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Тернопільської академії народного господарства”, 
“Науковим запискам Тернопільської академії народного 
господарства”, “Науковим запискам Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. 
В. Гнатюка. Серія: Економіка. Географія. Історія”, 
“Журналу європейської економіки”, “Світу фінансів”. 

У процесі опитування читачі бібліотеки висловили 
побажання і пропозиції, серед них: 
– збільшити надходження популярної художньої 
вітчизняної та світової літератури; 

– пріоритетними й надалі вважати галузеві видання з 
права, економіки, бізнесу, психології, педагогіки, 
соціології, географії, комп’ютерних технологій; 

– розширити асортимент періодичних видань, у т. ч. для 
відділу абонементу; 

– поліпшити поінформованість читачів про нові 
надходження як книг, так і періодики. 

Отже, на основі результатів соціологічного дослідження 
можна стверджувати, що: 

– проведений моніторинг дав змогу відстежити тенденції 
та зміни у читанні користувачів, отримати цілісну 
картину про найпопулярніші книги та періодичні 
видання року; 

– зроблені висновки є підставою для вирішення проблем 
щодо вдосконалення стану комплектування фондів 
відповідно до реальних потреб і запитів читачів, 
розвитку вітчизняного та світового літературного 
процесів; 

– негативні чинники, виявлені під час дослідження, 
послужать новими напрямками  у науково-дослідних 
роботах на перспективу.  

 
Соціологічне дослідження провела 

 й узагальнила результати 
Моліцька Г. С. 
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  Від укладача 
 
Уже сімнадцять років Тернопільська обласна 

універсальна наукова бібліотека проводить 
традиційне соціологічне дослідження “Краща 
книга року”. 

У 2005 році його рамки розширено завдяки 
високому рівневі використання документів усіх 
типів і видів.  

Це дало змогу визначити рейтинг 
найпопулярніших книг, журналів, газет; зробити 
узагальнення та керуватися ними у задоволенні 
потреб користувачів, проведенні культурно-
просвітницьких та естетично-виховних заходів. 

Дані збирали методом опитування та 
інтерв’ювання як читачів, так і бібліотекарів, 
аналізуючи читацькі формуляри в обслуговуючих 
відділах бібліотеки. 

Ми впевнені, що проведений моніторинг 
знайде своє продовження у вивченні різних 
аспектів читання у ЦБС області й сприятиме 
поліпшенню бібліотечного обслуговування 
населення книгою. 

Тому вважаємо за потрібне подати цю 
інформацію у  шостому випуску “Соціологічної 
думки”.  

 
 
 
 
 
 
 

Продовжують утримувати лідерство і журнали 
сільськогосподарської тематики “Дім. Сад. Город”, 
“Огородник”, “Пасіка”, “Український пасічник”, “Квіти 
України”, “Пропозиція”, “Сад, виноград і вино України”, 
“Домашня ферма”, “Лісовий і мисливський журнал”, 
“Цукрові буряки”, “Тваринництво України”. 

Читачі, які мають гуманітарну освіту, найчастіше 
брали часописи “Слово і час”, “Сучасність”, “Народне 
мистецтво”, “Українська мова і література в школі”, 
“ Іноземні мови”, “Музика”, “Книжковий клуб”. 

Підвищеним попитом також користувалися журнали 
мод: “Burda”, “Журнал мод”, “Модели сезона”, “ Зеркало 
моды”, “Сабрина”, “Верена”, “Сандра”. 

Основний мотив звернення до газет – це передусім 
бажання отримати інформацію про останні новини 
вітчизняного і світового політичного, економічного, 
наукового та культурного життя. 

Серед газет у відповідях домінують: “Голос 
України”, “Урядовий кур’єр”, “Галицькі контракти”, 
“Все про бухгалтерський облік”, “Праця і зарплата”, 
“Українська інвестиційна газета”, “Сільські вісті”, 
“Юрист консультує”, “Юридичний вісник України”, 
“Україна молода”, “Літературна Україна”, “Високий 
замок”, “День”, “Дзеркало тижня”, “Команда”, 
“Український футбол”, “Освіта”, “Бизнес”, 
“Факты”,“Комсомольская правда в Украине”, 
“Порадниця”, “Ваше здоров’я”, “Собеседник”, 
“Експрес”, “Книжник-Ревю”. 

Із обласних газет найактивніше використовували 
“Свободу”, “Вільне життя”, “Тернопільську газету”, 
“Нову Тернопільську газету”, “Місто”, “Тернопіль 
вечірній”, “Номер один” і районні газети 20 назв. 

Найбільш “читаними” місцевими журналами 
виявилися: “Освітянин”, “Рада”, “Мандрівець”.  

Студентство віддало перевагу “Вісникові 
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  рівень читацької культури. 

Схвальну оцінку та відгуки серед читачів отримали 
роман-памфлет “Дари пігмеїв” О. Чорногуза (“Березіль” 
2005, №№ 11–12), романтична повість “Злодії і 
Апостоли” Р. Іваничука (“Березіль”, 2005, №№  1–2), 
історичний роман “Замуровані сліди” Ю. Логвина 
(“Київ”, 2005, № 5), вірші лауреата Шевченківської 
премії В. Герасим’юка та гостросюжетне оповідання 
М. Леблана “ Ти чуєш, як падають краплі?”, переклад з 
французької - В. Шовкуна (Київ, 2005, № 1), щоденник 
“У магнієвому спаласі” В. Захарченка (“Дзвін”, 2005,  
№  10).  

Поживою для розуму й душі читачі назвали 
літературний та культурологічний журнал “Кур’єр 
Кривбасу”. Він особливо дорогий тим, хто постійно 
стежив за творчим поступом українських письменників, 
виявами молодих талантів. 

Серед російськомовних часописів популярність 
випала на “Новый мир”. Зокрема, найбільш читаними 
були романи “Марбурґ” С. Єсіна та “Przeprasham” 
(Варшавські історії) А. Друзенко (“Новый мир”, 2005, 
№№ 10, 12). 

Читання для задоволення і відпочинку – так 
відгукуються про журнали “Жінка”, “Натали”, “Огонёк”, 
“Людина  і світ”, “Крестьянка”, “Перець”, “Эхо 
планеты”, “ Здоров’я жінки в Україні”. До цих видань 
читацька прихильність простежується з року в рік. 

Попри це найвищий рейтинг припав на журнал 
“Академия”, що захоплював читача цікавими розвідками 
з питань історії, культури і мистецтва, яскравими 
ілюстраціями та високоякісною поліграфією. 

На другому місці за популярністю – “Женский 
журнал”. Він особливо позитивно впливав на читачів, 
надихав їх, оскільки вміщав інтерв’ю з відомими 
людьми, які досягли успіху в політиці, бізнесі, культурі, 

мистецтві, й був орієнтиром у власних пошуках кращої 
долі. 

Проклав стежку до сердець читачів і журнал 
“Караван историй”, головними темами якого є Любов, 
Краса, Чесноти, що мають постійно бути у нашому 
житті. Відповідно й читачі зверталися до нього, щоби 
бути гармонійними особистостями. 

Відвідувачі дуже шкодують за тижневиком “Пік”, 
що перестав виходити. Він був найбільш 
використовуваним, оскільки висвітлював майже всі 
злободенні теми політики і культури в Україні. 

Інтелектуальною родзинкою був і громадсько-
політичний, теоретичний журнал Верховної Ради 
України “Віче”. Він змінив не тільки свій зовнішній 
вигляд, а й зміст. Науковці, студенти, фахівці різних 
видів людської діяльності черпали з нього актуальні 
матеріали про політичний, економічний, правовий 
розвиток України і зарубіжних країн світу. 

За ступенем використання у вирішенні ділового 
читання високий рейтинг отримали журнали з економіки 
і права. Так, до журналів “Економіка України” 
зверталися 975 разів, “Фінанси України” – 936, “Право 
України” – 920, “Підприємництво, господарство і право” 
– 870, “Відомості Верховної Ради України” – 832. 

З метою навчання їх брали 41,2 відсотка читачів, 
наукової роботи – 16,3, професійної потреби – 19,2, 
самоосвіти – 10,3, розширення світогляду – 6,2, пошуку 
інформації для вирішення соціально-побутових потреб – 
4,6. 

Не менш популярними були журнали: “Соціальний 
захист”, “Розбудова держави”, “Педагогіка і психологія”, 
“Україна: аспекти праці”, “Держава і право”, 
“Компаньон”, “Соціальна психологія”, “Економіка 
АПК”, “Соціологія праці”, “Компьютеры + программы”, 
“Домашний компьютер”, “Економіка зарубіжних країн”. 

4 
5 12 
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  Краща книга, журнал та газета року 
 

Цьогорічне соціологічне дослідження   

додало авторитету бібліотеці. Замість 

анонімних анкет, що були звичними, ми 

вели цілком предметні опитування про 

книги, журнали, газети, їх роль у житті 

людини, заходи бібліотеки щодо 

активної підтримки читання. 

 Таке спілкування подарувало як 

бібліотекарям, так і читачам прекрасне 

свято знань. 
У Тернопільській обласній універсальній науковій 

бібліотеці підбито підсумки традиційного соціологічного 
дослідження “Краща книга, журнал та газета року”. 

Його результати дають змогу зробити висновок, що 
бібліотека й надалі залишається для читачів основним 
місцем задоволення духовних потреб та джерелом 
отримання необхідної інформації. 

Знову найбільш читабельними творами української 
літератури визначені: “Маруся Чурай” і “Поезії” 
Л. Костенко, “Культ” Л. Дереша, “Солодка Даруся”, 
“Життя коротке” та “Щоденник страченої” М. Матіос, 
“Ключ від королівства”, “Відьомська доба” Марії й 
Сергія Дяченків, “Депеш мод” та “Біг Мак” С. Жадана, 
“Польові дослідження українського сексу” О. Забужко, 
“Брухт” Ю. Загребельного, “Кримінальна Україна” і 
“Нейтральна територія” А. Кокотюхи, “Київські відьми” 
Л. Лузіної, “Шабля і стріла” Ю. Покальчука, “Таємниці 
львівської кави” Ю. Винничука, “Отрута для княгині” та 
“Золоті стремена” Р. Іванченко. 

Тернополянка Леся Романчук, авторка бестселера 
“Не залишай...” (у 8-и книгах), що підкорив серця 

На другому місці – художні твори англійською 
мовою зі серії “Бібліотека тисячоліття”, на третьому – 
німецька література. 

Приємно відзначити, що підручниками року 
визнано такі навчальні праці тернопільських науковців: 
“Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка 
України” Є. Качана, “Основи психології і педагогіки” 
В. Ященка, “Географія Тернопільської області” 
О. Заставецької, “Культурологія” М. Стрішенця, 
“Розвиток та розміщення продуктивних сил регіону: 
соціально-економічні аспекти” Г. Купалової, 
А. Клиновського, “Податкова система” А. Крисоватого, 
О. Десятника, “Міжнародні розрахунки” Б. Івасіва, 
“Менеджмент” Р. Пушкара, Н. Тарнавської. Саме вони 
отримали найвищий читацький рейтинг. 

Та незаперечним є той факт, що книгою року 
залишається “Тернопільський Енциклопедичний 
Словник” (томи 1 і 2). Ці унікальні книжки сягнули 
небаченої популярності серед читацького загалу. Вони 
були невичерпним джерелом для науковців, 
бібліотекарів, викладачів, студентів, школярів у пізнанні 
свого краю. 

Переважна більшість опитаних зверталася до 
періодичних видань, що передплачує бібліотека. 
Зокрема, у 2005 році користувачам пропонували 81 назву 
газет і 355 назв журналів. За даними читального залу, до 
журналів звертаються 80 відсотків відвідувачів, із них 57 
відсотків – постійно. 

Літературно-художні журнали представлені 30 
назвами, суспільного змісту – 130, природничого – 20, 
технічного – 50. У 2005 році найкраще брали “Вітчизну”, 
“Дніпро”, “Березіль”, “Дзвін”, “Всесвіт”, “Новый мир”, 
“Иностранную литературу”, “Київ”, “Визвольний шлях”. 
Ними цікавились особливо журналісти, науковці та 
спеціалісти різного профілю, що свідчить про високий 
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  багатьох, знову здивувала читачів високою історією 
кохання. Нова книга письменниці “Чотири дороги 
назустріч” викликала захоплення у багатьох 
прихильників її творчості. Тож вони з нетерпінням 
очікують на продовження роману. 

Не менш популярними є пригодницькі та детективні 
твори “Неврахована жертва”, “Суто літературне 
вбивство” й історичний роман “Останній герой”  
тернопільського письменника, лауреата конкурсу 
“Коронація слова – 2002”, володаря гран-прі й першої 
премії “Коронація слова – 2003” О. Вільчинського. 

Поза увагою не залишилася творчість успішного 
письменника нашого часу, фантаста С. Лук’яненка. Його 
твори “Гаджет”, “ Звездная тень”, “Осенние визиты”, що 
переповнені багатою уявою, фантазією і великою 
любов’ю до своїх персонажів, подивували й захопили 
багатьох читачів.  

До числа найбільш читаних авторів увійшов і 
А. Курков. Він знайшов себе у творенні детективних 
творів, що дуже до вподоби тим, хто прагне навдивовиж 
цікавих перипетій, пригод і складних життєвих обставин 
та моментів. До таких книг належать: “Любимая песня 
космополита” та “Последняя любовь президента”. 

Читачі також зачитувалися романами про кохання, 
серед яких книги О. Гедеон “Адель”, І. Роздобудько 
“Гудзик”, Є. Кононенко “Зрада” та “Імітація”, 
Л. Кононович “Феміністка”, О. Березовського 
“ Інтернаймичка”. 

Також не спадав інтерес до творчості В. Малика, 
М. Руденка, О. Бердника, В. Винниченка, М. Зарудного, 
В. Гжицького, Р. Іваничука, А. Дімарова. І цей список 
можна продовжити. 

Стійким був інтерес юнацтва та молоді до 
української класики. До десятка найчастіше згадуваних 
творів належать: “Кайдашева сім’я” І. Нечуя-Левицького, 

А. Дюма, А. і С. Голон, С. Лема, Г. Міллера, Р. Бредбері, 
А. Маршалла. 

За відгуками як читачів, так і бібліотекарів до 
десятка найпопулярніших письменників увійшли: 
П. Коельо, Д. Браун, Х. Муракамі, Р. Ролінг, Д. Картленд, 
Б. Смолл, С. Шелдон, С. Кінг, Д. Стіл, П. Зюскінд.  

Серед книг варто виділити: “Заїр” П. Коельо, “Код 
да Винчи” Д. Брауна, “Кафка на пляже” Х. Муракамі, 
“Рухнувшие небеса” С. Шелдона, “Черный дом” 
С. Кінга, “Парфюмер” П. Зюскінда. 

Інтелектуальна художня література відзначена 
такими іменами зарубіжних письменників: Д. Фаулз, 
У. Еко, М. Павич, М. Кундера, Е. Мелло, Г. Маркес. 

Прихильники сентиментального читання 
задовольнялися творами Д. Картленд, Д. Стіл, 
С. Шелдона, М. Мітчел, Ж. Бенцоні, К. Маккалоу, 
Ж. Санд, Ф. Саган, Ж. Сьюзен, Ш. Бронте. 

Серед письменників-лідерів у програмному читанні – 
Д. Лондон, О. Бальзак, Е. М. Ремарк, А. Е. По, О’ Генрі, 
Г. Мопассан, Ч. Діккенс, В. Скотт, Е. Хемінгуей, Б. Шоу, 
Ф. Стендаль, Ж.-Б. Мольєр, Т. Драйзер, В. Гюго, 
В. Шекспір. 

До культових творів, названих “Книгою року”, 
увійшли й пригодницькі книги англійської письменниці 
Дж. К. Ролінг. Це – “Гаррі Поттер і філософський 
камінь”, “ Гаррі Поттер і таємна кімната”, “ Гаррі Поттер і 
в’язень Азкабану”, “ Гаррі Поттер і келих вогню”, “ Гаррі 
Поттер і напівкровний принц”, “Гаррі Поттер і орден 
Фенікса”. Їх однаково брали  як студенти, так і батьки 
для дітей.  

Мовою оригіналу найкраще читали польську 
літературу, зокрема твори А. Міцкевича, Б. Пруса, 
С. Лема, Ю. Словацького, Г. Сенкевича, В. Реймонта, 
Е. Ожешка, С. Жеромського, Ф. Ковальського, 
М. Конопницької, Я. Кохановського, Є. Герасимовича. 
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 “Кобзар” Т. Шевченка, “Лісова пісня” Лесі Українки, 
“Чорна рада” П. Куліша, “Собор” О. Гончара, “Поеми” 
І. Франка, “Енеїда” і “Наталка Полтавка” 
І. Котляревського, “Людина”, “Царівна” та “Земля” 
О. Кобилянської, “П’єси” М. Старицького й І. Карпенка-
Карого. 

Високим залишався рейтинг програмних творів 
Г. Квітки-Основ’яненка, М.Коцюбинського, І. Кочерги, 
О. Довженка, У. Самчука, Б. Лепкого, В. Симоненка, 
В. Стуса, І. Багряного, Олександра Олеся, 
М. Хвильового, М. Зерова, В. Барки, Г. Тютюнника, 
Ю. Мушкетика, Р. Андріяшика, Б. Грінченка. 

У читанні української поезії також переважали 
імена письменників, твори яких є програмними. Це – 
В. Сосюра, М. Рильський, А. Малишко, Д. Павличко, 
Б. Олійник. 

Постійно перебували у користуванні поезії 
М. Вінграновського, П. Перебийноса, І. Драча, 
В. Герасим’юка, В. Вихруща, М. Луківа, 
В. Забаштанського, Б. Демківа, Г. Костів-Гуски, 
П. Сороки, І. Дем’янової, В. Мацюка, В. Коломійця. 

Не загубилися в просторі мовчання і молоді поети, 
серед яких найпопулярнішими були: М. Савка, 
М. Кияновська, С. Жадан, М. Павленко. 

Лідерами читацьких переваг стали збірники 
“Легенди Тернопільщини” та “Євшан-зілля”, а також  
“Вибрані новели” Б. Мельничука, літературні твори 
С. Павличко. 

Серед російських творів у прагматичному читанні: 
“Майстер і Маргарита” М. Булгакова, “Злочин і кара” 
Ф. Достоєвського, “Війна і мир” й “Анна Кареніна” 
Л. Толстого, “Євгеній Онєгін” і “Капітанська дочка” 
О. Пушкіна, “Батьки і діти” І. Тургенєва, “Тарас Бульба” 
М. Гоголя, “П’єси” О. Островського, “Вибрані твори” 
А. Чехова й О. Купріна, “Витязь у тигровій шкурі” Шота 

Руставелі, “Тихий Дон” М. Шолохова. 
Російська поезія у читанні представлена іменами 

Е. Асадова, А. Ахматової, С. Єсеніна, О. Пушкіна, 
О. Блока, М. Лермонтова, А. Фета, Ф. Тютчева, 
М. Цвєтаєвої, Б. Пастернака, Й. Бродського, 
Є. Євтушенка, А. Вознесенського, В. Висоцького. 

У процесі читання найчастіше запитували 
гостросюжетні твори В. Суворова, В. Шитова, 
О. Марініної, П. Дашкової; детективи Б. Акуніна, 
Ф. Корецького, В. Доценка, Д. Донцової, Т. Устинової; 
фантастику І. Єфремова, О. Беляєва, К. Буличова, 
В. Головачова; історичні романи В. Пікуля, І. Бунича. 

Жінки віддавали перевагу творам А. Вербицької, 
Е. Вільмонт, Л. Васильєвої, Л. Кондрашової, 
Г. Щербакової, Л. Улицької, А. Зорич. 

За сукупністю згадувань найбільший рейтинг випав 
на твори: “Майстер і Маргарита” М. Булгакова, 
“Антикілер” Ф. Корецького, “Кысь” Т. Толстої, 
“Шпионский роман” Б. Акуніна, “Реквием” О. Марініної, 
“Люди нашего царя” Л. Улицької, “Тень победы” 
В. Суворова, “Приз” П. Дашкової, “Собор без хрестів” 
В. Шитова. 

Як і в попередні роки, активно читали твори 
О. Солженіцина, В. Успенського, В. Набокова, 
В. Шукшина, І. Ільфа та Є. Петрова, Б. Пастернака, 
К. Паустовського, В. Токарєвої, М. Арбатової, І. Буніна, 
А. Платонова, В. Проніна, В. Аксьонова, С. Довлатова, 
В. Куніна, В. Пелєвіна. 

Разом із тим моніторинг засвідчив, що найбільш 
популярною і читаною продовжує залишатися література 
далекого зарубіжжя. Постійно читали твори Д. Джойса, 
Д. Кунца, Д. Х. Чейза, Ч. Діккенса, Р. Кафки, А. Крісті, 
К. Маккалоу, М. Мітчел, С. Кінга, Ж. Бенцоні, 
С. Шелдона, М. Пруста, Д. Стіл, Д. Фаулза, Р. Желязни, 
У. Коллінза, Д. Картленд, Г. Сенкевича, А. Камю, 
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