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Плануючи зміст кожного випуску бюлетеня, прагнемо разом з Вами прислужитися 

справі удосконалення бібліотечної справи у регіоні, зокрема в тій її частині, що стосується 

здійснення бібліотечної роботи на якісно новому рівні, намагаємося донести до бібліотекарів 

ті ідеї, що їх зраджує сучасна соціологія, і ті здобутки, що є результатом творчих шукань 

бібліотекарів-практиків. 

Покладаємо надії на те, що бюлетень сприятиме підвищенню фахового рівня 

бібліотекарів, які займаються соціологічними дослідженнями, а представлені матеріали 

дадуть змогу пересвідчитись, що на Тернопіллі існують давні і глибокі традиції вивчення 

читання в бібліотеках, накопичено значний банк соціологічних даних та інформації. 



УВАГА! 

Соціологічне дослідження 

“Читацькі потреби в документах з мистецтва” 

Прихід у ХХІ сторіччя поставив нові наголоси в бібліотечній діяльності. Сьогодні, як 

ніколи, ми відчуваємо відповідальність за внутрішній світ та духовність сучасної 

особистості, намагаємося залучити якомога більше читачів до надбань національного та 

світового мистецтва. 

З цією метою вперше за десять останніх років проведено соціологічне дослідження 

“Читацькі потреби в документах з мистецтва”. Воно дозволило отримати відповіді на чотири 

основні запитання: 

� Чи є бібліотека важливим культурно-просвітницьким і дозвіллєвим центром, що 

забезпечує духовний розвиток особистості?; 

� Які можливості існують для задоволення потреб і запитів користувачів у 

бібліотеці?; 

� Що обумовлює мотиви звернення до літератури з мистецтва; 

� Що і як повинна робити бібліотека для підвищення всебічного і гармонійного 

розвитку особистості? 

Для отримання необхідних даних експериментальною базою для дослідження стала 

центральна міська бібліотека Тернопільської міської ЦБС, що має всі можливості для 

задоволення потреб і запитів читачів у документах з мистецтва. 

Насамперед, проаналізовано стан бібліотечного фонду, що нараховує 36056 

примірників документів, у т.ч. гуманітарного змісту – 19374, з них з мистецтва 3553, 

компакт-дисків – 420, з мистецтва – 50. 

Динаміка надходжень виглядає так: у 1990 р. – 200 прим.; 1995 р. – 242 прим.; 2000 р. – 

394 прим.; 2004 р. – 227 примірників. Всього за п’ятнадцять років до центральної бібліотеки 

надійшло 1063 документи з мистецтва. 

Бібліотека передплачує 52 назви періодичних видань, з них 16 з культури і мистецтва. 

Зокрема, такі часописи, як: “Галерея”, “Мистецтво та освіта”, “Музика”, “Музыкальная 

жизнь”, “Народне мистецтво”, “Старинная музыка”, “Образотворче мистецтво”, “Українська 

культура”, “Український театр” тощо. 

Щорічно бібліотека обслуговує 3756 користувачів, серед них 31 відсоток відвідує 

бібліотеку понад 10 років, 40 відсотків постійно звертаються до літератури з мистецтва. 

Загалом було проанкетовано 186 користувачів, 24,3 відсотка зазначили, що в їхніх 

домашніх бібліотеках десять і більше книг цієї тематики. 



Найбільш активною групою є молодь – 46 відсотків, їх мотиви звернень обумовлені 

навчанням – 29 відсотків. Найактивнішими є: учні шкіл № 3, № 4, № 5, № 18, № 24; 

Української гімназії ім. І.Франка; Технічного ліцею; Галицького та Юридичного коледжів; 

ПТУ № 4, № 10; студенти Тернопільського державного педагогічного університету ім. 

В.Гнатюка, особливо музично-педагогічного факультету; Тернопільського музичного 

училища ім. С. Крушельницької; Обласної експериментальної школи мистецтв. 

Друге місце серед мотивів звернення займають власні захоплення. Це характерне для 

17,2 відсотка респондентів, які у бібліотеці бачать єдине безкоштовне джерело для реалізації 

своїх смаків і уподобань. 

В 11 відсотків респондентів яскраво виражений потяг до самоосвіти. У їх читанні 

переважають новинки літератури та періодики, вони прагнуть отримувати індивідуальну 

інформацію. Відрадно також, що саме серед них є поціновувачі творчості українських 

композиторів – М.Лисенка, Д.Бортнянського, Л.Ревуцького, А.Кос-Анатольського, 

Д.Штогаренка, А.Пашкевича, П.Майброди, О.Білаша, А.Березовського, С. Воробкевича, 

М.Леонтовича, Г.Верьовки. 

Серед опитаних 23 відсотки поєднують навчання і роботу з самоосвітою. Для них 

характерне бажання поглибити свої знання шляхом участі в різноманітних заходах – тижнях, 

декадах, місячниках з різних жанрів мистецтва, що проводить бібліотека. 

Користувачам центральної міської бібліотеки притаманне також бажання цікаво 

провести вільний час. Тому цей мотив займає стабільно третє місце серед духовного 

зростання особистості. На запитання анкети: “Як Ви проводите вільний час?” – 36,3 відсотка 

респондентів висловили свої думки так: “Для нас дозвілля полягає не в тому, щоб зайняти 

вільний час, а в тому, щоб культурно його використати, перетворити на час інтенсивного 

духовного зростання, підготовку до творчої та високоінтелектуальної діяльності”. 

Враховуючи це, центральна міська бібліотека провела широкий спектр освітніх та 

культурних заходів. Це – літературно-мистецькі свята “Волинська сага Уласа Самчука”, 

“Перо моє вірші мережить” (до 110-річчя від дня народження М.Рильського), “Поезія душі” 

(до 75-річчя від дня народження Л.Костенко), репрезентації книг “Кіномистецтво України в 

біографіях”, “Талан: життя і творчість Марії Заньковецької”, цікаві зустрічі з митцями-

аматорами краю – мисткинею М.Чопик, майстрами вишивки М.Ластівкою, П.Прокопчук. 

Тому читання, як один з видів дозвілля, назвали 45,4 відсотка опитаних, 24 відсотки – 

використовують сучасні носії інформації, такі як мережа Інтернет, відеокасети та компакт-

диски. Найбільш популярними і використовуваними є компакт-диски: “Галерея українського 

та світового мистецтва”, “Видатні музеї світу”, “Большая энциклопедия живописи”, “Лувр”, 

“Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства”, “Эрмитаж”. До них 



найчастіше звертались викладачі та студенти Тернопільського державного педагогічного 

університету ім. В.Гнатюка, Європейського університету, Тернопільського музичного 

училища ім. С. Крушельницької, працівники музеїв міста. Зокрема, Марія Бойчук 

(Тернопільський комерційний інститут), Галина Лапчак (Тернопільське музичне училище ім. 

С. Крушельницької), Наталія Дзюбак (Тернопільський державний педагогічний університет 

ім. В.Гнатюка), Микола Дебера (Технічний коледж), Тарас Горуц (ЗОШ № 16), Ірина 

Красовицька (бібліотекар), Ігор Дуда (обласний художній музей). 

На думку 14,2 відсотка опитуваних, найцікавішими були ті заходи, в яких вони самі 

брали участь. Серед масових заходів бібліотеки вони відзначили: диспут “Поговоримо про 

телебачення і сучасне кіно”; мистецькі вернісажі “Чарівний світ живопису”, “Творчість як 

суть життя”; турнір ерудитів “Відоме і невідоме про великих майстрів”; інформаційну 

мозаїку “У світі прекрасного”; музичні вечори “Соловей вишневого Надзбруччя” (до 140-

річчя від дня народження Д.Січинського), “Одержимі піснею”; цикл мистецьких годин 

“Українська ікона – святиня”, “Музична еліта України”. 

Вагому частку (7,7 відсотка) складають запити спеціалістів, які поглиблюють свої 

професійні інтереси. Зокрема, це викладачі та керівники хорового сіпву музичних шкіл, 

артисти філармонії, естрадні виконавці, фотохудожники, працівники музеїв, театрів. Їх 

запити зосереджені на підборі репертуару, партитур, літератури з  української духовної 

музики та західноєвропейського солоспіву Баха, Моцарта, Верді, Вівальді. Для фахівців цієї 

категорії властиві захоплення творчістю митців, які у світовому масштабі прославили 

національну музичну культуру – Д.Гнатюка, Є.Мірошниченко, Б.Руденко, О.Басистюк, 

Г.Ціполи, Б.Гмирі, І.Козловського, А.Солов’яненка, Н.Матвієнко. тому обертаність 

літератури із серій “Уславлені імена”, “Майстри світового мистецтва”, “ творчі портрети 

українських композиторів”, “Національні святині України” є найвищою в бібліотеці. Серед 

найпопулярніших – пісенники О.Білаша “Вишневий вітер”, “Любіть Україну”, 

А.Горчинського “Росте черешня в мами на городі”, В.Івасюка “Моя пісня”, А.Пашкевича 

“Мамина вишня”, М.Гайворонського “Повік не зів’яне”. 

Поглиблено розвивають свої освітні та пізнавальні інтереси також і студенти 

Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької. Про це свідчать їх конкретні 

запити на документи з історії української та світової музичної культури, історії музичних 

інструментів, регіональних пісенних стилів, автентичного гуртового співу, музичних діячів 

українського зарубіжжя, диригентів професійних хорів України тощо. 

У формулярах старшокласників переважають книги про музику і музикантів, про 

окремі видатні твори музичного мистецтва та їх творців, уславлених композиторів минулого 

і сучасності, про роль музики в житті людини, рок-музикантів, про сучасні течії в живопису. 



Їх найбільше цікавлять також публікації в журналах про кінофестивалі, теле-шоу, інтерв’ю із 

“зірками” кіно, фотомоделями, особисте життя улюблених виконавців сучасної молодіжної 

естради. 

На запитання анкети: “Чи достатньо, на Ваш погляд, є літератури з мистецтва для 

навчального процесу?” – 10,2 відсотка відповіли, що задовольняють свої потреби, 7 відсотків 

– частково, 10,6 відсотка – звертаються до спеціалізованих бібліотек навчальних закладів, 

обласних бібліотек та особистих бібліотек викладачів, не задовольняють – 16 відсотків 

опитаних. Це стверджує про те, що бібліотека не завжди може задовольнити попит 

студентства на необхідну літературу та інформацію. Саме це і стало приводом для 

збільшення коштів на придбання окремих підручників, передплати молодіжних газет, що 

висвітлюють культурне та мистецьке життя світу, творів драматургії та довідкових видань. 

Підсумовуючи результати даного дослідження, можна відзначити, що кількість читачів, 

які відвідують центральну міську бібліотеку і звертаються до літератури з мистецтва, не 

зменшується. Це ще раз стверджує, що їх запити та мотиви звернення є необхідною умовою 

духовного зростання особистості. 

Крім того, бібліотека та книга залишаються цілющим, безкоштовним джерелом, де 

сучасний читач може отримати не тільки знання та інформацію, але й стати повноцінним 

учасником і популяризатором здобутків світового мистецтва, а допомога бібліотекаря (43,7 

відсотка) є найважливішим фактором у задоволенні запитів користувачів. 

Тому можна з впевненістю констатувати, що центральна міська бібліотека є важливим 

культурно-просвітницьким і дозвіллєвим центром у м. Тернополі, вона створює всі умови та 

можливості для гармонійного розвитку користувачів, підвищує культурний потенціал 

населення міста. 

Респондентами було рекомендовано збільшити кількість поступлень нової літератури 

до бібліотеки, зокрема поповнити підручниками з історії світової культури, музики, 

енциклопедіями та довідниками, нотними виданнями відповідно до учбових програм. 

Читачі також запропонували створити безкоштовний доступ до комп’ютерів для 

перегляду відео-касет, компакт-дисків з навчальною метою. 

Працівники галузі культури і мистецтва, студенти хотіли б, щоб бібліотека мала 

кімнату (відділ мистецтв) для прослуховування музичних творів, організації персональних 

виставок. 

 

Моліцька Г.С. , заст. директора Тернопільської ОУНБ з наукової роботи. 

Сологуб А.А., заст. директора Тернопільської міської ЦБС 



АНКЕТА 

1. Як часто Ви звертаєтесь за книгами та інформацією з питань мистецтва в бібліотеку? 

- щодня; 

- 1 раз в тиждень; 

- 1 раз в місяць; 

- ваш варіант. 

2. Чи є у Вашій домашній бібліотеці книги з мистецтва? 

- Так; 

- Ні; 

- Скільки. 

3. Вкажіть мотиви Ваших звернень до літератури з мистецтва? 

- для навчання; 

- професійні потреби; 

- самоосвіта; 

- уподобання; 

- дозвілля. 

4. У відповідності до Ваших запитів вкажіть, будь-ласка, яким джерелам інформації Ви 

надаєте перевагу? 

- книгам; 

- періодиці; 

- електронним носіям. 

5. Які книги з мистецтва Вас найбільше цікавлять? 

___________________________________________________________________________ 

6. Які компакт-диски з мистецтва Ви використовуєте найчастіше? 

___________________________________________________________________________ 

7. Вкажіть, наскільки фонд бібліотеки задовольняє Ваші потреби? 

- повністю; 

- частково; 

- не задовольняє. 

8. Чи достатньо, на Ваш погляд, є літератури з мистецтва для навчального процесу? 

- Так; 

- Ні; 

- Частково; 

- Інші джерела. 

9. Чи хотіли б Ви отримувати інформацію з різних жанрів мистецтва? 



- Так; 

- Ні; 

- Частково. 

10. Як часто Ви звертаєтесь до послуг Інтернет-центру нашої бібліотеки для пошуку 

необхідної інформації? 

- Постійно; 

- В міру необхідності; 

- Не звертаюсь. 

11. Як Ви проводите вільний час? 

- Читаю книги; 

- Відвідую масові заходи бібліотеки; 

- Спілкуюся з друзями; 

- Інше. 

12. Чи доповнюють масові заходи бібліотеки Ваші потреби в інформації з мистецтва? 

- Так; 

- Ні; 

- Частково. 

13. Назвіть заходи, в яких Ви брали участь? 

_________________________________________________________________________ 

14. Що, на Вашу думку, є найважливішим для задоволення Ваших запитів? 

- допомога бібліотекаря   - 43,7% 

- звернення до каталогів, картотек  - 11% 

- використання періодичних видань - 8% 

- послуги Інтернет-мережі   - 8% 

інше (вкажіть конкретно). 

15. З якого часу Ви є читачем нашої бібліотеки?_______________ 

Ваш вік ___________ 

Стать _____________ 

Освіта ____________ 

Соціальний статус (необхідне підкресліть): 

- учень, студент, підприємець, службовець, робітник, безробітний; 

- працівник галузі культури і мистецтва. 


