеско, публічна 
бібліотека є місцевим інформаційним центром, який надає 
своїм користувачам швидкий доступ до знань та інформації в 
усіх формах. 

Вільний доступ до інформації – особливо актуальне 
завдання сьогодення. Вже намітилася тенденція до розподілу 
суспільства на тих, хто, оплативши за відповідні послуги, 
дійсно має оперативний і широкий доступ до інформації, і на 
тих, хто через фінансову неспроможність цього доступу не 
має. За таких умов рівні можливості повинна надавати саме 
загальнодоступна публічна бібліотека. 

Одним з етапів поліпшення якості бібліотечного 
обслуговування є дослідження «Молодь і книга», що мало за 
мету дізнатися, чи змінилося читання молоді в сучасних 
умовах і що саме змінилося? 

Дослідження проводилось упродовж тижня. В перший 
день був опитаний 41 читач, 36 з них заповнили анкети. 
Віковий діапазон – від 14 до 26 років. Дівчата виявились більш 
активними, ніж хлопці, (83 відсотка дівчата). Це, мабуть, 
загальна тенденція сьогодення. Всього дослідженням було 
охоплено 344 читачі. 

Результати вивчення засвідчили недостатню 
відповідність фондів ЦБ запитам читачів. Тільки 42 відсотка 
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Ювілейне видання: 

Шевченко Т. 
Кобзар.- Вінніпег: Канада, 1960. 
Читацькі формуляри дозволили також виявити інтерес 

до книг Василя Вериги, уродженця села Колодрібки, який нині 
проживає в Торонто (Канада), і є віце-президентом Світового 
конгресу українців. У бібліотеці є такі його видання: 

Верига В. 
Там, де Дністер круто в’ється.- Львів, 1993. 
Верига В. 
Під сонцем Італії.- Торонто; Нью-Йорк; Париж; 
Сідней, 1984. 
Верига В. 
Конфіскація церковних цінностей в Україні.- Нью-
Йорк, 1996. 
Верига В. 

Нариси з історії України (кінець XVIII – початок 
XX століття).- Львів, 1996. 
Верига В. 

Втрати ОУН в другій світовій війні.- Торонто, 
1991. 
Верига В. 

Визвольні змагання.- У 2 т.- Львів, 1998. 
Верига В. 

Дорогами другої світової війни.- Торонто,1998. 
Враховуючи всезростаючі запити користувачів, у 

читальному залі ЦБ проведено презентацію книги В. Вериги 
“Там, де Дністер круто в’ється” за участю автора і великої 
кількості читачів, пізніше й книги “Листопадовий рейд”. Праці 
автора використовують вчителі та студенти, учні для 
написання рефератів, курсових, дипломних робіт.  

Відчутно збільшилась кількість запитів читачів на 
духовні діаспорні видання, зокрема на такі книги, як: 

Тебе Бога хвалимо.- Рим, 1992. 
Ортинський І. 
Під знаменням Берестейської події.- Мюнхен, 1993. 
Святая Месса.- Тайна нашей веры.- Абенс Берг. 
Лист до сімей Святійшого отця Івана Павла ІІ з нагоди 

Одним із шляхів поліпшення якості 
бібліотечної роботи є проведення соціологічних 
досліджень. 

Оприлюднюємо результати 
дослідження «МОЛОДЬ І КНИГА», проведеного 
Теребовлянською центральною бібліотекою. 

 
 

АНКЕТА 
 
1. Тематика Ваших читацьких інтересів 

(Вкажіть)_______________________________________ 
_____________________________________________________ 
2. Ваші 

захоплення_____________________________________ 
3. Ваш улюблений кіно - літературний 

герой__________________________________________ 
_____________________________________________________ 
4. Хто Ви: «Окрилені читанням»____________«Засуджені 

до читання»____________ 
5. У Вас є власна бібліотека?________________________ 
6. Яку з недавно прочитаних книг Ви б радили  

друзям?_________________________________________
_______________________________________________ 

7. Мотиви Вашого звернення до бібліотеки та книги: 
_______________навчання _______________щоб вбити час 
_______________робота _______________для душі 
_______________________________________ваш варіант 
8. Серед книг вас цікавить: 
___довідкова,____навчальна,____правова,____художня, 
_______публіцистика,_____науково-популярна,_____інші. 
9. Наскільки фонди нашої бібліотеки відповідають Вашим 

інтересам та уподобанням? (Напишіть 
конкретно)_____________________________________ 

____________________________________________________ 
10. Ваш вільний час заповнений книгою 

на________________відсотків. 
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року сім’ ї, 1994. 
Патріярх Йосиф.- Детройт, 1984. 

Ці книги слугували друкованим джерелом при підготовці 
урочистих академій, духовних зібрань, різноманітних заходів-
 посвят. 

У міні-анкетуванні взяли участь 85 читачів. На 
запитання: “Звідки ви отримуєте інформацію про наявність 
фонду діаспорної літератури?” – відповіли “із періодичних 
видань” – 28 відсотків, “передач радіомовлення” – 18 
відсотків, “при відвідуванні бібліотеки” – 14 відсотків, “від  
друзів” – 6 відсотків. 

Найбільшою популярністю у читачів користувалися 
видання: 

1) періодичні   - 27 відсотків; 
2) науково-популярні  16 відсотків; 
3) художні   - 12 відсотків; 
Анкетування підтвердило, що фонд діаспорної 

літератури використовувався з метою : 
 - навчання    38 відсотків; 
 - самоосвіти, ерудиції  17 відсотків; 
 - підвищення кваліфікації  14 відсотків; 
 - для підготовки і проведення     

масових форм роботи  19 відсотків. 
 Широко використовувались публікації із 

періодичних видань, у т. ч. журнали: “Наше життя” (видання 
Союзу українок Америки, дарунок Нілі Кузич з Чікаго), 
“Жіночий світ” (видання українок Канади ім. О. Басараб), 
“Нові дні” (український універсальний журнал з Торонто), 
церковно-релігійні журнали “Наша церква”, “ Патріярхат”. 

Найчастіше читачі звертались до журналів 
“Сучасність”, “ Жіночий світ”, “ Наш голос”, “ Наше життя”, 
“Нові дні”. 

Вікові характеристики опитаних: 
- до 20 років   52 відсотка; 
- від 30 до 40 років  30 відсотків; 
- від 40 і більше  18 відсотків; 
Освітня характеристика: 
- середня і н/вища   43 відсотки 

- вища    21 відсоток; 
- не вказано   17,8 відсотка. 
 
 
Проведене експрес-дослідження дозволило зробити 
такі висновки: 
 
1) діаспорна література є важливим джерелом 
поповнення фондів ЦБС; 
2) читачі постійно цікавляться діаспорною 

літературою; 
3) використовують її для освіти, самоосвіти, у 

практичній роботі та виявляють інтерес до 
окремих видань; 

4) бажають отримувати інформацію про нові 
надходження цієї літератури; 

Для цього необхідно: 
1) створити сектор діаспорної літератури в 

центральній бібліотеці; 
2) доукомплектувати фонд діаспорної літератури 

довідковими виданнями шляхом книгообміну, 
особливо з питань розвитку країн світу на 
сучасному етапі, художніми творами, періодикою; 

3) продовжувати практику підтримки зв’язків з 
авторами книг у діаспорі; 

4) активно використовувати цю літературу для 
проведення масових заходів, наочних форм 
популяризації книг; 

5) продовжувати надсилати списки літератури до 
ОУНБ для видання третього випуску “Зведеного 
каталогу діаспорних видань”. 

 
 

О. Й. Тракало, директор 
Заліщицької ЦБС 
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