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Від упорядника 

Соціологічне дослідження «Краща книга року» увійшло в життя 

бібліотек та бібліотекарів. Воно змушує аналізувати стан 

формування фондів публічних книгозбірень, спонукає авторів писати 

нові твори та розраховувати на читацьку підтримку. 

У черговому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня 

«Крізь призму соціології» подаємо матеріали, які продовжують цикл 

локальних досліджень «Краща книга року», проведених 

централізованими бібліотечними системами області. 

Зібрані відомості свідчать, про те, що незважаючи на складні 

умови роботи, та недостатнє фінансування, ЦБС активізували свою 

участь у дослідженнях. Це  дозволило визначити коло проблем, які 

потребують першочергового вирішення. 

Сподіваємося, що бібліотечні працівники скористаються даними 

матеріалами для покращення обслуговування користувачів та 

задоволення їх потреб. 
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Анкетування «Краща книга року»  

в Лановецькій центральній бібліотеці  

Лановецькою центральною бібліотекою та бібліотеками-філіями 

було проведено експрес-дослідження «Краща книга року», щоб 

визначити найбільш популярну літературу серед користувачів 

книгозбірні. 

Для одержання необхідних відомостей було розроблено анкету, 

яка дозволила виявити, що читають користувачі бібліотеки, яким 

авторам та виданням надають перевагу, а також назвали найкращі 

художні та публіцистичні твори. 

В анкетуванні взяли участь 100 респондентів  віком від 15 до 

72 років. Серед них – учні середньої школи, учителі, медичні 

працівники, юристи, підприємці, домогосподарки, пенсіонери. 

Опитування засвідчило, що українська книга користується 

попитом у різних вікових категорій. Радує те, що більшість творів, 

названих читачами, не входять до навчальних програм, а це: 

художні, довідкові та науково-популярні. 

Слід зазначити, що популярністю користується як сучасна, так і 

класична література українських письменників. 

Перевагу віддано творам: «Родинні гріхи», «Зламані жоржини», 

«Небезпечна межа» Н. Фіалко; «Чорний ворон» В. Шкляра; «Брати 

Грому» М. Андрусяка; «Феєрія» П. Кралюка; «Солодка Даруся» 

М.Матіос. Не менш читабельними й надалі є книги 

П. Загребельного, З. Тулуб, Ю. Мушкетика. 

Підвищеним попитом у читачів не перший рік користується 

творчість П. Коельо. 

Цікавою для молодої аудиторії залишається поезія й проза 

наших земляків, а саме: «Зламані мальви» Б. Мельничука, збірка 

«Відчути небо». 

Чималу кількість прихильників своєї творчості мають автори 

фантастики та детективу Марина й Сергій Дяченки. 

Звичайно, найбільш запитуваною серед школярів і студентів  

залишається навчальна та довідкова література: книги серії 

«Невідома Україна», «Український менталітет» О. Стражного, 

«Незнані тамплієри» Ю. Яченкіна, «Таємниці рослинного світу». 

Цьогорічний рейтинг російської програмної літератури очолили 

книги «Злочин і кара» Ф. Достоєвського та «Лоліта» В. Набокова. 
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У вільному читанні – твори О. Мариніної, Д. Донцової, 

Ю. Шилової. Популярними є всі їхні книги. Жінки традиційно 

віддають перевагу сентиментальним романам Д. Стіл, Д. Файзер, 

Д. Стоун. 

Незважаючи на перевагу читаності сімейних, сентиментальних, 

історичних романів і детективів, упевнено завойовують читацькі 

симпатії твори Ю. Андруховича, О. Забужко, Марини та Сергія 

Дяченків, І. Роздобудько та багато інших. 

Під час опитування користувачі висловили свої пропозиції та 

побажання: 

– покращити надходження популярної художньої української та 

зарубіжної літератури; 

– оперативно інформувати користувачів про нові надходження; 

розширити асортимент періодичних видань. 

Узагальнюючи результати дослідження, можна зробити такі 

висновки: 

– проведене опитування дало змогу відстежити тенденції та зміни 

в читанні користувачів, виявити найпопулярніші книги року; 

– коло читання користувачів бібліотеки представлене програмним 

та дозвіллєвим читанням; 

– серед видань, названих «Кращою книгою року», є різножанрові 

твори українських та зарубіжних авторів. Провівши 

анкетування, виявили, що в читачів книгозбірні залишається 

стійкий інтерес до класики, історичної, довідкової літератури, 

сентиментальних романів, детективів, фантастики, фентезі. 

Зростають запити на твори українських авторів, що стають 

більш відомими та популярними. 

Зроблені висновки будуть підставою для покращення стану 

комплектування фонду відповідно до реальних потреб та запитів 

користувачів. 

Л.Ф. Калабура –  

завідувачка відділу обслуговування 

Лановецької ЦБС  
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Аналіз анкетування «Краща художня книга року» 

в Теребовлянській ЦРБ  

 Мета даного анкетування – вивчення читацьких уподобань 

задля кращого комплектування фонду та обслуговування 

користувачів. 

Письмове опитування проводилось анонімно та охопило всі 

категорії читачів (усього – 187 респондентів).  

Аналіз жанрових уподобань свідчить про стійкий інтерес до 

жіночих та історичних романів, детективів, творів навчальних 

(школа/вуз) програм, сучасної літератури. Фантастикою цікавиться 

менша кількість користувачів. 

Лідери жанрів: 

фантастика – Марина та Сергій Дяченки, С. Кінг, С. Маєр; 

історичні романи – В. Малик, А. Чайковський, П. Загребельний; 

детективи – О. Мариніна, А. Курков, Д. Донцова; 

жіночі романи – Л. Романчук, Н. Фіалко, К. Вільмонт; 

програмні твори – явних лідерів немає. Проте молодь надає 

перевагу україномовним творам (для користувачів старшого віку 

вибір українська/російська не є актуальним). 

Перегляд жанрових зацікавлень показує, що серед лідерів 

є сучасні автори. Деяких із них користувачі зазначають у кількох 

позиціях. Наприклад, Л. Романчук чи Н. Фіалко зазначають як 

«сучасна література», так і «жіночий роман» тощо. 

З представників зарубіжної літератури лідирує П. Коельо, 

популярні також Х. Муракамі та М. Уельбек. 

Серед українських авторів перше місце посідають І. Роздобудько 

та Люко Дашвар. З деяким відривом ідуть Л. Романчук, Н. Фіалко 

М. Матіос, А. Кокотюха, Н. Михно, В. Гринечко. Серед 

аутсайдерів – С. Жадан та О. Забужко. 

 Користувачі не надають перевагу творам конкретного автора, 

якщо він пише в одному стилі. Проте виділяють твори 

письменників, які експериментують із формою чи жанром. 

Наприклад, Л. Романчук – «Не залишай» та «Чотири дороги» 

лідирують, «Гравітація» – менш популярна. «Солодка Даруся», 

«Москалиця» М. Матіос залишаються дуже популярними, 

а «Щоденник страченої» та «Містер і місіс…» користуються меншим 

попитом. 
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Підсумовуючи вищесказане, потрібно відмітити: книги читають 

різножанрові, цікавляться різними авторами. Відрадно, що досить 

популярною є українська сучасна література. Приємно, що 

Тернопільщина яскраво представлена в літературі (Л. Романчук, 

Н. Фіалко, О. Вільчинський). 

Важливим є також те, що твори всіх перерахованих авторів є в 

наших фондах і більшість із них представлені дуже широко. А це 

стало можливим, переважно завдяки «Платному абонементу», який 

діє в нашій бібліотеці з 2003 року і тільки за 2010 рік вдалося 

придбати 59 книг на суму 1550 грн. 75 коп.  

 

С. Ю. Головацька –   

завідувачка відділу обслуговування 

Теребовлянської ЦБС 
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Бліц-дослідження Тернопільської міської ЦБС 

«Моніторинг інформаційних запитів тернополян: 

потреби, інтереси, особисті вподобання» 

(за результатами анкетувань, опитувань, аналізів 

бібліотечної інформації) 

 
Тернопільська міська централізована бібліотечна система – це 

колектив однодумців, живий, гнучкий організм, здатний ініціювати 

і реалізувати оригінальні творчі ідеї та задуми. Ми нараховуємо 

12 бібліотек, які обслуговують понад 31 тис. тернополян, 

книговидача становить 617 тис. примірників, книжковий фонд 

нараховує 395 531 примірників. Категорії наших користувачів різні: 

дорослі, юнацтво, діти. Бібліотеки ЦБС постійно вивчають запити 

краян, проводять моніторинг читацьких уподобань. 

Дослідження в книгозбірнях проводилось у 2-му півріччі 

2010 року. Мета його, насамперед, вивчити місце книги та читання 

в інформаційних потребах користувачів, удосконалити систему 

обслуговування тернополян. Анкетування та опитування 

проводилось на різноманітні теми, а саме: «Вплив книги на 

формування особистості людини», «Молодь і книга на межі 

тисячоліть», «Літературний процес очима читачів», «Краща книга 

року», «Інтернет та книга: грані взаємодії», «Імідж бібліотеки серед 
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громади міста», «Бібліотека: погляд читача», «Інноваційна 

діяльність бібліотек» тощо. 

У дослідженні взяло участь 225 користувачів: 60 осіб – дорослі, 

105 – молодь, діти – 60 чол. Найбільшу кількість опитуваних 

становить молодь віком від 15 до 22 років та діти 12–14 років. Ці 

категорії читачів найчастіше відвідують бібліотеки. При вивченні 

мотивів звернень потрібно зауважити, що основний мотив 

прагматичний – читання навчальної літератури за програмою 

(60%), для самоосвіти (15%), відпочинку (15%), інші (10%). 

Останнім часом виходить дуже багато літератури з питань, що 

цікавлять молодь. Це книги про культуру, науку, освіту – 

полюбляють читати 30% опитаних, з психології – 26%, 

літературознавства – 21%, природничого характеру – 17%, 

філософії – 13%, мистецтва – 12%. Змінилися інтереси та 

уподобання юнацтва. Підвищився попит на книги з історії України, 

української мови та літератури, вивчення іноземних мов, економіки, 

права, економічної географії, інформатики, програмування тощо. 

Відчутно знизився попит на мистецьку й технічну літературу. Як 

свідчать результати анкетувань молодь, надає перевагу пошуку 

інформації в Інтернеті (68%), і тільки 32% опитуваних відповіли, 

що основним джерелом інформації є книга. 

Для більшої частини опитаних, 73% від загальної кількості, 

читання – це джерело нових знань та один із важливих засобів 

самовдосконалення. Майже третина вбачає в ньому непоганий спосіб 

для проведення вільного часу. Чверть наших читачів сприймають 

книгу як можливість відійти від повсякденних проблем і знайти 

душевне заспокоєння. Серед дорослого читача підвищився рівень 

потреб у читанні для дозвілля (43%). Дослідження показало, що 

перевага в цій групі надається художній літературі, на другому 

місці – періодичні видання. Серед дорослої категорії читачів 

стосовно художньої літератури, то в цілому жанрово-тематичні 

уподобання виглядають таким чином: детективи, жіночі, сімейні, 

історичні романи, фантастика. Таким чином, читання стало 

своєрідним релаксаційним засобом психологічного розвантаження. 

На жаль, дослідження зафіксувало незадоволення бібліотечними 

фондами – 37%, 39% – задоволені частково, 24% – задоволені. 

На думку опитуваних, у бібліотеках мала кількість сучасної 

української та зарубіжної літератури. Запитання «У чому допомогли 

відвідування бібліотеки?» більшість респондентів відповіло:  
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� 21% – у вивченні навчальної програми;  

� 25% –у проведенні вільного часу;  

� 54% – в освіті та самоосвіті, професійних потребах.  

За результатами опитувань звичний образ бібліотеки змінюється 

під впливом ряду економічних та соціальних факторів, але основна 

її функція – задоволення інформаційних, загальнокультурних, 

освітніх потреб – залишається незмінною. Виявилось, що 

переважна більшість тернополян сприймають читання як неодмінну 

складову свого життя, як шлях до самореалізації, поширення 

кругозору, професійного та особистого зростання.  

Для покращення якості обслуговування наших читачів із 

урахуванням результатів дослідження зусилля працівників 

книгозбірень спрямовуються на стратегічне планування роботи 

бібліотек системи, формування нової інформаційної продукції та 

послуг, виявлення перспективних потреб користувачів, формування 

стійкої ніші на інформаційному ринку міста. 

 

А. А. Сологуб –  

заступник директора з основної 

діяльності Тернопільської ЦБС 
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Цікаво знати 

 

* * * 

23-річний викладач Національного університету «Острозька 

академія» Михайло Якубович здійснив перший повний український 

переклад священної книги мусульман – Корану. 

Підготовлений М. Якубовичем текст перекладу схвалила до 

друку Комісія Центру імені Короля Фагда з друку Преславного 

Сувою, що знаходиться у Медині (Саудівська Аравія). Найближчим 

часом україномовна книга побачить світ. 

Коран перекладений англійською більше сотні разів, 

російською – з десяток. Повного перекладу українською досі не 

було взагалі. 

Першу спробу перекласти Коран українською зробив видатний 

український учений-сходознавець Агатангел Кримський, який 

також провів дитячі роки в Острозі. А переклад сучасною 

українською мовою іншої священної релігійної книги – Острозької 

Біблії – здійснив викладач Острозької академії професор Рафаїл 

Турконяк. Він свого часу й поділився з М. Якубовичем секретами 

релігійного перекладу. 

Нині на базі гуманітарного факультету Острозької академії 

з ініціативи декана Василя Жуковського створена й працює 

лабораторія перекладу сакральних текстів. 

Переклад Корану – лише одне з наукових захоплень 

М. Якубовича. Він ґрунтовно вивчає філософську думку ісламського 

світу і нині є одним із небагатьох в Україні фахівців у цій галузі. 

 

* * * 

Поєднати традиційні та новітні інформаційні технології вирішив 

американський науковець румунського походження Сорін Матей. 

Він розпочав проект видання паперових книжок, які містять 

двомірні коди з посиланнями на інтернет-сайти. Для того, щоб 

скористатися цими посиланнями, читачу треба мати мобільний 

телефон з фотоапаратом та програмою розпізнавання. 

Сфотографувавши код, телефон сам розшифрує його та завантажить 

з Інтернету потрібну сторінку з додатковою інформацією. Це може 

бути енциклопедія, відеофільм чи навіть форум, де читачі діляться 

своїми враженнями. 
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Першою «комбінованою» книжкою став роман Жуля Верна 

«Навколо світу за 80 днів», який науковець видав власним коштом 

за допомогою сайту Амазон, який має подібну послугу. Наступною 

стане збірка наукових праць автора рідною румунською мовою. 

За словами ініціатора проекту, він усвідомлює, що 

гіперпосилання краще працюють в електронних книжках, проте 

вважає, що звичка людства до паперових видань зробить його 

книжки корисними і популярними. 
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