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Від упорядника 

Уже традиційним стало проведення в бібліотеках області 
щорічного соціологічного дослідження «Краща книга року». 

Отримані дані за 2009 рік, як і за попередні роки, дозволили 
виявити реальний попит на твори світової та української літератури, 
вивчити, як змінюються смаки й уподобання респондентів і що 
впливає їх на вибір. 

Матеріали, подані в черговому випуску інформаційно-
аналітичного бюлетеня, зібрані методом анкетування та опитування 
користувачів, аналізу читацьких формулярів та щоденників роботи 
в обслуговуючих відділах бібліотек, а саме: Тернопільської ОУНБ, 
Бережанської, Бучацької, Монастириської, Підволочиської ЦБ. 

Результати дослідження засвідчують, що, незважаючи на суттєві 
труднощі в комплектуванні фондів, книгозбірні мають можливість 
для задоволення часткових потреб більшості читачів та надалі 
залишаються основним джерелом отримання необхідної інформації.  

Користувачами бібліотек є люди всіх вікових категорій – від 15 
до 65 років. Найактивнішими відвідувачами залишаються жінки. 
Найбільше читають люди середнього та старшого віку.  

Проведене дослідження дозволило також сформулювати 
конкретні пропозиції щодо покращення роботи публічних бібліотек, 
зокрема: 

• збільшити надходження популярної художньої української та 
світової літератури;  

• розширити асортимент періодичних видань; 

• скласти банк даних пропозицій на видання та перевидання книг 
українською мовою; 

• покращити поінформованість користувачів про нові 
надходження, що підвищить загальний престиж бібліотек як 
центрів читання. 
Пропонуємо вашій увазі результати соціологічних досліджень, 

проведених у книгозбірнях області. 
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«Краща книга року»  

(за результатами соціологічного дослідження  

відділу міського абонементу ОУНБ) 

Не змушуйте нікого читати. 

Якщо людина не читає, їй  

самій від того гірше… 

Ліна Костенко 

 

Процеси інформатизації суспільства змінили вимоги людей до 
бібліотек, адже зараз існує багато носіїв інформації. Проте 
друкована книга упродовж століть залишається вагомим джерелом 
знань, накопичених людством, а книгозбірні – інформаційними, 
культурними та просвітницькими центрами. 

Фахівці бібліотек докладають значних зусиль для забезпечення 
високого рівня обслуговування користувачів через раціонально 
організовані ресурси, аналізують і вивчають потреби та інтереси 
відвідувачів, популяризують справжню, якісну літературу. 

Незважаючи на сумну статистику (адже тільки 27% українців 
цікавляться книгами, а книгозбірні навіть на 20% не забезпеують 
своїх читачів новими виданнями), моніторинг інтересів 
користувачів, аналіз читацьких формулярів та щоденників роботи 
засвідчує протилежне: попит на художню літературу в 
Тернопільській ОУНБ протягом 2009 року не зменшився. 

На період дослідження основні показники діяльності відділу 
міського абонементу були такими: кількість обслужених 
користувачів – 5144, книговидача – 91 311 пр. (у т.ч. художньої 
літератури – 58 387, тобто 63,9%). Підсобний фонд підрозділу 
становить 106 005 пр. документів, художня література – 44 606 пр. 
(42%). 

Читанню художніх книг надають перевагу 78% користувачів, 
серед яких – представники найрізноманітніших соціально-
професійних груп: студентська молодь, службовці, науковці, 
працівники освіти, культури, підприємці, економісти, 
домогосподарки, читачі з особливими потребами. Майже зовсім не 
цікавить така література працівників виконавчого апарату міста та 
області (0,7%). 
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Найактивнішими відвідувачами бібліотеки є люди середнього 
та старшого віку. На жаль, молодіжна аудиторія віком 16–29 років 
читає менше, надаючи перевагу аудіо- та електронним книгам, яких 
досить мало у фонді книгозбірні. 

Відрадним є те, що понад 300 користувачів (6%) протягом року 
читають по 100–200 і навіть 300 книг (про це свідчить аналіз 
формулярів). 

Найбільш читабельними є твори вітчизняних і зарубіжних 
авторів різних жанрів: мелодрами (78%), детективи, фентезі (67%), 
історична (41%) та інтелектуальна (34 %) проза. Зменшився попит 
на драматургію, поезію (3%). 

Значною популярністю серед читачів користуються книги 
сучасних українських письменників, де відображаються актуальні 
проблеми сьогодення, описуються життєві ситуації, зокрема: Ірен 
Роздобудько («Все, що я хотіла сьогодні»), Марії Матіос («Чотири 
пори життя»), Люко Дашвар («Молоко з кров’ю»), Лариси 
Денисенко («Кавовий присмак кориці»), Євгенії Кононенко («Три 
світи»), Софії Андрухович («Сьомга»), Галини Вдовиченко 
(«Тамдевін»), Галини Тарасюк («Сестра моєї самотності»), Юрія 
Іздрика («Таке»), Андрія Кокотюхи («Аномальна зона»), Василя 
Слапчука («Сліпий дощ»), Юрія Андруховича («Таємниця»), Юрія 
Винничука («Легенди Львова»), Софії Майданської («Зійшло мені 
сонце печалі»), Тетяни Малярчук («Звірослов»), Людмили Таран 
(«Дзеркало єдинорога»). 

Тішить те, що цю літературу читає й молодіжна аудиторія. 
Також вона цікавиться творами авангардного та резонансного 
спрямування, серед яких: «Поклоніння ящерці» Любка Дереша, 
«Жінка його мрії» Олеся Ульяненка, «Супермаркет самотності» 
Ірени Карпи, «Капітал» Сергія Жадана, «Шахмати для дибілів» 
Михайла Бриниха, «Лускунчик – 2004» Олександра Ірванця, 
«Кафка на пляжі» Харукі Муракамі, «Романтичний егоїст» 
Фредеріка Бегбеде та ін. 

До найбільш значимих видань 2009 року, які мали досить 
велику популярність серед користувачів, слід віднести 
інтелектуальну прозу Галини Пагутяк («Слуга з Добромиля»), 
Оксани Пахльовської («Ave, Європа!»), відзначених Національною 
премією України імені Тараса Шевченка, Василя Шкляра («Чорний 
ворон»), Костянтина Москальця («Досвід Коронації»), переможців 
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Всеукраїнського рейтингу «Книга року – 2009», та Оксани Забужко 
(«Музей покинутих секретів»). 

Слід засвідчити й той факт, що читацька аудиторія почала 
виявляти інтерес до класичної літератури, книг незаслужено 
забутих письменників, серед яких: «Сестри Річинські», «Окрушини» 
Ірини Вільде, «Отрута для княгині» Раїси Іванченко, «Зоряний 
корсар» Олеся Бердника, «Апостол черні» Ольги Кобилянської, 
«Марія» Уласа Самчука, «Жовтий князь» Івана Багряного, творів 
зарубіжних авторів: «Консуело» Жорж Санд, «Багач, бідняк» Ірвіна 
Шоу, «Луна и грош» Сомерсета Моема, «Анжеліка» Анни та Сержа 
Голон, «Любов до життя» Джека Лондона. 

Упродовж багатьох років користуються великою популярністю 
серед читачів, особливо старшого покоління, книги патріархів 
української романістики: Романа Іваничука («Люлька з червоного 
дерева», «Вогненні стовпи»), Валерія Шевчука («Книга історій», 
«Сни Юди»), Павла Загребельного («Роксолана»), Романа Горака 
(«Тричі мені являлася любов»), Юрія Мушкетика («Яса») тощо. 

Вагоме місце серед читацьких уподобань займають твори 
тернопільських авторів: Лесі Романчук («Софія», «Чотири дороги 
назустріч»), Ніни Фіалко («Повертайтесь, журавлі, додому»), Петра 
Сороки («Денники»), Юрія Камаєва («Мед з дікалоном»), Ореста 
Березовського («Рожевий дурман»), Володимира Сушкевича («Листи 
до друга»), Наталі Михно («Звільнення»), Мар’яни Юхно («Наяда»), 
Олександра Вільчинського («Віагра для мера») та ін. 

У порівнянні з чоловіками, жінки читають знано частіше. Вони 
захоплюються мелодрамами, історіями про кохання. Улюбленими 
авторами наших читачок є: Сандра Браун, Даніела Стіл, Барбара 
Картленд, Джудіт Макнот, Беатрис Смолл, Стефані Ахерн, 
Олександра Марініна, Поліна Дашкова, Тетяна Устінова, Дарія 
Донцова. 

Підвищився інтерес у користувачів до літератури духовного 
змісту. Найбільш читабельними є притчі та оповідання Бруно 
Ферреро, проблеми «пізнання себе» Валеріо Альбісетті, невигадані 
історії з життя Любові Кіндратович, книги Килини Ватаманюк, 
Річарда Баха, Ансельма Грюна. 

Що стосується мовного аспекту читання, то беззаперечним 
лідером є художня література в перекладі українською мовою. 
У фонді відділу міського абонементу ці книги складають лише 10%. 
Значною популярністю в читачів користуються такі видання: 
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«Алхімік» Пауло Коельо, «Танцюй, танцюй, танцюй» Харукі 
Муракамі, «Музей невинності» Орхана Памука, «Спокута» Ієна 
Мак’юена, «Затемнення» Стефені Маєр, «Втрачений символ» Дена 
Брауна, «Євангелія від Ісуса Христа» Жозе Сарамаго, серія книг 
лауреатів Нобелівської премії від видавництва «Юніверс»: Жана-
Поля Сартра, Сена-Жона Перса, Салмана Рушді, Гюнтера Грасса, 
Еліаса Канетті, Ле Клезіо. 

Зазначимо також, що світові бестселери сучасних зарубіжних 
авторів мають величезну популярніть у всіх категорій користувачів, 
серед яких: «Сутінкова сага» С. Маєр, «Чтец» Б. Шлінка, 
«Одиночество в сети» Я. Вишневського, «P. S. Я люблю тебя» 
С. Ахерн, «Дорога перемен» Р. Йейтса, «Невыносимая легкость 
бытия» М. Кундери, «Смутная улыбка» Ф. Саган, «Просто вместе» 
А. Гавальди, «Усе, що не було сказано» М. Леві, «Сокол и ласточка» 
Б. Акуніна, «Казус Кукоцкого» Л. Уліцької та ін. 

У наш час поетичний жанр цікавить обмежене коло читачів –
справжніх поціновувачів високого мистецтва. Попит у користувачів 
мають твори, які входять до складу навчальних програм із 
української та зарубіжної літератур, зокрема Т. Шевченка, 
І. Франка, Лесі Українки, В. Стуса, В. Симоненка, Л. Костенко, 
Д. Павличка, Ф. Петрарки, В. Шекспіра та ін. 

Проте у фонді відділу міського абонементу, на наш погляд, 
є багато інших, досить достойних книг сучасних поетів: 
В. Герасим’юка, П. Гірника, М. Кіяновської, С. Жадана, 
Е. Андієвської. М. Матіос, П. Мідянка, П. Федюка, а також авторів 
Тернопілля: М. Савки, Н. Пасічник, Ю. Завадського, С. Сірого, 
М. Баліцької, С. Лазо. Л. Лісанкової, Т. Дігай тощо. Наш підрозділ 
популяризує доробки цих талановитих людей шляхом організації із 
ними творчих зустрічей. 

Не зменшується інтерес у читацької аудиторії до літературно-
художніх часописів, серед яких: «Дзвін», «Київ», «Кур’єр 
Кривбасу», «Дніпро», «Сучасність», «Всесвіт», «Літературний 
Тернопіль», «Новый мир», «Иностранная литература», «Смена», 
«Знамя», «Наш современник», літературно-мистецький альманах 
«Курінь» тощо. 

Лідерами, які продукують варте уваги читання, є такі 
видавництва: «Факт», «Нора-друк», «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га», 
«Юніверс», «Смолоскип» (м. Київ), «Фоліо», «Книжковий клуб» 
(м. Харків), «Піраміда», «Кальварія», «Свічадо» (м. Львів), 
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«Навчальна книга – Богдан», «Джура», «Підручники і посібники» 
(м. Тернопіль), «Ексмо», «Астрель» (м. Москва). 

Проте є низка книг, які потрібно перевидати, зокрема: 
«Метелики на шпильках» І. Вільде, «Душа в долонях» 
А. Цимбалюк, твори в 3-х томах В. Домонтович, «Казка мойого 
життя» Б. Лепкого, «Щоденний жезл» Є. Пашковського, п’єси 
Я. Стельмаха, Ю. Щербака, П. Загребельного, М. Руденка, 
М. Зарудного, С. Мрожека, Е. Йонеско, твори зарубіжних 
письменників в українському перекладі: «Улісс», «Дублінці» 
Д. Джойса, «Море, море», «Чорний принц» А. Мердок, «Мурашки» 
Б. Віана, «Театр» С. Моема, «Блідий вогонь» В. Набокова, книги 
Л. Уліцької тощо. Хотілося б, щоб на це звернули увагу видавці, 
адже літературу включено в навчальні програми вищих навчальних 
закладів. 

Підсумовуючи вищесказане, відзначимо, що читання не 
втрачає своєї актуальності й сьогодні. Всупереч невтішним 
прогнозам футурологів, які вважають, що друкована продукція 
втрачає позиції свої, когорта шанувальників літератури не 
зменшується. Цей факт підтвердили результати проведеного 
моніторингу. 

А бібліотекарі докладають багато зусиль для того, щоб зробити 
спілкування з книгою змістовним, корисним та модним.  

Т. П. Ковалькова – завідувачка відділу 

міського абонементу Тернопільської ОУНБ  
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Аналіз анкетування «Краща художня книга року» 

в Борщівській центральній бібліотеці 

Щорічно Борщівська центральна бібліотека проводить 
традиційне анкетування на тему «Краща книга року». 

Цього року анкетування проводилося для визначення кращого 
художнього твору, який надійшов у книгарню протягом 2009 року та 
справив найбільше враження на користувача, носив високий вихов-
ний, пізнавальний та інформаційний характер, завдяки змісту впли-
вав на моральні якості сучасної людини, зачіпав проблеми сьогодення. 

В опитуванні взяло участь понад 100 користувачів бібліотеки, 
серед яких: робітнича молодь (2,2%), інтелігенція (7,8%), праців-
ники виробничої сфери (1,6%), бізнесу (0,5%), пенсіонери та інші. 

Більшість із них є давніми читачами, серед них – 53% 
відвідують книгозбірню понад 10 років. 

Усі вони продемонстрували неабиякі знання літератури, тому 
було прикро, що багатьох названих ними книг зовсім не було 
в бібліотеці. 

Анкетування проводилося анонімно. 30% користувачів виявили 
інтерес до книг детективного характеру, творів Д. Донцової, 
Т. Весніної, С. Успенської, А. Куркова, Б. Левандовського, 
В. Суворова, О. Мариніної, Б. Акуніна. Не залишилася поза увагою 
й книга «Провінційні детективи» нашої землячки М. Фафруник-
Довгошиї – редактора газети «Галицький вісник». 20% 
користувачів віддали перевагу любовним романам, творам 
Б. Картленд, С. Елізабет, Лі Брістол, Д. Гарвуд, С. Горбаня та інших 
авторів. 

Книги сучасних письменників А. Андруховича, Л. Дереша, 
М. Матіос читають переважно працівники освіти, культури та 
студенти вузів, це становить приблизно 2,8%. 

Твори Лесі Романчук до вподоби майже всім категоріям 
користувачів нашої книгозбірні. 

Серед чоловіків дуже популярні серії «Солдаты удачи», 
«Обожженные зоной». 

У більшості користувачів (70% опитуваних) є власні бібліотеки. 
Тому не дивно, що деякі книги, які рекомендують в анкетах 

друзям читачі, взагалі відсутні в нашій книгозбірні. Це твори 
С. Майєр «Сутінки», П. Коельо «Алхимик», М. Павича «Ящик для 
письменных пренадлежностей», О. Мариніної «Городской тариф». 



 10

Звичайно, сьогодні людина може отримувати багато інформації з 
телебачення і радіо (25%), преси (35%), проте відомості про нові 
книги черпають з Інтернету (55%) і спілкування, адже більше 5% 
опитуваних навчаються у вищих навчальних закладах. 

Підсумовуючи цьогорічне анкетування, треба відзначити, що 
користувачі центральної бібліотеки визначаються високим рівнем 
читацької культури. У кожного свої вподобання, вибір та бачення. 

Хочеться додатково наголосити, що найвищий читацький 
рейтинг отримали такі книги: 

—  «Ігри по-дорослому» А. Куркова; 
—  «Не залишай мене!...» Л. Романчук. 
І тому за підсумками 2009 року їх визнано кращими книгами року. 
Аналіз ще показав, що фонд книгозбірні не повністю 

задовольняє потреби в книзі наших відвідувачів. Окремі учасники 
анкетування відмітили, що поповнення новими книгами повинно 
бути кращим. Відрадно, що діє «платний абонемент», який 
допомагає задовольнити запити, та щирі спонсори, які вносять 
пожертви з власних бібліотек. 

М. С. Войтухів – завідувачка методично-

бібліографічного відділу Борщівської ЦБС 
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Анкетування «Краща книга року»  
в Бучацькій центральній бібліотеці 

Вивчення читацьких уподобань є одним із найважливіших 
елементів бібліотечної роботи, у тому числі в плані подальшого 
поповнення фондів книгозбірні. 

У 2009 році, як і щорічно, у Бучацькій ЦБ було проведено 
анкетування «Краща книга року», у якому взяли участь 
100 користувачів, віком від 15 до 65 років. Серед респондентів – 
учнівська молодь, студенти, службовці, домогосподарки, пенсіонери. 

Аналіз даних виявив, що більшість опитуваних надає перевагу 
творам вітчизняних авторів, особливо молодь, яка захоплюється 
сучасною українською книгою. 

Так серед найбільш популярних книг названо: «Таємниця», «День 
смерті пані День» Ю. Андруховича, «Намір» Любка Дереша, «Темна 
вода» Андрія Кокотюхи, «Москалиця» Марії Матіос, «Ґудзик», 
«Останній діамант міледі» Ірен Роздобудько, «Чотири дороги назуст-
річ», «Гравітація» Лесі Романчук, «Зламані жоржини» Надії Фіалко. 

Дуже низький попит на поезію. Їй надають перевагу молодь та 
жінки віком 30–45 років. Найбільш читаними є вірші Л. Костенко, 
Т. Шевченка, В. Вихруща, М. Луківа, Р. Лубківського. З нового 
покоління поетів – «Третій тост» В. Просторчука, «Друга спроба» 
О. Забужко. 

Серед публіцистичних творів популярністю користуються 
альманах «Молода нація», збірник «Береги свободи слова. 
Бучаччина: історія і сучасність», також твори Ю. Андруховича. 
Серед довідкової та науково-популярної літератури – «Терно-
пільський енциклопедичний словник» (у 3 томах) та книга «Зоряні 
розенкрейцери» О. Кульського (серія «Парадокси артефактів»). 

Рейтинг російської літератури очолюють: «Майстер і Марга-
рита» М. Булгакова, «Фаворит» В. Пікуля, «Петербургские 
трущобы» В. Крестовського, усі книги В. Суворова, Б. Акуніна, 
а також гостросюжетні твори О. Мариніної, Д. Донцової, В. Шитова, 
М. Леонова, М. і С. Дяченків. 

Серед російських поетів попитом користуються: А. Ахматова, 
М. Цвєтаєва, В. Висоцький, Б. Пастернак, С. Єсенін, О. Блок, що 
пояснюється навчальною програмою. 

Рейтинг перекладної літератури зарубіжних письменників 
очолюють: «Точка обману», «Ангели і демони», «Код да Вінчі» 
Д. Брауна, «Танцюй, танцюй, танцюй» Харукі Муракамі, «Заїр», 
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«Вероніка вирішує померти» П. Коельо, «Елементарні частинки», 
«Платформа» М. Ульбека, а також книги Умберто Еко, С. Кінга, 
Р. Шеклі. 

Залишаються популярними твори «Маріанна», «Катрін», «Вовки 
Лозарга» Ж. Бенцоні, «Ті, що співають у терні» К. Маккалоу, 
«Віднесені вітром» М. Мітчелл, а також жіночі романи Д. Стіл, 
Дж. Ліндсей, Н. Робертс, Дж. Колінз, С. Браун. 

Анкетування засвідчило зростання зацікавленості, особливо 
молоді, до сучасної української та зарубіжної книги та підтвердило 
наявність стійкого інтересу до класики, любовних романів, 
фантастики, детективів, публіцистики, науково-популярної 
й довідкової літератури. 

Н. Лестюк – завідувачка 

методично-бібліографічного 

відділу Бучацької ЦБС 
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Аналіз анкетування «Краща художня книга року» 

в Монастириській центральній бібліотеці 

У 2009 році Монастириською центральною бібліотекою 
проведено соціологічне дослідження «Краща книга року», завданням 
якого було вивчення мотивів звернень до художньої літератури, 
уподобань, пріоритетів користувачів у виборі жанрів. 

Для одержання необхідних відомостей було розроблено анкету 
(додаток № 1), яка дозволила виявити, чи читають користувачі 
книгозбірні художні твори (прозу та поезію). 

В опитуванні взяли участь 100 відвідувачів Монастириської ЦБ, 
віком від 18 років, рівень освіти яких – від середньої до вищої. 
Це – студенти, вчителі, медичні працівники, юристи, підприємці, 
робітники, пенсіонери, домогосподарки. 

Дослідження засвідчило, що читають українські книги, 
більшість із яких не входить до навчальної програми. 

Такими, які справили враження або були цікавими, визнано 
твори художньої літератури, науково-популярні та довідкові 
видання. 

Користуються популярністю як сучасні, так і класичні твори 
українських та зарубіжних письменників: «Смерть Сократа» 
Ю. Мушкетика, «Солодка Даруся» М. Матіос, «Сестри Річинські» 
І. Вільде, «Джен Ейр» Ш. Бронте. 

Цікавою для читачів поважного віку залишається історична 
література, зокрема: «Війна війною» Р. Іваничука, «Диво», 
«Роксолана» П. Загребельного, «Мазепа» Б. Лепкого, «Майдан» 
Б. Харчука, «Сагайдачний» А. Чайковського, «Фортеця на 
Борисфені» В. Чемерис. 

Не залишилась поза увагою користувачів література краєзнавчої 
тематики. Підвищеним попитом користувались: «Син Землі» 
С. Будного, «Казки Закарпаття» В. Гнатюка, «Думна дорога», 
«Пісні Тернопільщини» Р. Расевича, «Твори» Р. Лубківського. 

Лідерами читацьких уподобань стали твори: «Ґудзик» 
І. Роздобудько, «Аристократи духу» Н. Михно, «Спадкоємець» 
Марини та Сергія Дяченків, «Степан Бандера: Спогади. Документи. 
Матеріали».  

Л. Т. Мисюрак – завідувачка 

методично-бібліографічного відділу 

Монастириської ЦБС 
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Аналіз анкетування «Краща художня книга року» 

в Підволочиській центральній бібліотеці 

У Підволочиській ЦБС стало традицією проведення дослідження 
«Краща книга року», завданням якого є виявлення кращих 
друкованих видань та привернення уваги до книги. 

Анкетування проводилось серед користувачів відділу обслуго-
вування Підволочиської центральної бібліотеки (юнацької кафедри 
та кафедри для дорослих). Участь у ньому взяли 100 респондентів, 
віковий діапазон яких коливається від 16 до 63 років: 16–18 – 
25%, 19–22 – 38%, 23–28 – 17%, 28 років і більше – 20%. Із 
них – 31 чоловік та 69 жінок. 

Опитування показало, що більшість респондентів – це учні 
шкіл, ліцею, інших навчальних закладів, працююча молодь, 
пенсіонери, які мають підвищений читацький попит й активно 
шукають шляхи його задоволення. 

Джерелами отримання інформації респонденти назвали: 
• порада бібліотекаря; 
• поради учителів; 
• друзі; 
• ЗМІ; 
• мережа Інтернет; 
• книжкові виставки; 
• книжкові магазини; 
• періодичні видання. 
За анкетами складено рейтинг «Краща книга 2009 року». 

Опитування показало, що читачі надають перевагу українській 
книзі. 

Велике враження на респондентів справили видання науково-
популярного та довідкового характеру. Популярністю користуються 
як сучасні, так і класичні твори української та зарубіжної 
літератури. 

Серед українських авторів респонденти назвали Л. Романчук, 
І. Роздобудько, Р. Федоріва, М. Матіос, Ю. Андруховича. Серед 
зарубіжних: П. Зюскінда, Б. Картленд, Д. Донцову, О. Марініна, 
Д. Х. Чейза, П. Коельо. 

Кращими українськими творами названо: «Останній діамант 
міледі» І. Роздобудько, «Єрусалим на горах» Р. Федоріва, 
зарубіжним: «Парфуми» П. Зюскінда. 
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Читачі поважного віку (пенсіонери) надали перевагу історичній 
літературі: «Що ми за народ такий» В. Яворівського, «За чужий 
гріх» Д. Яворницького, «Журавлиний крик» Р. Іваничука, «Жовтий 
князь» В. Барки. 

З науково-популярних видань кращою названо «Український 
менталітет: ілюзії, міфи, реальність» О. Стражного. 

Велику увагу респонденти надають читанню історико-
краєзнавчих видань. Серед них кращими названо: «Замки 
Тернопілля» В. Мороза, «За Україну, за її волю...» (Книга пам’яті 
Підволочиського району у 2 томах). 

Уже декілька років не падає рейтинг «Тернопільського 
енциклопедичного словника» у 3 томах. Він користується попитом 
серед учнів, студентів, учителів та людей похилого віку. А кращим 
довідковим виданням названо «Велику ілюстровану енциклопедію 
України». 

Кращою серією року названо серію «Невідома Україна». 
У відповідь на останнє питання анкети респонденти висловили 

такі пропозиції та побажання: 

� поповнювати фонди популярною сучасною художньою 
українською та зарубіжною літературою; 

� краще інформувати користувачів про нові поступлення, 
запровадити рубрику «Нова книга в бібліотеці» на сторінках 
районної газети; 

� збільшити підписку літературно-художніх журналів. 
Отже, за висновками проведення дослідження, кращою книгою 

2009 року названо: 
краща українська книга: «Останній діамант міледі» 

І. Роздобудько, «Єрусалим на горах» Р. Федоріва; 
краща зарубіжна книга: «Парфуми» П. Зюскінда; 
краще науково-популярне видання: «Український менталітет: 

ілюзії, міфи, реальність» О. Стражного; 
краще довідкове видання: «Велика ілюстрована енциклопедія 

України»; 
краще краєзнавче видання: «За Україну, за її волю...» (Книга 

пам’яті Підволочиського району); 
краща серія: серія «Невідома Україна». 

Г. М. Цвікла – завідувачка 

методично-бібліографічного відділу 

Підволочиської ЦБС 
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Висновок 

Отже, проведена соціологічна розвідка дає змогу зробити певні 
висновки. По-перше, порівнюючи результати раніше проведених 
досліджень аналогічної  тематики, можна сказати, що 
Тернопільщина  має свого читача, котрий, окрім класичних творів, 
які вивчаються у школі, або у вишах, обирають твори наших 
сучасників, надаючи перевагу вітчизняним авторам. А це свідчить 
про усвідомлений інтерес до української літератури, де 
зустрічаються нові прізвища, котрі належать лауреатам та 
переможцям багатьох національних книжкових конкурсів. 
Простежується стійкий інтерес до творів одного автора, 
різноманітність жанрових уподобань – від художньої класики до 
науково-публіцистичних і філософських творів, літератури 
духовного змісту. 

Вважаємо, що зроблені висновки будуть підставою для 
покращення стану комплектування фондів відповідно до реальних 
потреб і запитів користувачів. 
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Книжкова полиця соціолога 

1. Звітність по цільових програмах : звіт за результатами 
дослідж. – Кіровоград : ІКСМ, 2009. – 24 с. 

2. Звіт з людського розвитку в Україні за 2008 рік : людський 
розв. і європ. вибір України. – [Б. м. : б. в.], 2008. – 122 с. 

3. Головаха, Є. Соціальні зміни в Україні та Європі : за 
результатами «Європейського соціального дослідження» 2005– 
2007 рр. / Є. Головаха, А. Горбачик ; НАН України. – К. : Ін-т 
соціології НАН України, 2008. – 133 с.  

4. Головаха, Є. Українське суспільство 1992–2008 : соціол. 
моніторинг / Є. Головаха, Н. Паніна ; НАН України, Ін-т 
соціології. – К. : [б. в.],  2008. – 84 с. 

5. Мерманн, Э.  Коммуникация  и коммуникабельность : практ. 
рекомендации для открытой коммуникации : пер. с нем. / 
Э. Мерманн. – Х. : Гуманитарный центр,  2007. – 296 с. 

6. Панина, Н. В. Избранные труды по социологии. В 3 т. Т. 1. 
Вопросы теории, методологи, технологии социологического 
исследования и профессиональной этики / Н. В. Панина ; под 
ред. Е. И. Головахи. – К. : Факт, 2008. – 472 с. 

7. Статистика : навч. посібник / Р. Я. Баран та ін. – Чернівці : 
Наші книги, 2008. – 240 с.  

8. Соціологія : підручник / авт. кол.: В. І. Волович та ін. – 6-е 
вид., перероб. та доповн. – К. : Центр учбової л-ри, 2009. – 
808 с. 



 18

Цікаво знати 

Протягом життя можна прочитати 6–8 тис. книжок, якщо 
щоденно читати по 50 сторінок. 

Найбільшою у світі книгою вважається «Суперкнига», видана 
1976 року в США. Її розмір – 2,74 на 3,07 м, вага – 252,6 кг. 
У книзі – 300 сторінок.  

Перші книги з’явились у III–VI тис. до н. е. у найдавніших 
рабовласницьких державах – Шумері, Єгипті, Китаї, Індії.  

Слово «книга» походить із китайської мови та перекладається 
як «сувій». В українську воно потрапило з давньотюркської та 
болгарської мов.  

У громадських бібліотеках середньовічної Європи книги 
приковувалися до полиць ланцюгами. Такі ланцюги були досить 
довгі для того, щоб зняти книгу з полиці і прочитати, але не давали 
винести книгу за межі бібліотеки. Ця практика була поширена аж 
до 18 століття, що було обумовлено великою цінністю кожного 
примірника книги. 

У Політехнічному музеї в Москві зберігається унікальна книга 
поезій Т. Шевченка. Її створив український майстер Микола 
Сядристий. У книзі – 12 сторінок, кожна площею 0,6 мм2. Вона 
зшита павутинкою, обкладинка – з пелюстки безсмертника. 
Прочитати тексти можна лише під мікроскопом.  

Книга рекордів Гіннеса – це збірка світових рекордів, 
випускається щорічно. До книги потрапляють усе неймовірне, що 
може людина чи природа. Книга була вперше опублікована 
у 1955 році на замовлення ірландської пивоварної компанії 
«Гіннес». Успіх був миттєвий, і до Різдва книга стала бестселером 
№ 1. Зараз видавцем книги є Стюарт Ньюпорт. Ідея випускати цей 
довідник прийшла в голову колишньому керуючому пивоварної 
компанії Guinness Brewery Х'ю Біверу. На даний час книга 
видається 30 мовами і користується успіхом більш ніж в 100 
країнах світу. Зараз збірка рекордів є книгою з найбільшим 
тиражем із книг, що видаються по всьому світу. На початку цього 
тисячоліття він склав 100 млн. І це не дивно, адже кожен хоче 
побачити те, чого сам не може зробити. 
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Додаток 1 

Анкета 

1. Чи читаєте Ви українську художню літературу? 

— Так. 69 
— Читаю мало.  24 
— Не читаю взагалі.  7 
 

2. Які мотиви звернень користувачів до української художньої 
літератури? 

— Зумовлено навчальними потребами.  21 
— Інтересом до конкретного твору або автора.  18 
— Прагнення відчути себе освіченою людиною. 12 
— Потреба душі.  27 
— Пізнання нового, невідомого.  22 
 

3. Яким творам Ви надаєте перевагу? 

— Прозовим.  6 
— Драматургії.  4 
— Розважальній літературі.  3 
— Пригодницьким творам.  8 
— Детективам та бойовикам.  20 
— Книгам історичної тематики.  19 
— Фантастиці.  9 
— Гумористичним та сатиричним творам.  14 
— Науково-популярним та довідковим виданням.  17 
 

4. Твори якою мовою Ви переважно читаєте? 

— Українською.  77 
— Російською.  23 
— Іншою. 
 

5. Звідки Ви найчастіше дізнаєтесь про книги? 

— У книжкових магазинах.  29 
— У бібліотеці.  45 
— Від друзів.  15 
— У навчальному закладі.  11 
— Інше.  
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