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Соціологічне дослідження «Задоволення читацьких 

потреб на релігієзнавчу літературу» 

 

Дане експрес-опитування проведено на базі структурних 
підрозділів Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки (далі – ТОУНБ), а саме відділах читального залу 
й міського абонементу. 

Мета дослідження – вивчення читацького попиту на літературу 
релігієзнавчої тематики та стан його задоволення в ТОУНБ. 

У ході дослідження було сформульовано такі завдання: 
– встановити відсоток користувачів, які цікавляться релігійною та 

релігієзнавчою літературою; 
– дізнатися, які типи та види видань, теми й автори мають 

найбільший попит серед читачів бібліотеки; 
– з’ясувати, чи отримують користувачі видання, які їх 

зацікавили; 
– визначити роль інтернету як засобу задоволення читацьких 

запитів на релігійну та релігієзнавчу літературу. 
Об’єкт дослідження – користувачі бібліотеки. 
Предмет дослідження – читацькі інтереси на релігійну 

й релігієзнавчу літературу та стан їх задоволення. 
Згідно зі статистичними даними, за період дослідження (червень 

– вересень) усього було обслужено 2097 користувачів, або 9,8% від 
загальної кількості. З них до релігійної та релігієзнавчої літератури 
звернулися 287 користувачів, що становить 13,7%. 

Усього було роздано 115 анкет, отримано назад 100. 
Анкета містила 13 запитань (див. додаток). 
У дослідженні взяли участь 69 жінок, тобто 69% і, відповідно, 

31 чоловік, тобто 31%.  
За віком опитані розподілилися таким чином:  
– від 15 до 17 років – 3%;   
– від 18 до 21 року – 20%; 
– від 22 років – 77%. 
За освітою: 
– середня – 21%; 
– середня спеціальна – 12%; 
– вища – 67%. 
За категоріями: 
– студенти – 18%; 
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– службовці – 56%; 
– робітники – 10%; 
– пенсіонери – 2%; 
– безробітні – 14%. 

 

Результати дослідження 
На запитання «З якою метою Ви звертаєтеся до літератури 

з питань релігії та релігієзнавства?» респонденти відповіли так: 
бажання розширити свій кругозір (50%), освіта (24%), віра, 
світогляд, питання буття й осмислення світу (41%), професійний 
інтерес (7%), серед іншого – написання дисертації. 

Відповіді на питання «Які види релігійної та релігієзнавчої 

літератури Вас цікавлять?» показали, що 25% опитаних надають 
перевагу священним писанням, зокрема Біблії (58%), Корану (10%) 
(переважно іноземні студенти мусульманського віросповідання), 
Талмуду (7%), серед іншого вказано Бхагавад-гіту (один із 
найважливіших текстів багатьох течій індуїзму), 20% – науковій 
літературі, 51% – науково-популярній літературі, 23% – 
довідковим виданням, 22% – підручникам. 19% респондентів 
виявляють інтерес до періодики.  

На запитання «Які релігійні та релігієзнавчі теми Вас 

цікавлять?» отримано такі відповіді: історія релігії (38%), загальне 
релігієзнавство (34%), релігійні свята й обряди, їх значення (33%), 
релігійно-філософські видання (22%), житія святих (27%), релігійне 
мистецтво (5%), східні віровчення (11%), релігійна ситуація 
в країні, світі (9%), наукові дослідження (16%), праці святих отців 
(12%), проповіді та молитвослови (12%), література про 
взаємовідносини релігії й науки (6%), релігії та суспільства (7%), 
релігії й держави та влади (5%).  

Під час опитування виявлено, що користувачі не отримали 
літератури з історії релігії (8%), наукових досліджень (7%), питань 
релігійного мистецтва (4%), загального релігієзнавства (4%), 
релігійно-філософських видань (6%), праць святих отців (10%), 
житія святих (3%), проповідей і молитвословів (3%), книг про 
релігійні свята й обряди, їх значення (3%), релігійну ситуацію 
в країні, світі (5%), взаємовідносини релігії та держави (2%), релігії 
й суспільства (2%), східні віровчення (5%). 

Це вказує на те, що фонд бібліотеки не укомплектовано 
належним чином виданнями з вищеназваних тем.  



 5 

Під час дослідження встановлено, що 32% опитаних 
цікавляться працями світських авторів, зокрема істориків (37%), 
філософів (25%), релігієзнавців (35%), богословів (36%), діячів 
церкви (30%). Тому бібліотекарям це потрібно враховувати при 
поповненні фонду літературою з даної тематики. 

На запитання «Яка з прочитаних Вами книг з питань релігії 

та релігієзнавства Вам запам’яталася?» не всі зі 100 респондентів 
дали відповідь. Найчастіше згадувалися такі видання: Біблія, 
Коран, Закон Божий, «Релігія в Україні», «Релігієзнавство», 
«Релігії світу», «Релігія і церква в національному відродженні 
України», «Свет на Пути. Голос безмолвия», «Жизнь Иисуса» 
Ернеста Ренана, «Типологія релігій» Світлани Рижкової, «Проблеми 
української релігійної свідомості» Арсена Річинського, «О небесах, 
о мире духов и об аде» Еммануїла Сведенборга, «Левіафан, або 
Матерія, форма і влада держави церковної та громадянської» Томаса 
Гоббса, «Про дух законів» Шарля-Луї де Монтеск’є, «Релігія 
в межах тільки розуму» Еммануїла Канта, «Природна історія 
релігії» і «Дослідження принципів моралі» Девіда Юма, «Дух 
християнства і його доля» та «Лекції з філософії релігії» Георга 
Вільгельма Фрідріха Гегеля, «Елементарні форми релігійного 
життя» Еміля Дюркгейма, «Протестантська етика і дух 
капіталізму», «Господарська етика світових релігій» і «Соціологія 
релігії (Типи релігійних спільнот)» Макса Вебера, «Релігія» Георга 
Зіммеля, «Первіснообщинна свідомість» Люсьєна Леві-Брюля, 
«Основи віри і моралі» та «Магія, наука і релігія та інші есе» 
Броніслава Маліновського, «Священная завеса» і «Єретичний 
імператив» Пітера Людвіга Бергера, «Два града» та «Апокаліптика 
й соціалізм» Сергія Булгакова, «Абсолютність християнства та 
історія релігії» і «Соціальні вчення християнських церков і груп» 
Ернста Трельча, «Світло в пітьмі: Досвід християнської етики 
і соціальної філософії» Семена Франка, «Підсвідомий Бог» Віктора 
Франкля, «Мойсей і монотеїзм» та «Майбутнє однієї ілюзії» 
Зигмунда Фрейда, «Мати чи бути?» і «Психоаналіз і релігія» Еріха 
Фромма та ін. 

Поряд із тим мали популярність твори Миколи Костомарова, 
Івана Огієнка, Миколи Шлемкевича, Володимира Яніва, Олександра 
Кульчицького, Івана Мірчука, а також сучасників: Анатолія 
Колодного, Людмили Филипович, Віктора Єленського, Наталії 
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Черниш, Ярослава Стоцького. Вони використовувалися як для 
навчання, так і для саморозвитку.  

Під час опитування з’ясувалося, що деякі користувачі не 
отримали потрібних книг (причина – мала екземплярність), 
зокрема таких: «Про дух законів» Шарля-Луї де Монтеск’є, «Релігія 
в межах тільки розуму» Еммануїла Канта, «Природна історія 
релігії» і «Дослідження принципів моралі» Девіда Юма, «Дух 
християнства і його доля» та «Лекції з філософії релігії» Георга 
Вільгельма Фрідріха Гегеля, «Елементарні форми релігійного 
життя» Еміля Дюркгейма, «Протестантська етика і дух 
капіталізму», «Господарська етика світових релігій» і «Соціологія 
релігії (Типи релігійних спільнот)» Макса Вебера, «Релігія» Георга 
Зіммеля, «Первіснообщинна свідомість» Люсьєна Леві-Брюля, 
«Основи віри і моралі» та «Магія, наука і релігія та інші есе» 
Броніслава Маліновського, «Священная завеса» і «Єретичний 
імператив» Пітера Людвіга Бергера, «Два града» та «Апокаліптика 
й соціалізм» Сергія Булгакова, «Абсолютність християнства та 
історія релігії» і «Соціальні вчення християнських церков і груп» 
Ернста Трельча, «Світло в пітьмі: Досвід християнської етики і 
соціальної філософії» Семена Франка. 

Це ще раз підтверджує незадовільне фінансування бібліотек 
відповідно до програм поповнення фондів тощо. 

Даючи відповідь на питання «Які періодичні видання з питань 

релігії та релігієзнавства Вас цікавлять?», респонденти зазначили 
такі: «Наука і релігія», «Віра», «Релігійна панорама», «Благовіст», 
«Вірую», «Наша віра», «Божий сіяч», «Свічадо». 

Крім цього, читачі радять доукомплектувати фонд бібліотеки 
такими виданнями: «Надзбручанські дзвони», «Наш приятель», 
«Небеса», «Українська православна», «Голос українського 
православ’я», «Джерело», «Благовіст», а також Біблією англійською 
мовою. 

Відповіді респондентів на запитання «Чи користуєтеся Ви 

ресурсами інтернету з питань релігії та релігієзнавства?» 

вказують на те, що 71% із них застосовують для своїх потреб 
можливості глобальної мережі, а 29% – ні. 

На питання «Чи задовольняють Вас релігійні та релігієзнавчі 

матеріали інтернету?» 32% опитаних відповіли, що відомості із 
всесвітньої павутини повністю забезпечують їхні потреби, 56% – 
частково, 12% – ні. 
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Результати соціологічного дослідження свідчать про те, що 
в користувачів ТОУНБ значно зріс інтерес до питань релігійної та 
релігієзнавчої літератури. Тому працівникам відділу комплекту-
вання фонду необхідно врахувати висновки анкетування під час 
формування фонду. Крім цього, потрібно звернути увагу й на 
підписку періодичних видань із даної теми. 

Дослідження також показало, що головний мотив звернення 
користувачів до літератури з питань релігії та релігієзнавства – 
задоволення освітніх і професійних потреб (24%, 7%). Прагматичне 
читання домінує в загальній структурі. Це пояснюється змінами 
в навчальних програмах, прагненням до самоосвіти, розширення 
кругозору (50%), осмислення буття й світу (41%). 

Проведене анкетування дозволило зробити висновок, що ТОУНБ 
бере активну участь у створенні інформаційного суспільства, 
забезпечує загальнодоступність свого фонду й повноту надання 
інформації та є основним джерелом одержання відомостей із 
релігієзнавства. 

У процесі опитування користувачі бібліотеки висловили свої 
побажання та пропозиції, серед них: 

– поповнити фонд релігійною та релігієзнавчою літературою; 
– розширити асортимент періодичних видань із вищеназваної 

тематики. 
Результати дослідження будуть основою для вирішення проблем 

щодо комплектування фонду релігієзнавчою літературою відповідно 
до реальних потреб і запитів читачів. 

 
 

Людмила Козачок,  

головний методист 

науково методичного відділу 

Тернопільської ОУНБ 
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Додаток 
АНКЕТА 

«Читацькі запити на релігійну і релігієзнавчу літературу  
та стан їх задоволення» 

 
Шановний читачу! 

Просимо Вас відповісти на запитання цієї анкети. Ваші 
відповіді допоможуть задовольнити Ваші запити на літературу 
з питань релігії і релігієзнавства. 

 
1. З якою метою Ви звертаєтеся до літератури з питань релігії 

і релігієзнавства? (Підкресліть) 
а) освіта (підготовка до занять у школі, ВНЗ); 
б) професійний інтерес; 
в) бажання розширити свій кругозір, самоосвіта; 
г) віра, світогляд, питання буття і осмислення світу; 
ґ) інше: ___________________________________________________ 

 
2. Які види релігійної і релігієзнавчої літератури Вас 

цікавлять? (Підкресліть) 
а) Священні писання: 

� Біблія; 
� Коран; 
� Талмуд; 
� інші: ______________________________________________ 

б) наукова література; 
в) науково-популярна література; 
г) підручники; 
ґ) періодичні видання; 
д) довідкові видання (енциклопедії, словники); 
е) інше (вказати): _________________________________________ 

 
3. Які релігійні і релігієзнавчі теми Вас цікавлять? 

(Підкресліть) 
а) загальне релігієзнавство; 
б) література з історії релігії; 
в) література про релігійні свята й обряди, їх значення; 
г) житія святих; 
ґ) праці святих отців церкви; 
д) проповіді, молитвослови; 
е) література про релігійну ситуацію в країні, світі; 
є) видання з релігійного мистецтва; 
ж) література про східні віровчення; 
з) релігійно-філософська література; 
и) наукові дослідження; 
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і) взаємовідносини релігії і: 
- держави і влади; 
- суспільства; 
- науки; 
- інше __________________________________________________ 

ї) інше (вкажіть, яка саме):__________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
4. Яку літературу за цими темами Ви замовили, але не 

отримали? (Підкресліть) 
а) загальне релігієзнавство; 
б) література з історії релігії; 
в) література про релігійні свята й обряди, їх значення; 
г) житія святих; 
ґ) праці святих отців церкви; 
д) проповіді, молитвослови; 
е) література про релігійну ситуацію в країні, світі; 
є) видання з релігійного мистецтва; 
ж) література про східні віровчення; 
з) релігійно-філософська література; 
и) наукові дослідження; 
і) взаємовідносини релігії і: 

- держави і влади; 
- суспільства; 
- науки; 
- інше __________________________________________________ 

ї) інше (вкажіть, яка саме):__________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
5. Праці яких фахівців Вас цікавлять? (Підкресліть) 

а) богословів; 
б) діячів церкви; 
в) світських авторів: 

- релігієзнавців; 
- філософів; 
- істориків; 
- інших: ________________________________________________ 
 
6. Яка з прочитаних Вами книг з питань релігії і релігіє-

знавства Вам запам’яталася? 
Назвіть одну або декілька: ___________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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7. Чи отримали Ви її в нашій бібліотеці? (Підкресліть) 
а) так; 
б) ні. 

 
8. Які періодичні видання з питань релігії і релігієзнавства Вас 

цікавлять? 
Вкажіть назви: ____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

9. Які з вищеназваних періодичних видань (журнали і газети) 
Ви не отримали в нашій бібліотеці? 
Вкажіть назви: ____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
10. Які видання з релігії і релігієзнавства Ви порадили 

б доукомплектувати? 
Назвіть: __________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
11. Чи користуєтеся Ви ресурсами Інтернету з питань релігії 

і релігієзнавства? (Підкресліть) 
а) так; 
б) ні. 

 
12. Якщо так, чи задовольняють Вас релігійні і релігієзнавчі 

матеріали Інтернету? (Підкресліть) 
а) так; 
б) ні;  
в) частково: _______________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

13. Просимо вказати дані про себе: 
1. Стать: чол., жін.   (Підкресліть)  

2. Вік ____________________ 

3. Освіта: середня, спеціальна, вища (Підкресліть) 

4. Професія ________________________________________________  

5. Назва бібліотеки, в якій Ви отримали цю анкету 
___________________________________________________________ 

Щиро дякуємо! 
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«Краща книга року» 

(матеріали соціологічних досліджень, проведених 

Тернопільською районною центральною та Бучацькою 

центральною бібліотеками) 

Шановні колеги! Пропонуємо Вам матеріали соціологічного 
дослідження «Краща книга року», проведеного Тернопільською 
центральною районною бібліотекою. Його метою було виявлення 
книг, які найбільше читають, та вивчення уподобань користувачів 
щодо творів української та світової літератури. 

Дослідження проводилося методом опитування (анкетування, 
інтерв’ю). У ньому взяло участь 80 осіб найрізноманітніших 
соціально-професійних груп, а саме: 

– студенти – 32; 
– службовці – 9; 
– працівники освіти – 13; 
– робітники – 5; 
– безробітні – 21. 
За віком: 
– від 15 до 17 років – 13; 
– від 18 до 21 років – 19; 
– від 22 років – 48. 
Більшість респондентів становлять жінки. 
Приємно, що серед названих кращих книг переважають 

українські. Відповідно до результатів опитування, найбільший 
попит мають такі твори: «Чорний ворон» Василя Шкляра, «Чотири 
пори життя» і «Армагедон уже відбувся» Марії Матіос, «Молоко 
з кров’ю» Люко Дашвар, «Ґудзик» Ірен Роздобудько, «Місто 
карликів» та «Лицарі любові і надії» Лесі Романчук, «Таємниця» 
Юрія Андруховича. 

Не спав інтерес у наших користувачів до творчості лауреата 
Шевченківської премії Ліни Костенко. Найбільшою популярністю 
користувалися збірки поезій «Мадонна перехресть» та «Річка 
Геракліта». 

Серед авторів-фантастів читачі відзначили Марію та Сергія 
Дяченків, зокрема їхні твори «Магам можна все», «Спадкоємець». 

Цікавими для користувачів були й книги зарубіжних 
письменників: «Алхімік» і «П’ята гора» Пауло Коельо, «Цифрова 
фортеця» Дена Брауна. 
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Молодь здебільшого читає літературу, передбачену навчальними 
програмами. Це твори Василя Барки, Уласа Самчука, Василя Стуса, 
Ліни Костенко, Івана Нечуя-Левицького, Івана Котляревського 
тощо.  

Серед студентів особливий попит мали підручники й посібники, 
зокрема «Філософія» (І. В. Бичко та ін.), «Політологія» (за редак-
цією Ф. М. Кирилюка), «Історія української школи і педагогіки» 
(упорядник О. О. Любар), «Економіка підприємств» Т. О. Примак, 
«Правознавство» (відповідальний редактор О. В. Дзера).  

Кращою книгою 2012 року визнано історичний роман «Чорний 
ворон» Василя Шкляра. 

Під час підведення підсумків соціологічного дослідження своїми 
думками поділилися найактивніші читачі бібліотеки: пенсіонер 
М. М. Корабель, провізор О. І. Кравченко, лікар В. Р. Лісовський, 
студенти М. Т. Джуджук, А. М. Новосад, Р. І. Гнатишин, учитель 
І. М. Русенко, відповівши на запитання «Яку роль відіграє книга 
у Вашому житті?», «З якою метою Ви відвідуєте бібліотеку?», «Якій 
літературі Ви надаєте перевагу?». 

Таким чином ми визначили найпопулярніші видання року, 
з’ясували, якою літературою потрібно доукомплектувати фонд для 
повного задоволення запитів читачів, оскільки є книги, які 
користуються великим попитом, але їх не достатньо в бібліотеці. 
Це, передусім, твори, які вивчають учні старших класів відповідно 
до навчальних програм, зокрема «Сад Гетсиманський» Івана 
Багряного, «Украдене щастя» Івана Франка, «Енеїда» Івана 
Котляревського, «Мина Мазайло» Миколи Куліша, «Маруся Чурай» 
Ліни Костенко. 

* * * 
Для визначення читацьких уподобань та виявлення видань, які 

найбільш популярні серед користувачів Бучацької центральної 
бібліотеки, було проведено традиційне анкетування «Краща книга 
року». 

У ньому взяло участь 140 осіб віком від 15 до 65 років. Серед 
респондентів: учні – 15%, студенти – 18%, робітники – 8%, 
службовці – 19%, домогосподарки – 26%, пенсіонери – 16%. 
Більшість із них – жінки. 

Результати дослідження показали, що попит користувачів, 
особливо молоді, на цікаву художню книгу, у першу чергу сучасних 
українських і зарубіжних авторів, зростає. 
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Згідно з даними анкетування, найбільший інтерес у читачів 
викликали такі книги: «Голова Якова» Любка Дереша, «Річка 
Геракліта» Ліни Костенко, «Армагедон уже відбувся», «Чотири 
пори життя» Марії Матіос, «Ключ» Василя Шкляра, «Він: Ранковий 
прибиральник. Вона: Шості двері», «Якби», «Зів’ялі квіти 
викидають», «12, або Виховання жінки в умовах, не придатних до 
життя», «Амулет Паскаля» Ірен Роздобудько, «Тамдевін», 
«Купальниця», «Бора» Галини Вдовиченко, «Биті є. Макар», «Биті 
є. Макс», «Биті є. Гоцик» Люко Дашвар, «Таке» Юрія Іздрика, 
«Нічний молочник» Андрія Куркова, «У пошуках Огопого» Лесі 
Ворониної, «Подорож на Пуп Землі» Максима Кідрука. 

Популярними залишаються книги серій «ПК (Популярні 
Книжки)», «Золотий Бабай», «Графіті», «Колібрі», «Література», 
«Бібліотека шкільної класики (БШК)», «Українські класики», 
«Українська муза», «Сафарі», «Бібліотека Шевченківського 
комітету». 

Старше покоління продовжує захоплюватися творами 
українських класиків: Івана Нечуя-Левицького, Андрія 
Чайковського, Ольги Кобилянської, Михайла Старицького, Лесі 
Українки, Івана Франка, Богдана Лепкого, Олеся Гончара, Івана 
Багряного, Павла Загребельного, Володимира Малика та ін. 

Поезію читає переважно молодь. Її приваблює творчість Ліни 
Костенко, зокрема нові збірки «Річка Геракліта» і «Триста поезій», 
Ганни Чубач, Юрія Андруховича, Ольги Яворської, поетів «Молодої 
музи». Користуються популярністю й збірки віршів тернопільських 
авторів: «Дзвін душі» Теодора Безп’ятчука, «Дивограї серця» 
і «Трояндою любов цвіте» Володимира Хом’яка, «Берегиня» Наталії 
Волотовської, а також нові випуски збірника творів юних 
літераторів «Перші ластівки». 

З публіцистичних, науково-популярних, історико-філософських 
та краєзнавчих книг великий попит мали такі: «Холодний душ 
історії» Володимира Базилевського, «Не зрадь себе» Любомира 
Буняка, «Країна Моксель, або Московія» Володимира Білінського, 
«Бучач та околиці» Михайла Станкевича, «Сила м’якого знака, або 
Повернення Руської правди». 

Зверталися користувачі бібліотеки й до довідкових видань: 
своєрідної антології «Українська література: творці і твори» Миколи 
Жулинського, двотомного енциклопедичного довідника «Зарубіжні 
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письменники» та, як завжди, «Тернопільського енциклопедичного 
словника». 

Значний попит серед різних вікових категорій користувачів має 
російська література, зокрема гостросюжетні твори Бориса Акуніна 
(«Дитяча книга» та «Квест: Роман-комп’ютерна гра»), Чингіза 
Абдуллаєва (цикл романів «Кримінальна комедія» про детектива 
Дронго), Володимира Количева («Пацани, не стріляйте один в 
одного», «Клятва, або Перебиті, поламані крила»), Олександри 
Мариніної («Почуття льоду», «Чужа маска», «Той, хто знає. 
Перехрестя»), цикл книг Марії Семенової про Вовкодава, а також 
Дар’ї Донцової, Марини Сєрової, Юлії Шилової, Тетяни Устінової, 
Олександра Бушкова. Чоловіки надають перевагу виданням серії 
«Чорна кішка» і «Спецназ». 

Молодіжна аудиторія цікавиться перекладною літературою 
сучасних зарубіжних письменників. Найбільшою популярністю 
користуються книги «Переможець залишається один», «Подобно 
реке», «П’ята гора» Пауло Коельо, «Голуб» Патрика Зюскінда, 
«Мобільник», «Нічні жахи і фантастичні видіння» Стівена Кінга. Не 
зникає в читачів інтерес до романів «Сутінки» та «Господиня» 
Стефані Маєр та видань серії «Фентезі», «Готика», «Фантастичний 
бойовик» тощо. 

Представниці прекрасної половини людства захоплюються 
творами про кохання й так званими «жіночими романами». І далі 
мають неабиякий попит книги Катерини Вільмонт, Тетяни 
Веденської, Олени Катасонової, Валентини Сєдлової, Ірини 
Лобановської, Катерини Маркової, Анни Дубчак серій «Русский 
романс», «Кольцо желаний», «Кружева любви», «Для особенных 
женщин», а також Даніели Стіл, Джудіт Макнот, Сандри Браун, 
Джоанни Ліндсей, Барбари Картленд, Джейн Остін, Жульєтти 
Бенцоні. 

Кращою серією названо «Автографи часу» Київського 
видавничого центру «Академія». 
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Енциклопедія корисного 

 
 
Загальна кількість усіх художніх, наукових та публіцистичних 

творів у світі становить приблизно 130 мільйонів. Найдавнішою 
ж книгою визнано папірус Прісса, який створено в 3350 році до 
нашої ери. Цікаво, що автор скаржиться на молодь, яка не бажає 
здобувати знання. Як бачимо, юнаки й дівчата абсолютно не 
змінилися з прадавніх часів. 

* * * 
Найдорожчою книгою у світі є «Лестерський кодекс» Леонардо 

да Вінчі! Це трактат, присвячений «воді, землі та небесним тілам». 
Наразі власником видання є Білл Гейтс. Свого часу він придбав його 
за… 24 мільйони доларів! 

* * * 
Один із найбільших гонорарів за книгу був виплачений 

римським імператором Марком Аврелієм. Поет Оппіан за кожен 
рядок двох своїх поем про риболовлю та полювання отримав по 
золотій монеті. Загальна кількість рядків становила двадцять тисяч. 

* * * 
Найбільшу книгу у світі було представлено на Міжнародній 

книжковій виставці в Гавані. Збірник висловлювань відомих людей 
має 380 сантиметрів у довжину й 350 сантиметрів у висоту. 

* * * 
Найбільш популярною книгою у світі, безперечно, є Біблія. Її 

загальний тираж – шість мільярдів примірників. На другому 
місці – «Цитатник» Мао Цзедуна. Третє місце дісталося роману 
«Володар перснів» Джона Рональда Руела Толкіна. 
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Канадська новелістка Еліс Мунро стала лауреатом 

Нобелівської премії в галузі літератури 

 

 
 
Письменниця відома своїми короткими й чіткими 

оповіданнями, що характеризуються ясністю та психологічним 
реалізмом. Деякі критики називають її канадським Чеховим. Місце 
дії творів літераторки – здебільшого невеликі містечка, де боротьба 
за соціально прийнятне існування часто призводить до напружених 
відносин і моральних конфліктів. Вона порушує проблеми, що 
випливають із гострих суперечок між поколіннями й зіткнення 
амбіцій. Найвідоміші збірки оповідань Еліс Мунро – «Любов гарної 
жінки» і «Занадто багато щастя». 

Варто відзначити, що Нобелівська премія – далеко не перша 
в списку нагород авторки: у 2009 році вона отримала міжнародну 
Букерівську премію й тричі ставала лауреатом канадської премії 
генерал-губернатора в галузі художньої літератури. Улітку 
2013 року 82-річна письменниця оголосила про відхід із літератури. 
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Цікаво знати, що... 

9 листопада – День Книги рекордів Гіннеса. Відзначати це 
свято почали лише в 2005 році, коли було продано 100-мільйонний 
екземпляр видання. 

Книгу рекордів створив британський інженер і власник 
пивоварні Х’ю Бівер. У листопаді 1951 року він вирушив із друзями 
на полювання. Увечері в барі між чоловіками виникла суперечка, 
який із диких птахів найшвидший. Вони переглянули декілька 
довідників, але відповіді не знайшли. Тоді Бівер вирішив створити 
книгу, у якій буде зібрано всі рекорди. Назвав він її на честь своєї 
пивоварні. Сьогодні Книга рекордів Гіннеса має найбільший тираж 
з усіх видань, захищених авторським правом. 

 
Важко сказати, що стало мотивацією для створення Книги 

рекордів України, проте у 2002 році вийшла з друку книга саме 
з такою назвою. Її автор – Георгій Маценко – зумів зібрати багато 
звичайних і незвичайних, але цікавих і дивовижних фактів про все 
«най-най» в Україні. Тож цікаво дізнатися, що:  

� на території нашої держави найдавнішою була бібліотека 

Ярослава Мудрого – перша книгозбірня Київської Русі. Час її 
заснування невідомий. Уперше згадується близько 1037 року. 
Віддаючи належне великому князеві, літописець після розповіді про 
користь книг, які «суть реки наполняющие вселенную», говорить, 
що «Ярославль же сей якоже рукохом, любил бе книги, много 
написав и положи в святей Софии церкви». Цим і вичерпуються 
літописні дані про першу бібліотеку Київської Русі. Про подальшу її 
долю також немає жодних відомостей; 

� найстаріша діюча книгозбірня – наукова бібліотека Львівсь-
кого національного університету імені Івана Франка, заснована 
в 1608 році при колегії єзуїтів. Але науковці вважають вік цього 
унікального зібрання книг значно заниженим, адже в його основу 
лягли видання з реформованих монастирських бібліотек, хронологія 
яких розпочалася з XV століття; 

� найдовговічніший підручник – «Граматіка славенская...», 
створена українським письменником-полемістом Мелетієм Смот-
рицьким. Видання вийшло з друку в 1618 році й довгий час було 
єдиним підручником із мови. Учні українських, російських 
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і білоруських шкіл за цією «Граматікою...» навчалися майже 
150 років; 

� найкоротша назва книги – «Хо». Під цією назвою в 1968 році 
київське видавництво «Веселка» випустило окремою книжкою 
українську народну казку обсягом 20 сторінок; 

� найдовша назва книги – «Новый синопсис, или Краткое 
описание о происхождении славянорускаго народа, владычество-
вании всероссийских государей в Нове Городе, Киеве, Владимире 
и Москве, с подробным повествованием поражения страшнаго 
татарскаго войска полководца Мамая от Дмитрия Иоановича, 
великого князя московского и о последующих по нем великих 
князях и царях, до вступления на престол государя Имп. Петра 
Великого, из разных повестописателей собранное и дополненное 
поручиком Петром Захарьиным». 60 слів! Під такою назвою 
в 1798 році в Миколаєві, у Чорноморській адміралтейській 
друкарні, побачила світ історична праця П. М. Захар’їна обсягом 
353 сторінки. Що ж до нашого часу, то в 1997 році в Києві було 
видано книжку «Типові норми часу і виробітку на основні види 
робіт з управлінською документацією та документами особливого 
походження на паперових носіях, що виконуються державними 
архівними установами» обсягом 110 сторінок. Назва містить 
24 слова; 

� найбільша багатосторінкова книга. У 1998 році Київський 
інформаційно-видавничий цент «Спектр» випустив довідник 
«Україна – 98: промислові ресурси» з даними про 67 тисяч підпри-
ємств, їхні послуги та продукцію. Видання має 1094 сторінки. 
Однак це ще не рекорд. У 1999 році у львівському видавництві 
«Каменяр» вийшла з друку книга Дмитра Блажейовського 
«Київська церква у діаспорі (1751–1988)» обсягом 1335 сторінок. 
Проте всіх перевершило київське видавництво «Ірина», де побачив 
світ універсальний словник-енциклопедія «Усе», який містить 
1552 сторінки; 

� найважчий стародрук. В експозиції Державного музею  книги 
і друкарства в Києві можна побачити «Євангеліє», видрукуване 

в Москві 1689 року форматом 64×40×11 см. Книга має 620 сторінок, 
визолочену оправу з карбованими накладними клеймами на 
золотому тлі. Важить 21,5 кг. 
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Умільці багатьох країн виготовили низку надмініатюрних 

книжок, але «Кобзар», створений українським майстром 
М. Сядристим, – найменший у світі. Його площа – 0,6 кв. мм. Це 
майже у 20 разів менше від найменшої японської книги. 
Незважаючи на мікроскопічні розміри, на сторінках «Кобзаря» ніде 
не порушено архітектоніки віршів, немає жодного переносу рядка. 
Товщина літер у середньому 0,0035 мм. У книзі 12 сторінок, на 
кожній 8 віршованих рядків. Дві сторінки з ілюстраціями: портрет 
Тараса Григоровича Шевченка та копія малюнка «Батьківська 
хата». Сторінки настільки тонкі, що перегортати їх можна лише 
кінчиком волоска. Зшито книжку павутинкою, а обкладинку 
зроблено з пелюстки безсмертника. З нею може зрівнятися хіба одне 
видання – збірка віршів О. Пушкіна, створена українським 

умільцем М. Маслюком, розміром 0,8×0,4×0,2 мм та об’ємом 
0,064 куб. мм. А це означає, що в одній маковій зернині вмістилося 
б понад 15 (!) таких книжок. Обкладинку видання виготовлено із 
золота, на його лицьовому боці вигравіювано портрет поета. 

 

Найдавніший засіб боротьби з книгокрадіями. Колись 
у бібліотеках Західної Європи найцінніші книги приковували до 
своїх місць ланцюгами. Та одним із найцікавіших був засіб, що 
широко практикувався в Україні: на полях видання чи на його 
початку писалося міцне закляття або лайка для того, хто захотів би 
його привласнити. Ось зразки таких записів: 

– «Хто хотів би віддалити цю книжку з цього місця, той буде 
мати зі мною справу перед Божим судом»; 

– «Хай ця книга перебуває у цій церкві вічно, а хто її візьме, 
хай буде проклятий, хай буде засуджений на невгасимий вогонь 
і хай точить його невсипущий черв’як». 

На одному рукописі XVIII столітті був навіть такий двовірш: 
«Хто би мав сю книгу красти, тому сім літ свині пасти». 

 

Пам’ятний знак на честь бібліотеки. У 1969 році в Софійському 
монастирі в Києві встановлено пам’ятний знак на честь заснування 
Ярославом Мудрим першої бібліотеки на Русі. Скульптор – Іван 
Кавалерідзе. 

(Джерело: Маценко, Г. О. Книга рекордів України : Культура 
і мистецтво. Спорт і розваги / Г. О. Маценко. – Т. : Навчальна 
книга – Богдан, 2002. – 80 с.) 
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