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З точки зору актуальності й оперативності отримання інформації 

найбільшу цінність для користувачів мають періодичні видання. 

Через недостатнє фінансування не в повному обсязі комплектуються 

бібліотечні фонди, тому періодика набуває особливого значення 

й часто компенсує цю прогалину. Читачам бібліотекарі радять: 

«Якщо Ви не знайшли книгу на полиці, знайдіть її на сторінках 

журналу». Адже літературно-художні часописи містять новинки 

оригінальної чи перекладної літератури, віддзеркалюють події 

суспільно-політичного та культурного життя. 
Упродовж багатьох століть періодичні видання були й досі 

залишаються єдиним літературним вікном у світ і джерелом 

систематичних знань, культурного досвіду відкритих суспільств для 

українських читачів найширшого професійного спектра. Незапе-

речним є той факт, що кілька поколінь інтелігенції, «актуальних 

політиків» і різних верств населення зростали саме на публікаціях 

журналів.  

Сучасний соціальний і економічний стан у державі, безумовно, 
відобразився на умовах комплектування, критеріях відбору, асорти-

менті та збереженні періодичних видань. Перелік передплачених 

журналів повинен відповідати потребам користувачів. З огляду на це 

та згідно з планом роботи науково-методичного відділу, проведено 

локальне дослідження «Сторінками літературно-художніх жур-

налів».  
Базою дослідження обрано відділ міського абонементу ТОУНБ. 

Мета дослідження – вивчення читацького попиту на літера-

турно-художні періодичні видання та визначення відповідності 

бібліотечного фонду запитам і потребам сучасних користувачів. 

Об’єкт дослідження – користувачі відділу міського абонементу 
ТОУНБ. 

Предмет дослідження – літературно-художні журнали. 

Завдання: 

– установити рівень забезпечення фонду бібліотеки літературно-

художніми часописами; 

– виявити найбільш популярні серед користувачів періодичні 
видання; 

– оптимізувати комплектування фонду літературно-художніми 

журналами. 

Соціологічне дослідження проводилося шляхом анкетування, 

яке дало можливість оперативно охопити значну частину 
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респондентів, здійснити порівняння й уніфікувати форму отримання 

інформації, що спростило та формалізувало її опрацювання. Було 

розроблено спеціальну анкету за тестовим принципом, до якої 

увійшло 16 запитань. Крім цього, користувачі могли висловити свої 

побажання, рекомендації щодо актуальності того чи іншого видання. 

Усього було роздано 100 анкет, вибраковано 2. Проаналізовано 

дані 98 анкет. 

У дослідженні взяли участь 64,2% жінок і 35,7% чоловіків. 

Віковий розподіл респондентів відповідає загальній структурі 
користувачів бібліотеки. Найбільшу кількість – 82,6% – становлять 

читачі віком від 22 років. Це люди, які навчаються або працюють 

у різних сферах народного господарства. 14,3% опитаних – юнацтво 

віком від 18 до 21 року, 3% – школярі віком від 15 до 17 років. 

Респонденти представляють майже всі сфери діяльності. 

Більшість – 30,6% – складають учителі, викладачі вишів, праців-

ники бібліотечної галузі, краєзнавці, політологи, науковці та 

аспіранти. 18,4% – представники робітничих професій. 13,2% – 
службовці. Близько чверті опитаних (23,4%) – студенти. Школярі, 

люди, які тимчасово не працюють, та пенсіонери в сумі ста-

новлять 14,3%. 

Отже, як бачимо, склад респондентів відображає активну 

читацьку аудиторію відділу міського абонементу ТОУНБ. Інтереси 

цих користувачів різноманітні й стосуються не лише їхньої фахової 

діяльності. Вони цікавляться інформацією з питань літературно-

мистецьких та громадсько-політичних подій в Україні, стежать за 
новинками класичної та сучасної української й іноземної літератури, 

переглядають відповідні тематичні рубрики, зокрема «Нові автори 

нового століття», «Дебют», «Нобелівка», «Проза», «Духовні 

обереги», «Мистецтво», «Постаті», «З перекладів» тощо. 

Під час дослідження виявлено, що більшість респондентів, а це 

43,8%, відвідують бібліотеку понад 10 років. Такий читацький стаж 

можна вважати хорошим показником діяльності книгозбірні. 

15,3% опитаних користуються послугами книгозбірні протягом 3–
10 років, 21,4% – від 1 року до 3 років, 19,3% – менше року. 

Відповідаючи на запитання «Що спонукає Вас звертатися до 

бібліотеки?», респонденти відзначали декілька варіантів, зокрема: 

дозвілля, щоденна потреба для душі, розширення світогляду 

(42,8%), навчання, самоосвіта, наукова праця (35,7%), отримання 

інформації, особистий інтерес до певної періодики (33,6%), інтерес 
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до громадського та політичного життя (5,1%). Серед іншого (1%) – 

можливість відсторонитися від неприємностей життя (особистого, 

сімейного, громадського). 

Аналіз відповідей респондентів на запитання «Чим приваблює 

Вас обласна універсальна наукова бібліотека?» показав, що 

важливим показником є універсальність фонду та його повнота 

(67,3%), компетентність працівників (43,8%) (така висока оцінка 

праці бібліотекаря ще раз підкреслює його роль у створенні пози-

тивного іміджу установи), наявність комп’ютерної техніки (31,6%), 
оперативність обслуговування та зручний графік роботи (по 15,3%). 

Слід зазначити, що на це запитання респонденти давали також не 

один варіант відповіді. 

Відповіді на запитання «До якого джерела інформації Ви звер-

таєтеся найчастіше?» засвідчили, що важливе місце в інформа-

ційному середовищі респондентів займають традиційні форми 

доступу до інформації, адже 81,6% опитаних читають книги, 

40,8% – журнали. Вони вважають, що друковані періодичні 
видання доступні, надійні, зручні для читання, не шкодять 

здоров’ю, не залежать від наявності комп’ютера, розвивають творче 

мислення, збагачують мовний запас. 47,9% опитаних, переважно 

старшокласники та студенти, аспіранти, активно використовують 

інтернет, особливо при написанні рефератів, курсових і наукових 

робіт. Як правило, це особи віком від 14 до 30 років. Їх приваблює 

швидкість отримання інформації, економія часу, доступ до 

необмежених ресурсів мережі, актуальність, постійне оновлення 
відомостей. 2% респондентів послуговуються іншими джерелами 

інформації (радіо, телебачення, розмови в транспорті). 

Відповіді на запитання «Як часто Ви читаєте літературно-

художні журнали?» є такими: 1 раз на тиждень – 16,3%, 1 раз 

на місяць – 10,2%, щоденно – 5,1%, у міру необхідності – 44,8%, 

під настрій – 12,2%. 10,2% опитаних не читають часописів, серед 

причин називають: вони нецікаві, відсутня інформація про 

асортимент видань, недостатньо часу. 1% респондентів вважає, що 
такі журнали не мають суттєвого значення або гортають їх, коли 

потрапляють до рук. 

Дослідження показало, що користувачі відділу міського 

абонементу найчастіше читають такі часописи: «Літературний 

Тернопіль», «Золота пектораль», «Дніпро», «Дзвін», «Всесвіт», 

«Київ», «Жовтень», «Березіль», «Кур’єр Кривбасу», «Иностранная 



 6 

литература», «Сучасність», «Роман-газета», «Подвиг», «Київська 

старовина» тощо.  

З відповідей на запитання «Чому саме ці (журнали)?» випливає, 

що дані видання мають традиційні рубрики, до яких за багато років 

звикли читачі, вони допомагають у навчанні, підвищенні фахового 

рівня, містять актуальну інформацію. 

Одним із завдань дослідження було з’ясувати, чим цікаві кори-

стувачам літературно-художні журнали, які рубрики й матеріали 

викликають у них інтерес. Відповіді респондентів на це запитання 
були різноманітними. Так, журнал «Дніпро» приваблює читачів 

тим, що має стабільну рубрикацію: «Проза», «До ВУС», «Театр 

і драма», «Поезія», «Гумор», «Критика», «Нобелівка», «Мистецька 

майстерня», «На завершення для гарного настрою». Цікавими для 

них є підрубрики «Найкращі іноземні детективи», «Романи 

зарубіжжя», «Сучасники» і «Класики». Також видання містить 

відомості про мистецтво, на його сторінках можна знайти цікаві 

репліки, коментарі, огляд листів, чого немає в інших виданнях. 
У «Кур’єрі Кривбасу» насамперед читають рубрики «Проза», 

«Універс», Поезія», «Витоки», «Scriptible», «Книгопанорама», «Авто-

ри номера», «Чергові числа». Викликають інтерес у читачів 

матеріали, що розміщуються в підрубриках «Нові автори нового 

століття», «Сербія – велика таїна», «Хвіртка до загубленого саду», 

«Тема», «Альтернативна історія», рубриці В. Крой «OneDrinkDate: 

коктейль з американської культури». Багатьом респондентам до 

вподоби те, що в цьому часописі представлено як українську, так 
і зарубіжну художню літературу, а дописувачами є Євген Сверстюк, 

Валерій Шевчук, Степан Процюк, Олесь Ульяненко, Сергій Жадан, 

Анатолій Дністровий, Віктор Неборак, Тамара Гундорова, Михайлина 

Коцюбинська, Людмила Таран. На думку читачів, велика кількість 

ілюстрацій і критичних матеріалів роблять журнал більш цікавим. 

У найстарішому та єдиному українському періодичному видані, 

спеціально присвяченому іноземній літературі, культурі, мистецтву 

й суспільно-політичним акцентам зарубіжних країн, – часописі 
«Всесвіт» – цікавими для респондентів є всі рубрики. Та найбільш 

популярні, як свідчать результати дослідження, – «Nota Bene», 

«Поезія», «Проза. Драма», «Письменник. Література. Життя», «На 

закінчення номера», «Презентація «Всесвіту», «Література 

XX століття», у яких публікуються переклади класиків, твори 

відомих і менш відомих авторів багатьох національних літератур. 
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Надзвичайно цікавими для читачів є матеріали постійної рубрики 

«Літературні діалоги», яку веде Дмитро Дроздовський, адже 

щономера тут подаються ексклюзивні інтерв’ю із сучасними 

письменниками з різних куточків світу. Багатьом респондентам 

імпонує й те, що на сторінках журналу можна знайти цікаві 

літературно-критичні розвідки, полемічні матеріали, а його окрасою 

є репродукції полотен майстрів пензля минулого й сучасного. 

У львівському «Дзвоні» у читачів викликають інтерес рубрики 

«Поезія», «Проза», «Наша доба», «Мистецька палітра», «Пошук», 
«Життя і слово», «Огляди. Рецензії. Відгуки», «Галерея «Дзвона», 

«З калейдоскопу подій», у яких розміщуються твори сучасних 

українських літераторів: Юрія Андруховича, Юрія Винничука, 

Марії Матіос, Оксани Забужко, Юрка Покальчука, Олександра 

Ірванця та багатьох інших. Цікавими також є публіцистичні 

замітки, підрубрики «Вірші наших читачів», «Прочитайте дітям». 

Харківський «Березіль» цікавий передусім шанувальникам 

художнього слова, адже на його сторінках публікуються прозові, 
поетичні, драматичні твори українських та зарубіжних письмен-

ників, літературно-критичні огляди, історичні, публіцистичні, 

полемічні матеріали, інтерв’ю, рецензії, есе. Респонденти відзна-

чають рубрики «У робітні молодого прозаїка», «Тисяча й одне 

інтерв’ю», «Есеїстика», «Роздуми над прочитаним», «Мандри», 

«Мистецтво», «Спадщина». Позитивним опитані вважають те, що 

журнал змінив формат і обкладинку. 

У часописі «Сучасність» найбільш цікавими для читачів 
є рубрики «Література», «Суспільне життя», «Мистецтво», «Куль-

тура», «Спогади», «Критика», «Наші інтерв’ю», у яких розмі-

щуються твори українських та зарубіжних поетів, прозаїків, праці 

літературних критиків, істориків, культурологів, есеїстів, мемуари-

стів, мистецтвознавців, публіцистів. 

Поціновувачів часопису «Иностранная литература» приваблює 

в ньому те, що на його сторінках публікуються новинки світової 

літератури: проза й поезія, есе, статті, інтерв’ю, спогади зарубіжних 
авторів, перекладені російською мовою, відкриваються нові імена. 

Позитивним, на їхню думку, є й те, що журнал орієнтується на ті 

твори, яких немає в книжкових магазинах, тобто працює на 

випередження. Найцікавіші рубрики часопису: «Из классики 

XX века», «Документальная проза», «Литературное наследие», 

«Ничего смешного», «Из будущей книги», «Наши интервью». 
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Як свідчать дані дослідження, досить великий попит мають два 

тернопільські літературно-мистецькі часописи – «Літературний 

Тернопіль» і «Золота Пектораль».  

«Літературний Тернопіль» імпонує респондентам тим, що 

в ньому публікуються поезія та проза відомих і молодих авторів, 

переклади, літературна критика, наукові дослідження з україно-, 

мово- й літературознавства, розвідки з історії та краєзнавства, 

матеріали про відомих в області й Україні особистостей: 

письменників, акторів, художників, громадських діячів, а також 
можна ознайомитися з архівними скарбами, фоторепродукціями 

живописних творів знаних і молодих майстрів пензля. Найціка-

вішими рубриками журналу, на думку респондентів, є: «Золота 

сурма: поезія», «Велика проза: першодрук», «Мала проза», «Дебют 

у нас», «Проба пера», «Із майбутньої книжки», «Переклади», 

«Літературна критика», «Образотворче мистецтво», «Мандрівки», 

«Невідомі сторінки історії», «Постаті», «Вісьта-вйо!». 

Літературно-мистецький та громадсько-публіцистичний часопис 
«Золота Пектораль» приваблює читачів тим, що на його сторінках 

публікуються кращі зразки прози, що з’являється в Україні, 

а також поезія, публіцистика, мистецтво, критика, твори молодих 

і талановитих авторів. Позитивним респонденти вважають те, що 

обкладинка й елементи оформлення журналу постійно змінюються. 

Найбільш цікавими рубриками, на їхню думку, є такі: «Проза», 

«Поезія», «Актуальне інтерв’ю», «В гостях у «Пекторалі», «Дебют», 

«З перекладів», «Есеїстика», «Постаті», «Мистецтво», «Духовні 
обереги», «Афганський апокаліпсис», «Критика. Рецензії. Огляди». 

Ключовим завданням дослідження було виявити, чи задоволені 

користувачі асортиментом літературно-художніх журналів, що 

надходять до бібліотеки. 13,2% респондентів відповіли «Так», 

56,1% – «Частково», 30,6% – «Ні». Разом із тим, було з’ясовано, 

що тільки 4% опитаних передплачують журнали. 73,4% респон-

дентів читають часописи в бібліотеці, 18,3% – купують у магазині, 

кіоску, 8,1% – беруть у друзів, знайомих, читають в інтернеті. 
З відповідей опитаних також випливає, що є попит на часописи за 

минулі роки. 

Окремі питання анкети стосувалися електронного каталогу 

періодичних видань м. Тернополя, який веде бібліотека, та 

електронних версій журналів. Дослідження показало, що зведеним 

електронним каталогом користуються лише 36,7% респондентів, 
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8,1% опитаних не знають про наявність такої послуги. Також не 

надто високою є кількість респондентів, які читають електронні 

версії часописів (42,8%). Тому слід більше інформувати користу-

вачів про можливості використання е-каталогу, активніше 

поширювати інформацію про безкоштовне навчання комп’ютерним 

технологіям в інтернет-центрі бібліотеки. 

Щодо того, чи задовольняє респондентів робота відділу міського 

абонементу, то 97,9% (96 осіб) відповіли «Так», а це свідчить про 

тісну співпрацю між бібліотекарем і читачем. Жоден із опитаних не 
оцінив діяльність даного підрозділу негативно. 

Одним із завдань дослідження було з’ясувати, що необхідно 

зробити для покращення обслуговування користувачів. Респонденти 

висловили такі пропозиції: збільшити фінансування на передплату 

періодичних видань, відкрити доступ до фонду, продовжити робочий 

день до двадцять першої години, розширити асортимент літературно-

художніх журналів, у тому числі й іноземними мовами, подбати про 

комфорт (зробити ремонт діючої бібліотеки, перебратися в нове 
приміщення тощо). 

Побажання опитаних у заповнених анкетах вказують на високий 

інтерес читачів до роботи відділу, його фонду, а також на можли-

вості розвитку співпраці. 

Аналіз анкет показав, що найбільший інтерес до читання 

літературно-художніх журналів мають особи віком від 22 років, а це 

передусім учителі, викладачі, краєзнавці, науковці, аспіранти. 

Цікаво, що перші три позиції мотивації до читання часописів 
займають навчання, самоосвіта, наукова праця, дозвілля, щоденна 

потреба для душі, розширення світогляду, отримання інформації, 

особистий інтерес до певної періодики. Можемо зробити висновок, 

що такі тенденції потребують посилення уваги бібліотечних фахівців 

до комплектування фонду різноманітними літературно-художніми 

періодичними виданнями, які змогли б задовольнити інформаційні 

потреби користувачів. 

Результати опитування свідчать про високий інтерес 
респондентів до літературно-художніх часописів, вони є популярним 

джерелом отримання оперативної інформації, проте їх асортимент 

недостатній для задоволення різносторонніх запитів читачів. 

У результаті дослідження одержано важливу інформацію, яка 

виявила шляхи оптимізації системи обслуговування користувачів. 

Високий рівень зацікавленості читачів в удосконаленні роботи 
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бібліотеки сприяє максимально повному урахуванню їхніх 

пропозицій при розробці плану впровадження результатів 

дослідження та заходів щодо їх оперативного втілення. 
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Шановний користувачу! 

У відділі міського абонементу Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки проводиться локальне 
дослідження «Сторінками літературно-художніх журналів». Його 

мета – вивчення читацького попиту на літературно-художні 

періодичні видання та ступінь задоволення запитів користувачів 

журналами фонду даного відділу. 

Просимо Вас дати відповіді на запитання анкети (підкресліть 

необхідне або вкажіть власну думку). 

Заздалегідь вдячні за висловлені зауваження та пропозиції. 

 
АНКЕТА 

1. Як давно Ви користуєтеся послугами нашої бібліотеки? 

а) менше 1 року; 

б) від 1 до 3 років;  

в) від 3 до 10 років; 
г) понад 10 років.  

 

2. Що спонукає Вас звертатися до бібліотеки?  

а) навчання, самоосвіта, наукова праця;  

б) отримання інформації, особистий інтерес до певної періодики; 

в) дозвілля, щоденна потреба для душі, розширення світогляду; 

г) інтерес до громадського та політичного життя; 

ґ) інший варіант ________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 

3. Чим приваблює Вас обласна універсальна наукова бібліотека?  

а) універсальністю фонду та його повнотою;  

б) наявністю спеціалізованих відділів; 

в) компетентністю працівників; 

г) оперативністю обслуговування; 

ґ) можливістю одержання різноманітних довідок; 
д) наявністю комп’ютерної техніки; 

е) зручним графіком роботи; 

є) інше, вкажіть ________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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4. До якого джерела інформації Ви звертаєтеся найчастіше? 

a) книжок; 

б) журналів; 

в) інтернету; 

г) інший варіант ________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

5. Як часто Ви читаєте літературно-художні журнали? 

а) щоденно; 
б) 1 раз на тиждень;  

в) 1 раз на місяць;  

г) у міру необхідності; 

ґ) під настрій; 

д) ніколи; 

е) інший варіант ________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
6. Які літературно-художні журнали Ви читаєте?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

7. Чому саме ці?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

8. Які рубрики й матеріали в них Вам найбільш цікаві?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

9. Чи обговорюєте Ви в сімейному колі прочитані публікації?  

а) так; 

б) ні; 
в) частково. 

 

10. Де Ви берете літературно-художні журнали? 

a) у бібліотеці; 

б) купуєте в магазині, кіоску;  

в) особиста підписка; 
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г) у знайомих, друзів; 

ґ) інший варіант ________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

11. Чи задоволені Ви асортиментом українських журналів, які 

передплачує бібліотека? 

а) так; 

б) ні; 

в) частково. 
 

12. Вас цікавлять журнальні видання близького та дальнього 

зарубіжжя? 

а) так; 

б) ні; 

Якщо так, то які саме? __________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
13. Чи користуєтеся Ви зведеним електронним каталогом 

періодичних видань міста Тернополя, який веде наша 

бібліотека? 

а) так; 

б) ні; 

в) мені не відомо про нього. 

 

14. Чи використовуєте Ви електронні версії журналів? 
а) так; 

б) ні; 

в) інший варіант ________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

15. Чи задовольняє Вас робота відділу міського абонементу? 

а) так; 

б) ні; 
в) інший варіант ________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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16. Що необхідно, на Вашу думку, зробити для покращення 

обслуговування користувачів?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Вкажіть, будь ласка, свої дані: 

стать: чоловіча; жіноча; 

вік _____; 
професія _____________________; 

посада _______________________. 

 

Дякуємо за відповіді! 
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