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Локальне дослідження 

«Вивчення читацького попиту на літературу,  

видану за кошти видавничої ради» 

 

У житті людини читання займає важливе місце як вид 

культурної діяльності, що впливає на пізнавальний інтерес, 

фаховий і духовний рівні. Сучасна бібліотека, як соціальна 

інституція, – загальнодоступна установа, інформаційний, 

культурний і дозвільний центр, що сприяє збереженню надбань 

людства, забезпечує умови для навчання, відпочинку населення. 

Сьогоднішній ринок книжкової продукції диктує бібліотечним 

працівникам нові вимоги: вчасно й точно орієнтуватися в тій чи 
іншій інформації. Саме від них залежить, чи отримає відвідувач 

відомості з питань, що його цікавлять, як він буде ставитися 

в подальшому до бібліотеки, який імідж вона матиме серед 

користувачів і широкого кола громадян.  

Згідно з планом роботи науково-методичного відділу 

Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки було 

проведено локальне дослідження «Вивчення читацького попиту на 

літературу, видану за кошти видавничої ради». 

Мета дослідження – вивчення читацького попиту на 
літературу, що побачила світ за фінансової підтримки 

Тернопільської обласної видавничої ради. 

Об’єкт дослідження – користувачі бібліотек.  

Предмет дослідження – література, що вийшла за кошти 

видавничої ради (надходження за 2007 – І півріччя 2012 року), та 

читацький попит на неї. 

Учасники дослідження: 

• Тернопільська ОУНБ (відділи краєзнавчої літератури та 
бібліографії й міського абонементу); 

• Збаразька центральна бібліотека; 

• Бучацька центральна бібліотека; 

• Підволочиська центральна бібліотека. 
Для вирішення поставлених завдань застосовувався аналіз: 

• документів із розподілу книг (рознарядок, накладних); 

• читацьких формулярів; 

• статистичних даних; 
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• джерел читацького запиту (вивчення ефективності 

книжкових виставок, на яких представлено літературу, що 
є предметом вивчення). 

Термін проведення дослідження – серпень – вересень 

2012 року. Упродовж цього часу в кожній бібліотеці вівся 

щоденний облік читачів, які користувалися книгами, що є пред-

метом вивчення. 

Література, яка побачила світ за фінансової підтримки 

Тернопільської видавничої ради й надійшла до обласної 

універсальної наукової бібліотеки протягом 2007 – І півріччя 
2012 року, становить 2,1% від її загального фонду. 

Подаємо висновки дослідження. 

 

Відділ міського абонементу Тернопільської ОУНБ 

У фонді відділу міського абонементу досить широко 

представлено літературу, що вийшла за фінансової підтримки 

Тернопільської видавничої ради. Ці видання користуються 

попитом серед учнів і студентів, людей середнього та літнього 

віку. 

Працівники відділу популяризують твори краян шляхом 

організації переглядів літератури, книжкових виставок із циклу 

«Літературний календар», презентацій, зустрічей, автограф-сесій. 

Учасниками цих заходів були: Є. Безкоровайний, Б. Бастюк, 
Т. Дігай, М. Дмітрух, І. Дуда, Б. Мельничук, М. Лазарович, 

Л. Островська, Л. Романчук, Г. Садовська, О. Смик, П. Сорока, 

В. Стецько, В. Уніят, Н. Фіалко. 

Крім цього, було організовано книжкову виставку «Література 

тернопільських авторів, видана за кошти Тернопільської 

видавничої ради». 

Слід зазначити, що даними книгами цікавилися різні 

категорії користувачів. Учнівська й студентська молодь більше 
звертала увагу на літературу, яку потрібно прочитати відповідно 

до навчальних програм. Особливо це стосується студентів 

філологічного факультету педагогічного університету ім. В. Гна-

тюка. Припали до душі художні твори тернопільських 

письменників людям середнього та літнього віку, здебільшого 

жінкам. 

Уже стали бестселерами книги «Кохання з першого погляду» 

та «Дві обручки» («Богдан», 2011) Ніни Фіалко. Вони ніколи не 
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залежуються на полицях. Слід зазначити, що із часу виходу 

з друку користувачі прочитали їх понад 15–20 разів. 

    
Не залишився поза увагою шанувальників творчості 

Л. Романчук і її роман «Лицарі любові і надії» («Богдан», 2011), 

який масштабно та достовірно висвітлює тему невільництва 

й супротиву політичних в’язнів ГУЛАГу. 

Мають попит у користувачів і книги Петра Сороки, у яких 

поєднуються духовність і натуралізм. Його знамениті денники 

«Натщесерце» («Астон», 2009) зворушують читачів роздумами про 

вічне.  

    
Літературна критика «Післямова» («Воля», 2011) Тетяни 

Дігай дає можливість студентам ознайомлюватися з новими 

іменами сучасної української літератури. 

Користувалися популярністю серед читачів поетичні збірки 

місцевих авторів, зокрема «Україна в мені» («Джура», 2010) 

О. Смика, «Осіння сльоза» («Астон», 2008) Є. Безкоровайного, 

а також книга «Поетична Шевченкіана Тернопілля» («Терно-
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граф», 2007), у якій чи не вперше представлено кращі твори 

літераторів, уродженців Тернопілля, присвячені Кобзареві. 

Обертаність цих видань становила понад 5–7 разів. 

       
Добре відоме відвідувачам відділу міського абонементу ім’я 

Б. Мельничука – краєзнавця, драматурга, прозаїка, лауреата 

літературних премій. Його твори «Яр» («Воля», 2007), «Тарас 

Шевченко на Тернопільщині» (у співавторстві з І. Дудою; «Новий 
колір», 2007), «Довга дорога в короткий день («Воля», 2010), 

«Шляхами Богдана Хмельницького на Тернопільщині» 

(у співавторстві з Н. Юрчак; «Новий колір», 2008) користуються 

неабияким попитом. Їх обертаність становить 5–10 разів. 

    
Особливу цінність для фахівців бібліотечної справи, студентів, 

науковців мають антологія «Літературне Тернопілля, 1984–

2007 рр.» («Терно-граф», 2007) та бібліографічний довідник 

«Письменники Тернопілля: Члени Національної спілки письмен-

ників України» («Терно-граф», 2010). Ці видання ґрунтовно 
подають біографічні відомості про авторів нашого краю – членів 



 7 

письменницької організації. Сподіваємося, що вони матимуть 

продовження й поповняться новими іменами митців 

Тернопільщини. 

   
Викликала інтерес, зокрема в науковців, краєзнавців, 

монографія кандидата історичних наук, громадського діяча 

М. Лазаровича «І було пекло на землі…: Голодомор 1932–

1933 років в Україні: передумови, механізми здійснення, 
наслідки» («Джура», 2008). Дана розвідка містить спогади живих 

свідків тих подій, а також додатки – документи, твори художньої 

літератури, фольклор, понад 500 світлин, довідкові матеріали. 

Альманахи «Курінь» (видання Галицько-волинського братства 

1992–1994 рр.) та «Подільська толока» («Лілея») відображають 

літературне й мистецьке життя нашого краю та є корисними для 

широкого кола читачів. 

Отже, проаналізувавши попит користувачів на літературу, що 
побачила світ за фінансової підтримки видавничої ради, можна 

зробити висновок, що вона вся користується значним попитом 

серед читачів відділу міського абонементу. Найбільш популярними 

залишаються художні твори (поезія та проза письменників-краян). 

Однак зростає інтерес до історії рідного краю, його видатних 

постатей. 

Жодна книга, видана за кошти Тернопільської обласної ради, 

не залишилася поза увагою користувачів із часу надходження її до 

бібліотеки. Сподіваємося, що й надалі видавнича рада пропагу-
ватиме творчість наших земляків і розширюватиме їх коло. 

Тетяна Ковалькова, 

завідувачка відділу міського 

абонементу Тернопільської ОУНБ  
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Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії  

Тернопільської ОУНБ 

Спеціалістами відділу краєзнавчої літератури та бібліографії 

упродовж вересня було проаналізовано попит користувачів на 

літературу, що побачила світ за фінансової підтримки обласної 
видавничої ради. На час дослідження надійшло 55 видань 

різноманітної тематики. Виявилося, що вони видавалися понад 

220 разів, у середньому кожна книга зацікавила певну категорію 

користувачів. 

Слід зазначити, що найбільшу популярність серед істориків, 

краєзнавців, студентів мали такі видання: 

– «Шляхами Богдана Хмельницького на Тернопільщині» 

Б. Мельничука та Н. Юрчак;  
– «Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали»; 

– «Понад півстоліття у культурі Тернопілля» Ю. Кройтора; 

– «Душа осяяна театром»; 

– «Краяни» Г. Садовської та В. Собуцької. 

Неодноразово цікавили читачів твори й Б. Демкова, 

П. Сороки, Л. Романчук, О. Смика, О. Попадюка та ін. 

Серед студентів і літераторів мав попит альманах 

літературного об’єднання «Подільська толока», що функціонує 
при Тернопільській обласній організації Національної спілки 

письменників України. У цілому 7 випусків збірника видавалися 

читачам понад 50 разів. 

    
Молодих поетів, краєзнавців приваблює літературно-

мистецький альманах «Курінь», видання Галицько-Волинського 
братства й місцевого письменницького об’єднання. Окремі його 

випуски бралися від 5 до 12 разів. 
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Література, яка користувалася попитом серед читачів, 

актуального змісту. У ній йдеться про історичне минуле нашого 

краю, боротьбу за свободу й незалежність України. Це також 

кращі твори письменників Тернопілля, розповіді про митців краю 

тощо.  

Велику популярність у відвідувачів 

відділу мала книга Б. Мельничука та 

Н. Юрчак «Шляхами Богдана Хмельниць-

кого на Тернопільщині» (Т.: Новий колір, 
2008. – 135 с.). У ній розповідається про 

пам’ятні місця краю, пов’язані з перебу-

ванням гетьмана під час Національно-

визвольної війни українського народу 

1648–1657 років. Тепер, по сплині століть, 

автори запрошують науковців, учителів, 

студентів, учнів, краєзнавців пройти тими 

дорогами, які з військом сходив на 
Тернопільщині Богдан Хмельницький. Це допоможе зберегти 

історичну пам’ять, пізнати правду про минуле рідного краю.  

 Степан Бандера для значної частини 

населення нашої країни – герой боротьби 

українського народу за відновлення неза-

лежної держави. Тому чимала кількість 

користувачів відділу цікавилася виданням 

«Життя і діяльність Степана Бандери: 
документи і матеріали» (Т.: Астон, 2008. – 

445 c.; редактор та упорядник М. Посів-

нич).  

У книзі йдеться про життя й діяльність 

Провідника українського визвольного руху 

Степана Бандери в 20–50-х роках ХХ століття. На основі спогадів 

і документів висвітлено роботу Організації українських націона-

лістів, показано її роль та лідера в тогочасних суспільно-
політичних процесах в Україні. Крім того, читач довідується про 

родинне, шкільне, студентське оточення, у яких формувався 

майбутній голова Проводу ОУН. Саме тому видання привертало 

увагу науковців, краєзнавців і студентів міста. 
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 Багато користувачів відділу виявили 

інтерес до книги «Краяни» (Т.: Збруч, 

2009. – 539 с.) двох журналістів із 

Тернополя Г. Садовської та В. Собуцької, 

у якій йдеться про наших земляків – людей 

відомих, талановитих, неординарних. Кожен 

із них не просто відбувся у своїй професії, 

а зумів сказати в ній власне слово, досягти 

серйозних успіхів і загального визнання. Ці 
особистості прославили наш край як в Укра-

їні, так і за її межами. Видання мало най-

більшу популярність серед краєзнавців, викладачів, усіх, хто 

цікавиться сучасною історією Тернопілля та людьми, які вписали 

в неї свої яскраві сторінки. 

 Шанувальники творчості народного 

артиста України Мирослава Коцюлима мали 

можливість погортати книгу «Душа осяяна 
театром» (Т.: Джура, 2010. – 328 c.), 

у якій висвітлюється життєвий і творчий 

шлях народного артиста України. Завдяки 

зусиллям дружини Олени Григорівни тут 

зібрано матеріали про актора, людину, 

режисера, автора та ведучого програм на 

обласному радіо й телебаченні, активного 

громадського діяча. 
Викладачі й студенти вищих навчальних закладів, учителі-

словесники, учні часто цікавилися книгою про Маркіяна 

Шашкевича та його побратимів Івана Вагилевича та Якова 

Головацького «Подвижники української ідеї» Осипа Петраша. Ці 

західноукраїнські патріоти вирушали «в народ», дбаючи про його 

духовне відродження, а на шляху своєї мандрівки запалили першу 

ватру національної культури в Галичині – безсмертний альманах 

«Русалка Дністрова». 

Анастасія Ленчишин, 

провідний бібліотекар відділу 

краєзнавчої літератури  

та бібліографії Тернопільської ОУНБ 
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Збаразька центральна бібліотека 

У центральній бібліотеці Збаразької ЦБС було проведено 

маркетингове дослідження, завдання якого – вивчити й проана-
лізувати попит користувачів на видання, що вийшли за фінансової 

підтримки обласної видавничої ради та є у фонді книгозбірні. 

Першим етапом роботи стала звірка надісланого списку 

з абетковим каталогом, у процесі чого виявлено відсутність 

у фонді бібліотеки книги «Краяни» Г. Садовської та В. Собуцької. 

Другим етапом дослідження був відбір видань відповідно до 

списку й оформлення книжкової виставки «Пропонуємо 

прочитати». Для привернення уваги користувачів до неї 
інформація про її організацію розповсюджувалася за допомогою 

об’яв по місцевому радіомовленню, на шпальтах районної газети.  

Проведення інформаційного огляду літератури дало 

можливість користувачам краще зорієнтуватися та більш детально 

ознайомитися з книгами. Унаслідок цих заходів інтерес до 

запропонованих видань значно підвищився й становив 14,3% від 

загальної видачі. 

Первинним джерелом для збору інформації стали листки 
строків повернення та читацькі формуляри читачів. 

 У результаті маркетингового дослідження отримано такі 

результати: 

Література, що видавалася К-сть книг % видачі 

Від 1 до 10 разів 27 46,5 

Від 11 до 20 разів 18 31 

Від 21 до 30 разів 10 17,2 

Від 31 разів і більше 3 5,2 

 

Незаперечним лідером уподобань користувачів є книги Ніни 
Фіалко. Так, «Дві обручки» було видано 36 разів, що становить 

4,6% від загальної видачі, а «Кохання з першого погляду» – 

30 разів, що становить 3,8%. 

Незмінну популярність у читачів мають твори Лесі Романчук. 

Роман «Лицарі любові і надії», який надійшов у фонд у травні 

цього року, уже видавався 8 разів, що становить 1% від загальної 

видачі. Часто відвідувачі бібліотеки беруть «Криву люфу» 

О. Попадюка (33 рази, що становить 4,2%), а також «Яр» 
Б. Мельничука (30 разів, що становить 3,8% від загальної видачі). 
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Підвищеним попитом користується 

видання «Спогади про Івана Гнатюка» 

(видавалося 23 рази, що становить 2,9%) 

про відомого українського поета, лауреата 

Національної премії України ім. Тараса 

Шевченка, у якому охоплено найбільш 

плідний період його життя – борислав-

ський. Перед читачами відкриваються не 

лише сторінки своєрідної біографії літера-
тора, а й захоплююча розповідь про нього. 

До книги увійшли спогади рідних і близь-

ких письменника, його друзів і щирих приятелів, а також тих, 

для кого Іван Гнатюк був наставником і вчителем. 

   
Значну популярність мають твори з літературного 

краєзнавства. Автором багатьох із них є наш земляк, уродженець 

Збаража Петро Сорока. Його «Денники» бралися 24 рази (3,1%). 

Незважаючи на те, що такі книги, як «Ладан осені» та «На захід 
від спадаючого сонця», надійшли у фонд 

у 2011 році, вони видавалися 11 (1,4%) і 10 разів 

(1,3%) відповідно.  

Відрадно, що й доробки відомого поета 

Володимира Кравчука та журналістки Галини 

Садовської мали досить великий попит серед 

користувачів. Так, збірка «Спопеліле озеро» 

В. Кравчука бралася 33 рази, що становить 4,2%.  
Книги тернопільських письменників 

В. Барни, Б. Бастюка, Б. Андрушківа також 

викликають інтерес у читачів.  
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 У процесі дослідження виявлено, що 

збірку «Восьма по десятій…» Б. Бастюка 

видано 25 разів, що становить 3,2%. Ця 

весела книжечка містить прозові смішинки 

та віршовані гуморески, записані автором не 

лише від своїх онуків, а й від їхніх 

ровесників. Він запрошує в такий спосіб 

дорогих батьків, бабусів і дідусів нотувати 

й колекціонувати неповторні, повні гумору 
фрази й висловлювання своїх дітей та 

внуків. Проілюстрував видання відомий не 

лише в Україні художник, карикатурист, переможець і дипломат 

євроконкурсів Микола Дмітрух. 

Вибрані поезії «Храм вічності душі» В. Барни бралися 

13 разів, що становить 1,7%. 

Бібліографічний довідник «Письменники Тернопілля» викори-

стовують у своїй роботі бібліотекарі району й студенти-філологи. 
Його видача становить 14 разів (1,8%). 

Окрасою книжкового фонду стали 

«Листи до Матері» Юліуша Словацького. 

Незважаючи на те, що видання надійшло 

зовсім недавно, інтерес студентів філоло-

гічних спеціальностей до нього зростає. Його 

видано 3 рази, що становить 0,38%. 

Учні та студенти цікавилися історією 
рідного краю. Так, книга Б. Мельничука та 

Н. Юрчак «Шляхами Богдана Хмельниць-

кого на Тернопільщині» бралася 15 разів, 

що становить 1,9%. Її використовували для 

написання рефератів, курсових робіт, а також учителі й бібліоте-

карі для розробки історичних годин, уроків і т. д. 

Як показують результати дослідження, видання, що побачили 

світ за фінансової підтримки обласної видавничої ради, знайшли 
свого читача та є необхідними для нього. Однак 0,2% користу-

вачів отримали відмови на цю літературу через відсутність 

дублетів, адже книги у фонді центральної бібліотеки є лише 

в одному примірнику. 

Т. Стахів, завідувачка відділу обслуго-

вування користувачів Збаразької ЦБ 
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Бучацька центральна бібліотека 

Щоб привернути увагу читачів до видань, що побачили світ за 

фінансової підтримки обласної видавничої ради, центральною 
бібліотекою було підготовлено книжкову виставку «Книги, які 

варто прочитати». Вона діяла протягом місяця. Було представлено 

літературу, що вийшла протягом 2007–2012 років у видавництвах 

Тернополя: «Астон», «Терно-граф», «Навчальна книга – Богдан», 

«Рада». 

З переглянутого 61 видання 

• 3–6 разів видавалися 27 примірників книг; 

• 7–10 разів видавалися 25 примірників книг; 

• понад 10 разів видавалися 9 примірників книг. 
Найбільшим попитом користувалися видання: 

• «Дві обручки», «Кохання з першого погляду» Н. Фіалко; 

• «Лицарі любові і надії» Л. Романчук;  

• «На захід від спадаючого сонця», «Натщесерце: Денники» 
П. Сороки;  

• альманах «Подільська толока»; 

• літературно-мистецький альманах «Курінь».  
У методично-бібліографічній роботі застосовувалися видання: 

• «Письменники Тернопілля: бібліографіний довідник»; 

• «Літературне Тернопілля, 1984 – 2007 рр.: Антологія»; 

• «Як народжуються святині» Б. Андрушківа. 
Слід відзначити й такі наукові дослідження та праці, 

присвячені Т. Г. Шевченкові: 

• «Тарас Шевченко на Тернопільщині» І. Дуди та Б. Мельничука; 

• «Бог сущий у поезії Кобзаря» М. Шевченківа; 

• «Поетична Шевченкіана Тернопілля», у якій представлено 
кращі твори літераторів, уродженців нашого краю. 

Особливий попит мали книги про минуле, архівні документи 

про старшин і стрільців УГА, УПА – наших земляків: 

• «У борні за українську державу»; 

• «Степан Бандера: Спогади. Документи. Матеріали». 

 

Н. Г. Лестюк, завідувачка методично-

бібліографічного відділу Бучацької ЦБС 
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Підволочиська центральна бібліотека 

Об’єктом проведення дослідження було обрано відділ 

обслуговування Підволочиської ЦБ (юнацьку кафедру, кафедру 
для дорослих, читацький зал). Аналіз показав, що з поданого 

списку книгозбірнею одержано 58 назв документів. Найбільшою 

популярністю дані видання користувалися серед студентів ліцею, 

учнів шкіл, студентів вишів, молоді, яка працює, інтелігенції, 

пенсіонерів, людей, що активно шукають джерела задоволення 

своїх духовних потреб. 

За висновками дослідження складено рейтинг кращих книг 

письменників Тернопільщини.  
Велике враження на респондентів справили художня 

література, видання історичної та краєзнавчої тематики. 

Найбільш читаними були твори Миколи Лазаровича, Богдана 

Мельничука, Петра Сороки, Галини Садовської, Миколи Барни, 

Ігоря Дуди, Богдана Андрушківа. 

Особливий попит мали такі видання:  

• альманах «Подільська толока»; 

• «Краяни» Галини Садовської та В. Собуцької;  

• «Яр» Богдана Мельничука;  

• «Тарас Шевченко на Тернопільщині» І. Дуди та Б. Мельничука;  

• «На захід від спадаючого сонця» Петра Сороки; 

• «Душа осяяна театром». 
Користувачі поважного віку надавали 

перевагу історичній літературі, зокрема 

книгам «Шляхами Богдана Хмельницького 

на Тернопільщині» Богдана Мельничука та 

Н. Юрчак, «Никифор Гірняк: Життєвий 

шлях отамана» Віктора Уніята, «Листи до 

Матері» Юліуша Словацького, «Лицарі 
любові і надії» Лесі Романчук.  

Учні шкіл, студенти ліцею та вишів 

цікавилися поезією авторів Тернопільщини. 

Найбільшу популярність мали збірки 

«Україна в мені» Олександра Смика та «Храм вічності душі» 

Володимира Барни. 

Викликали інтерес у користувачів видання «Як народжуються 

святині» Богдана Андрушківа (про особливості виникнення нових 
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та вшанування прадавніх чудодійних місць Тернопільщини; 2007) 

та «Бог сущий у поезії Кобзаря» Михайла Шевченківа (про 

реальність Бога та його місце в поезії Т. Шевченка; 2008). 

Проаналізувавши книговидачу за строками повернення, 

бачимо, що цю літературу було видано 396 разів; у відсотковому 

відношенні це виглядає так: 

– 1–5 разів – 12 – 20,7%, 

– 5–10 разів – 14 – 24,1%, 

– понад 10 разів – 32 – 55,2%. 
Не було жодної книги, яка б не була прочитана 

користувачами. 

Найбільш попит мало видання «Душа осяяна театром». 

У ньому висвітлено життєвий і творчий шлях народного артиста 

України, актора Тернопільського академічного обласного 

українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Мирослава 

Коцюлима, який збагатив історію театрального мистецтва України 

лише йому властивим талантом мислителя, мудреця, духовного 
наставника молоді, розкрито глибину цього таланту, його природу. 

Він був актором великого драматичного й трагікомічного 

обдарування. Автор проекту – дружина Олена Коцюлим. Вона 

у своїх спогадах воскресила епізоди життя й творчості, живі 

рисочки дорогої їй людини, щоб залишити сучасникам і нащадкам 

закарбовану в слові й світлинах пам’ять про Великого Актора, 

чуйну, достойну людину, яка щедро дарувала їм свій 

багатогранний, теплий, оптимістичний талант, віддавши сцені 
всього себе – до останку. 

Цікавою для читачів була й книга Галини Садовської та Влади 

Собуцької «Краяни» (2009). Вона – про щедрий світ людей, 

відомих, талановитих, неординарних. Кожна з цих особистостей 

не просто відбулася у своїх професіях, а зуміла сказати в ній 

власне слово, досягти серйозних успіхів і загального визнання. 

Одні народилися в Тернополі, де й реалізували свої таланти. 

А інші приїхали з різних областей і прославили цей край своїми 
талантами. У виданні й про поета-пісняра Степана Галябарду, 

акторку театру, заслужену артистку України Марію Гонту, 

професора Романа Гром’яка, артиста Гриця Драпака, письменника 

Євгена Дударя, співачку Любов Ізотову, Героя України Олега 

Крижовачука, громадсько-політичну діячку, редактора Славу 

Стецько, діяча культури Михайла Форгеля тощо. 
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Розглянувши висновки дослідження «Вивчення читацького 

попиту на літературу, видану за кошти видавничої ради», бачимо, 

що книги, які протягом місяця були представлені на книжковій 

виставці, користувалися попитом серед відвідувачів бібліотеки. 

Дані видання слід популяризувати через районну газету «Гомін 

волі», радіомовлення.  

Цікавими для користувачів були й масові заходи, що 

проводилися з метою привернення уваги до цих видань: 

презентації книг, огляди літератури, літературно-мистецькі 
вечори. 

З літературою, що побачила світ за фінансової підтримки 

обласної видавничої ради, ознайомлюємо працівників сільських 

бібліотек на виробничих нарадах, оскільки вони не мають 

можливості її отримувати. 

Дане маркетингове дослідження показало, що ці видання 

мають велику популярність серед користувачів книгозбірні. 

Хотілося б, щоб їх кількість збільшилася й у фондах сільських 
бібліотек.  

Г. С. Цвікла, завідувачка методич-

ного відділу Підволочиської ЦБС  
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