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«КРАЩА КНИГА РОКУ» 

(за результатами дослідження) 

Значення читання в процесі розвитку особистості 

незаперечне. Для визначення найбільш популярної 

літератури серед користувачів проводилося вивчення 

їх читання на базі міського абонементу 

Тернопільської ОУНБ. 

Для одержання необхідних відомостей було 

розроблено анкету (див. додаток 1), яка дозволила 

виявити, чи читають користувачі ОУНБ художні 

твори (прозу та поезію) і публіцистику українських, 

російських і зарубіжних авторів. Респонденти 

вказали, яким авторам та виданням вони надають 

перевагу, назвали найкращі художні та 

публіцистичні твори. 

В анкетуванні взяли участь 150 відвідувачів 

міського абонементу віком від 17 до 60 років.  

Рівень освіти учасників дослідження – від 

середньої до вищої. 

Серед респондентів – студенти, викладачі вищих 

навчальних закладів, учителі, науковці, медичні 

працівники, юристи, підприємці, робітники, 

домогосподарки, пенсіонери.  

За анкетами користувачів було складено 

рейтингову картину читацької думки. Опитування 
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засвідчило, що користувачі читають українську 

книгу. Порадувало те, що більшість творів, які 

назвали читачі, не входять до навчальних програм. 

У переліку книг, які справили враження або були 

цікавими, читачі назвали твори художньої 

літератури, науково-популярні та довідкові видання. 

З творів художньої літератури користуються 

популярністю як сучасні, так і класичні твори 

українських та зарубіжних письменників. 

Найбільш читаними авторами та творами української 

сучасної літератури цього року визнано: «Добро і 

зло» І.Карпи, «Кава з присмаком кориці», 

«Сарабанда банди Сари» Л.Денисенко, «Дві хвилини 

правди», «Ґудзик», «Пастка для жар-птиці» 

І. Роздобудько, «Егоїст» М. Гримич, «Ритуал» М. і 

С. Дяченків, «Намір» Л. Дереша, «Депеш мод» 

С. Жадана, «Таємниця» Ю. Андруховича, «Сьомга» 
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С. Андрухович, «Родинні гріхи», «Зламані 

жоржини» Н. Фіалко, «Не залишай», «Чотири 

дороги за обрій» Л. Романчик, «Кама Сутра», 

«Озерний вітер» Ю. Покальчука, «Яр» 

Б. Мельничука, «Нація», «Москалиця» М. Матіос, 

   

 «Пів’яблука» Г. Вдовиченко, «Волинь» У. Самчука, 

«Облога» Г. Тютюнника, «Чорна Рада» П. Куліша, 

«Людолови» З. Тулуб, «Правда і кривда» 

М. Стельмаха, «Вибрані твори» В. Стуса. 

Підвищений попит у 

респондентів викликала твор-

чість Люко Дашвар, (псевдонім 

журналістки Ірини Чернової) з 

південного міста Херсону, 

переможниці конкурсу 

«Книжка року Бі-Бі-Сі-2008», в 

письменницькому доробкові 

якої лише дві книги. Її роман 
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«Село не люди» належить до творів, забути про які 

практично неможливо. Читачі нагородили роман 

найрізноманітнішими епітетами: «книга-шок», 

«книга, що змінює свідомість», «неймовірна книга». 

Новий роман — «Молоко з кров’ю», ─ також став не 

менш популярним серед користувачів, аніж 

попередня книга. 

Завжди цікавою для читачів поважного віку 

залишається історична література. Найбільш 

запитуваними є твори «Не вбивай», «Батурин» 

Б. Лепкого, «Євпраксія» П. Загребельного, «Перед 

тим як жити» В. Яворівського, та багато інших.  

Невисокий попит на поезію, адже вона потребує 

підвищеної читацької активності, емоційного 

напруження, фантазії. Інтерес до неї притаманний 

найбільш підготовленому читачеві. Простежується, 

що поетичні твори найбільш популярні серед 

студентів філологічного факультету педагогічного 

університету. Читачами високо оцінено поезію 

Л. Костенко, Р. Лубківського, В. Вихруща, 

П. Перебийноса, Т. Шевченка, Г. Костів-Гуски, 

П. Сороки, В. Коломійця, М. Чопик, С. Жадана. 

Приємно відзначити творчість молодих поетів, 

серед творів яких лідирують вірші: «На перехресті 

поглядів весни» Мирослави Рудик, «Вальс серед 

снігів» Христини Павлюк, «Я віддаю своє серце 
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іншим» Анни Багряної, «Путівка в яблуневий сад» 

Степана Бабія, «Знов лелеки клекотом озвались» 

Володимира Квітневого, «Жива свіча моєї долі» 

Людмили Попчук. Привернула увагу читачів і 

поетична збірка «Таємниці любові» молодої поетеси, 

бібліотекаря за фахом, Наталі Білянської. 

Залишаються актуальними й близькими 

користувачам публіцистичні твори С. Павличко, 

А. Кокотюхи, Ю. Андруховича, М. Лазаровича, 

В. Базилевського, В. Яновича, Я. Дашкевича. Адже 

вони розкривають теми маловідомі, закриті для 

широкого загалу читачів. 

    

Особливий резонанс у читачів викликали 

публікації: «Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: 

труднощі усвідомлення» С. Кульчицького, «Життя і 

діяльність Степана Бандери: документи і матеріали» 

(редактор та упорядник М. Посівнич), «Козацька 
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держава як ідея в системі суспільно-політичного 

мислення ХVI—ХVIII ст.» В. Шевчука. 

За глибокий аналіз життя 

Лесі Українки й тодішніх 

реалій країни в монографії 

«Notre Dame D’Ukraine: Укра-

їнка в конфлікті міфологій» 

О. Забужко отримує першу 

премію в номінації «Документа-

лістика». Цей твір визнано 

кращою книгою 2008 року. 

Чималу кількість прихильників своєї творчості 

мають автори фантастики та детективу, зокрема такі, 

як Ф. Березін, О. Зорич, Ю. Рогоза, Б. Штерн, 

А. Курков. Особливою популярністю в читачів 

молодого покоління користуються твори «Гаджет» та 

«Осінні візити» С. Лук’яненка. 

Окрім названих вище книг не залишилась поза 

увагою користувачів література краєзнавчої 

тематики.  

Підвищеним попитом серед опитуваних 

користувались: «Тернопіль: фотоальбом» (автор 

тексту П. Бубній), «Нарис про природу 

Тернопільської області: геологічне минуле, сучасний 

стан» Й. Свинка, «Неопалима купина: легенди та 

перекази Землі Тернопільської» (упорядники 



 11 

П. Медведик, П. Ктитор, У. Ванчура), «Замки та 

фортеці: альбом» (упорядник Л. Прибєга). 

  

  

Звичайно, найчастіше запитуваною серед читачів-

студентів вищих навчальних закладів ─ залишається 

навчальна та довідкова література, зокрема книги: 

«Становлення доктрини фінансової системи України: 

монографія», «Економічний аналіз: збірник 
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наукових праць кафедри економіки», «Статистичний 

щорічник Тернопільської області за 2007 рік», 

«Стратегія підприємства» М. Наєнка.  

Визнаною книгою року з 

питань краєзнавства залиша-

ється «Тернопільський Енцикло-

педичний Словник» (у 3-х 

томах). На його видання 

фіксується досить високий і 

сталий попит, в основному серед 

науковців, викладачів, 

студентів, а також бібліотекарів. 

Цьогорічний рейтинг російської програмної 

літератури очолили книги: «Євгеній Онєгін» 

О. Пушкіна, «Анна Кареніна» Л. Толстого, «Доктор 

Живаго» Б. Пастернака, «Тихий Дон» М. Шолохова, 

«Тарас Бульба» М. Гоголя, «Майстер і Маргарита» 

М. Булгакова.  

Для вільного читання з російської літератури 

респонденти обирають, перш за все, гостросюжетні 

твори В. Шитова, О. Марініної, В. Доценка, 

Е. Тополя, М. Леонова, Д. Донцової, В. Токарєвої та 

інших. Популярними є всі їхні книги, незважаючи 

на вік та освіту читацької аудиторії. 

Лідерами читацьких уподобань стали твори: 

«Кысь», «День» Т. Толстої, «Солнце ближе» 
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О. Лагутиної, «Цветные сны» Л. Леонідова, 

«Всемирный полдень» Г. Летицького, «Возлюби 

дальнего» М. Савєлічєва, «Эра Броуна» Л. Смірнова, 

«Золушка в шоколаде», «Хеппи-Энд для Дездемоны» 

Д. Донцової, «Все не так» О. Мариніної, «Прощание 

с кошмаром» Т. Степанкової, «Соблазны судьбы» 

О. Суворова, «Избранные произведения», «Relics: 

избранные произведенния» В. Пелевіна. 

Попит мали також поезії російських класиків: 

С. Єсєніна, В. Висоцького, А. Ахматової, 

М. Лєрмонтова, О. Пушкіна, Б. Пастернака, 

М. Цвєтаєвої, О. Блока, В. Хлебнікова. 

Найбільшою популярністю в респондентів нашої 

бібліотеки користується література далекого 

зарубіжжя. Простежується підвищений інтерес до 

творчості таких авторів: О. Місіма, С. Кінга, 

П. Коельо, У. Еко, Дж. Роулінг, Р. Баха, Ф. Кафки. 
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Традиційно серед респондентів жінок трохи 

більше ніж чоловіків, тому значним попитом 

користуються сентиментальні романи С. Шелдона, 

Дж. Файзер, Д. Стоун, Д Стіл, Дж. Колінз, 

Н. Робертс. 

Сталий читацький інтерес простежується на 

твори: «Маріанна», «Катрін» Ж. Бенцоні, «Розвіяні 

вітром» М. Мітчел, «Ті, що співають у терні» 

К. Маккалоу, «Анжеліка» А. і С. Голон, серед 

авторів детективного жанру ─ всі твори Д. Чейза, 

Р. Стаута, А. Крісті. 

Залишаються популярними іронічні детективи 

польської письменниці І. Хмелєвської, серед них ─ 

«Гарпії», «Старша внучка». 

У нормативному читанні за відгуками 

респондентів лідирують твори «Червоне і чорне» 

Стендаля, «Джен Ейр» Ш. Бронте, «Твори» 
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Е. М. Ремарка, «Собор Паризької Богоматері» 

В. Гюго та інші. 

У цілому, у читанні користувачів переважає 

художня та навчальна література. Пріоритетними 

жанрами залишилися сімейні, сентиментальні, 

історичні романи, детективи. Простежується 

тенденція формування читацьких «смаків» під 

впливом телевізійних серіалів. Серед звичних 

прізвищ та творів з’являються нові імена авторів, які 

досить упевнено завоювали читацькі симпатії. Це, 

зокрема, Ю. Андрухович, О. Забужко, М. і С. Дячен-

ки, І. Роздобудько, Ю. Покальчук, С. Андрухович, 

В. Вовк, Є. Кононенко, В. Фрейчак та багато інших. 

Безперечно, зберігся попит на твори, що вперше 

після проголошення незалежності України було 

включено до навчальних програм шкіл і вищих 

навчальних закладів. Щодо перспектив української 

книжки, то для її видання потрібні пільги та 

підтримка на державному рівні. 

У процесі опитування користувачі висловили свої 

пропозиції та побажання: 

���� сприяти збільшенню надходжень популярної 

художньої української та зарубіжної 

літератури; 

� покращити поінформованість користувачів про 

нові надходження; 
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� розширити асортимент літературно—художніх 

періодичних видань. 

Узагальнивши результати дослідження, можна 

зробити такі висновки: 

� проведений моніторинг дав змогу відстежити 

тенденції та зміни у читанні користувачів, 

отримати картину про найпопулярніші книги 

року; 

� коло читання користувачів бібліотеки 

представлене програмним та дозвіллєвим 

читанням; 

� серед книг, названих «Кращою книгою року», 

представлені різножанрові твори українських та 

зарубіжних авторів. 

Анкетування засвідчило стійкий інтерес до 

класики, історичної, довідкової літератури, 

любовних романів, пригод та детективів, 

фантастики. Зростає обсяг читання літератури 

українських авторів, які поступово стають більш 

відомими та популярними серед читачів. Пов’язано 

це, перш за все, з новими навчальними програмами. 
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