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У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 

проведено соціологічне дослідження «Затребуваність періодичних 

видань (газет і журналів) у структурних підрозділах Тернопільської 

ОУНБ». 

Основна мета – вивчення попиту на періодичні видання 

(газети, журнали) серед відвідувачів книгозбірні. 

Об’єкт дослідження – користувачі Тернопільської ОУНБ. 

Предмет дослідження – фонд періодичних видань бібліотеки. 

 

Завдання дослідження 

Виявити динаміку надходження газет і журналів за кількістю 

примірників і проаналізувати видачу періодичних видань за 

останніх 10 років на основі звітності. 

За допомогою анкетування: 

● встановити, якою мірою фонд періодичних видань бібліотеки 

відповідає читацьким інтересам; 

● виявити цілі читання й найбільш запитувані видання;  

● визначити основні мотиви читання користувачів; 

● висвітлити визначення шляхів удосконалення роботи 

структурних підрозділів, які містять періодику, вивчити 

якість обслуговування; 

● окреслити пріоритети розвитку структурних підрозділів 

Тернопільської ОУНБ на майбутнє.  

  

Гіпотеза  

Фонд періодичних видань користується попитом серед 

користувачів та задовольняє їхні інформаційні потреби. 

Газети й журнали займають у бібліотеці одне з основних місць 

щодо затребуваності, важливості й оперативності видання.  

Для досягнення поставленої мети фахівцями бібліотеки зібрано 

й проаналізовано інформацію про надходження періодики в книго-

збірню та видачу преси читачам у структурних підрозділах за 

останні десять років (див. таблицю 1, 2). 
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Таблиця 1 

Динаміка надходження періодичних видань у фонд ТОУНБ  

(2008–2018 рр.) 

 

 

Роки 

Журнали  

(к-сть примірників) 

Газети  

(річні комплекти) 

2008 2598 129 

2009 2527 103 

2010 2809 94 

2011 2561 92 

2012 2497 93 

2013 1098 83 

2014 1056 71 

2015 1098 67 

2016 1005 74 

2017 954 71 

2018 1012 70 

   

Аналіз надходження журналів показав, що максимальна 

кількість (2809 примірників) припадає на 2010 рік, а у 2013 році 

їхня кількість помітно зменшується (1098), найменший показ-

ник (954 примірники) зафіксовано у 2017 році (див. графік 1). 

Графік 1 

Динаміка надходження журналів за кількістю примірників 
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З надходженням газет ситуація майже аналогічна. У 2008 році 

надійшло 129 річних комплектів газет, у 2013 році показник 

знизився до 83 комплектів. Найнижчої точки сягнув у 2015 році – 

67 комплектів (див. графік 2). 

Графік 2 

Динаміка надходження газет у річних комплектах  

 

Показники скорочення надходжень газетно-журнальних видань 

пов’язані з їх подорожчанням та браком коштів на комплектування 

через нестабільну економічну та політичну ситуацію в країні, яка 

торкнулась усіх сфер суспільного життя та вплинула на 

фінансування установ культури. 

Незважаючи на скорочення надходження періодики в бібліо-

теку, видача в структурних підрозділах є зростаючою (див. 

таблицю 2). 
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Таблиця 2 

Аналіз видачі періодичних видань у структурних підрозділах  

(2008–2018 рр.) 

Це можна пояснити тим, що періодика залишається 

актуальною та потрібною для читачів. Із зростанням цін на пресу 

все менше людей виписують газети та журнали додому, а користу-

ються періодичними виданнями в бібліотеці.  

Головна книгозбірня краю має добре збережений фонд періо-

дичних видань, яких немає в інших бібліотеках та архівах області 

й навіть України. Це журнали з історії, археології, медицини, 

права; обласні, міські та районні газети, які користуються попитом 

серед дослідників історії краю, науковців, письменників, журна-

лістів, мистецтвознавців і студентів. 

Ще одним важливим чинником, який позитивно впливає на ви-

дачу періодичних видань у книгозбірні, є періодика іноземними мо-

вами (англійською, російською, польською, німецькою, французь-

кою). 

Варто зазначити, що однією з найстаріших газет області, яка 

зберігається у фонді бібліотеки, є «Вільне життя» (від 1945 року). 

Сьогодні – це своєрідний літопис життя Тернопільщини за досить 

великий період. 
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Відповідно до таблиці 2 побудовано діаграму, на якій видно 

зростаючі показники загальної видачі періодики за останні десять 

років (див. діаграму 1). 

Діаграма 1 

З огляду на проведений аналіз надходження та видачі 

періодичних видань у бібліотеці, можна сказати, що читацький 

інтерес існує. Бібліотекарі роблять усе можливе для його підтримки 

й збільшення. Періодичні видання займають одне з провідних місць 

серед документальних ресурсів ОУНБ і є неоціненним науковим 

джерелом оперативної інформації. 

 

Згідно з поставленими завданнями даного дослідження, другим 

етапом є аналіз анкет. 

Анкетування проводилось упродовж жовтня – листопада 

2019 року. 

Участь в опитуванні взяло 235 респондентів.  

Було розроблено анкету, яка складалася з десяти запитань. 

Збір даних проводився двома способами: паперова анкета (200 штук, 

заповнених користувачами) та в електронному вигляді на сторінці 

«Ternopilska OUNB» мережі «Facebook» (35 користувачів заповнило 

онлайн). Приклад паперової анкети подано в додатку 1.  

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 

дослідження в електронному варіанті проводилось уперше.  
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Респонденти за гендером розподілились таким чином (див. 

діаграму 2): 

Діаграма 2 

 

Такий показник пояснюється тим, що за статистикою кількість 

осіб жіночої статі в Україні більша, ніж чоловічої, і, можливо, 

жінки більш активніші.  

За віком показники розподілилися так (див. діаграму 3):  

Діаграма 3 

 

Найвищий показник – «до 45 років» (81 респондент, або 34%). 

На нашу думку, у цьому випадку пояснення просте – це 

акмеологічний вік. Період розквіту, найбільш активний та 
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успішний. Це категорія ініціативних, енергійних, зрілих людей, які 

вже багато чого досягли, але не зупиняються на досягнутому, 

продовжують цікавитись, навчатись та розвиватись.  

Наступними, із досить високим показником – 70 респондентів, 

чи 30%, стали особи віком до 65 років. 

Категорія респондентів, очікування від яких було 

найбільшим – це люди віком до 25 років. Ті, котрі переважно 

здобувають освіту, опинились у рейтингу на третьому місці. Їхній 

показник – 63 респонденти, або 27%. Пояснення однозначного 

немає, можливо, студенти більше відвідують університетські 

бібліотеки. 

Найменше респондентів – віком понад 65 років (21 респон-

дент, або 9%). Можливо, у цьому віці в людей уже менша потреба 

в інформації, а може, через стан здоров’я чи з інших причин. 

За видом зайнятості розподіл такий (див. діаграму 4): 

Діаграма 4 

 

За даними результатів дослідження, які подано в діаграмі 4, 

бачимо, що найвищий відсоток – це люди, які працюють (138 ре-

спондентів, або 59%). Після них ідуть студенти (50 респондентів, або 

21%), а далі – люди пенсійного віку (33 респонденти, або 14%). 

Найнижчий показник займає категорія з варіантом відповіді – 

«інше» (14 респондентів, або 6%). Цей варіант відповіді спеціально 

створено для тих, хто з певних причин не хоче вказувати свій 
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соціальний статус, але сюди можна віднести тих, хто на даний час 

безробітний, у декретній відпустці, пошуку роботи тощо. 

Щодо освітньо-кваліфікаційного рівня ситуація наступна (див. 

діаграму 5): 

Діаграма 5 
 

Дана діаграма засвідчує, що кількість респондентів із повною 

вищою освітою налічує 108 осіб, або 46%. Майже в половину менше 

від попереднього показника є «бакалаври» – 64 респонденти (27%). 

Із невеликим відривом від кількості бакалаврів (6%) є число 

респондентів, освітньо-кваліфікаційний рівень яких «молодший 

спеціаліст» – 48 респондентів, або 21%. Та найменше – 

15 респондентів, тобто 6% – користувачів із науковим ступенем.  

На перше запитання анкети «З якою метою Ви читаєте газети 

й журнали в нашій бібліотеці?» відповіді респондентів розділились 

таким чином (див. діаграму 6): 
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Діаграма 6 

 

Найвищий показник – 96 респондентів, або 41% – у тих, хто 

відвідує бібліотеку для самоосвіти. На другому місці – відвідувачі, 

які приходять у бібліотеку читати періодику для емоційного 

задоволення. Їхній показник сягає 55 респондентів (23%). Майже на 

одному рівні з ними користувачі, які читають газети та журнали 

для підвищення професійного рівня. Їхня кількість становить 

52 респонденти, або 22%. Найменша кількість – 32 респонденти 

(14%) – припадає на навчання. Це є частковим підтвердженням 

дослідження, відображеного в діаграмі 3 «Розподіл за віком», з якої 

видно, що респонденти віком до 25 років займають лише 27%. Це 

означає, що молодь, яка здобуває освіту, періодичні видання для 

навчання читає мало.  

«Якому джерелу інформації Ви довіряєте більше: періодичним 

друкованим виданням чи інтернету?» Результати відповідей 

виглядають ось так (див. діаграму 7): 
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Діаграма 7 

 

Із результатів дослідження, відображених у даній діаграмі, 

бачимо, що 55 респондентів, або 23%, довіряють лише періодичним 

виданням. Тих, котрі довіряють більше періодичним друкованим 

виданням, ніж інтернету, налічується 120 респондентів (51%). 

Більше інтернету, ніж періодичним виданням, довіряє 48 опитаних, 

тобто 21%. Найменша кількість – 12 опитаних (5%) – це люди, 

які довіряють тільки інтернету. На даній діаграмі видно, що варіант 

відповіді «лише періодичним виданням» налічує 55 респондентів 

(23%), а варіант «більше інтернету, ніж періодичним виданням» 

обрало 48 респондентів (21%), тобто бачимо різницю між ними 

у 2%, але якщо до 55 респондентів (23%) додати результати респон-

дентів, які довіряють все-таки більше періодичним виданням, ніж 

інтернету, а їх налічується 120 респондентів (51%), то загальний 

відсоток становитеме 175 респондентів (74%). Це говорить про те, 

що 3/4 опитаних надає перевагу та довіряє періодичним виданням. 
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На запитання «З яких галузей знань Ви читаєте періодичні 

видання найчастіше?» отримано такі результати (див. діаграму 8): 

Діаграма 8 

 

За даними результатів дослідження, які подано в діаграмі, 

бачимо наступне: 90 респондентів (38%) надають перевагу 

періодичним виданням суспільно-політичної тематики. Літературо-

знавчі видання читає 57 опитаних, або 24%. Природничо-наукові 

видання обрало 44 респонденти, а це 19%. Найменший показник 

отримали спортивні видання – 18 респондентів (лише 8%) та 

інші – 26 опитаних (11%). 

«Як часто пошук інформації в періодичних виданнях, що 

знаходяться в нашій бібліотеці, є ефективним для Вас?» На це 

запитання було отримано такі результати відповідей (див. 

діаграму 9): 
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Діаграма 9 

 

На діаграмі 9 результати відображено таким чином: 83 респон-

денти, а це 35%, вважає, що пошук інформації в періодичних 

виданнях, що знаходяться в нашій бібліотеці, є «завжди» 

ефективним для них. 101 респондент, або 43%, вважає – «часто» 

ефективним. Варіант відповіді «деколи» обрало 47 респондентів 

(20%). Лише 4 опитаних, тобто 2%, відповіли «ніколи». Коли 

розглядати як одну групу респондентів, котрі вважають, що пошук 

інформації в періодичних виданнях, що знаходяться в нашій 

бібліотеці, є «завжди» та «часто» ефективним, то їхня кількість 

суттєво більша, а саме – 84 респонденти (78%), ніж тих, які 

вважають, що пошук інформації є для них ефективним «деколи» або 

«ніколи». 

На запитання «Чи хотіли б Ви користуватись електронним 

варіантом журналів та газет замість паперових?» відповіді 

опитуваних були такі (див. діаграму 10): 
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Діаграма 10 

 

Із результатів дослідження, які подано в діаграмі, бачимо, що 

70 респондентів, тобто 30%, хотіли б користуватись електронними 

варіантами журналів та газет замість паперових. Можливо, це 

зумовлено тим, що кількість респондентів віком до 45 років 

у даному дослідженні виявилась найбільшою (див. діаграму 3). Це 

молоді, активні та зайняті люди, яким у плані оперативності, щоб 

зекономити час на пошук потрібної інформації, дійсно було би 

зручно та вигідно користуватись електронними варіантами журналів 

та газет. Варто задуматись над тим, щоб почати оцифровувати 

періодичні видання. Це б також продовжило життя періодиці. Така 

робота вже розпочалася в нашій книгозбірні.  

Наступні результати відповідей розподілились майже порівну. 

Тих, які надають перевагу паперовому форматові, виявилось 

52 респонденти (22%) та по 24% – респондентів, які можливо 

хотіли б користуватись електронними варіантами журналів та газет 

замість паперових, і тих, для кого це несуттєво. 

«Чи забезпечує Вашу інформаційну потребу кількість 

періодичних видань в нашій книгозбірні?» На дане запитання 

отримано такі результати відповідей (див. діаграму 11): 
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Діаграма 11 

 

Проаналізувавши потребу в збільшенні фонду періодичних 

видань, бачимо, що 108 осіб (46%) вважають, що в книгозбірні 

кількість газет та журналів є достатньою. Ті, кого кількість 

періодики в бібліотеці не задовольняє, складають 24 респонденти 

(10%). 92 респонденти, а це 39%, вважає, що кількість видань 

бажано збільшити. Особи, які ніколи не користувались 

періодичними виданнями в Тернопільській обласній універсальній 

науковій бібліотеці, становлять 11 респондентів, тобто лише 5%.  

Щодо видань, яких немає в Тернопільській ОУНБ, отримано 

такі відповіді: 108 респондентів (46%) зазначили, що фонд 

книгозбірні їх задовольняє повністю. Решта опитаних вказали назви 

періодичних видань, яких немає в бібліотеці, але вони хотіли б їх 

читати (див. таблицю 3). 
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Таблиця 3  

Необхідні періодичні видання, яких немає у фонді ТОУНБ 
 

№ Назви 

1. Daily Express 

2. English learner’s Digest 

3. Financial times 

4. Kyiv Post 

5. Vogue 

6. What's On 

7. Агробізнес України 

8. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики 

9. Англійська мова в початковій школі 

10. Англійська мова: усе для репетитора 

11. Аптечний аудит 

12. Аспекти публічного управління 

13. Аудитор України 

14. Бізнес-інформ 

15. Біль, знеболювання та інтенсивна терапія 

16. Будівництво і стандартизація 

17. Вивчаємо українську мову та літературу 

18. Вісник Верховного Суду України 

19. Вісник: офіційно про податки 

20. Держава і право 

21. Діагностика і лікування оральної та щелепно-лицевої патології 

22. Довідник спеціаліста з охорони праці 

23. Еко-газета 

24. Економіка і прогнозування 

25. Економіка розвитку 

26. Економіст 

27. Електротехніка і електромеханіка 

28. Електроустановки споживачів 

29. Енергетика та ринок 

30. Жінка 

31. Журнал неврології 

32. Зерно 

33. Золота пектораль 

34. Інтелектуальна власність в Україні 

35. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки 

України 

36. Кіно-театр 
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37. Кореспондент 

38. Космополітен 

39. Краєзнавство 

40. Маркетинг і менеджмент інновацій 

41. Міжнародний туризм 

42. Моє хобі 

43. Молоко і ферма 

44. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології 

45. Нумізматика і фалеристика 

46. Офіційний вісник Президента України 

47. Офіційний вісник України 

48. Право та інновації 

49. Радіоелектроніка, інформатика, управління 

50. Ринок праці та зайнятість населення 

51. Смачна кухня 

52. Соціальний захист 

53. Стандартизація, сертифікація, якість 

54. Страхова справа: український науково-практичний журнал 

55. Теорія і практика інтелектуальної власності 

56. Украинский туризм 

57. Український радіологічний журнал 

58. Український тиждень 

59. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 

60. Фобс 

61. Формування ринкових відносин в Україні 

62. Цивільне судочинство: судова практика у цивільних справах 
 

На запитання «Які газети та журнали із фонду Тернопільської 

ОУНБ Ви регулярно читаєте?» отримано такі відповіді: 

• Читають усі періодичні видання, які є в бібліотеці, або 

найновіші номери – 16 респондентів (6%). 

• Кількість респондентів, які не читають періодику взагалі – 

знаходять необхідну інформацію в книгах або інтернеті – 

5 опитаних, або (2%). 

Серед учасників опитування користуються найбільшим 

попитом такі періодичні видання, як (див. діаграму 12): 
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Діаграма 12 

 

Краєзнавчі видання (обласні, міські та районні газети 

й журнали) – 55 респондентів, або 19%, зокрема:  

• «Вільне життя плюс»; 

• «Свобода»; 

• «Ria+»; 

• «Літературний Тернопіль»; 

• «Бережанське віче»; 

• «Зборівська дзвіниця». 

Економічні видання – 16 опитаних, або 6%: 

• «Все про бухгалтерський облік»; 

• «Контракти»; 

• «Економіка України». 

Політичні видання – 44 опитаних, або 15%: 

• «Голос України»; 

• «Урядовий кур’єр»; 

• «День»; 

• «Дзеркало тижня». 

Літературознавчі та мовознавчі видання – 47 респондентів (16%): 

• «Дзвін»; 

• «Київ»; 
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• «Всесвіт»; 

• «Літературна Україна»; 

• «Українська літературна газета»; 

• «Критика»; 

• «Deutsch»; 

• «Dzennik Kiyowski»; 

• «English»; 

• «Luceafarul»; 

• «Welcome to Ukraine». 

Сільськогосподарські видання – 15 респондентів, або 5%: 

• «Сільські вісті»; 

• «Вісник аграрної науки»; 

• «Вісник АПК»; 

• «Дім, сад, город»; 

• «Карантин і захист рослин». 

Технічні видання – 13 осіб, або 4%: 

• «Автошляховик України»; 

• «Винахідник і раціоналізатор»; 

• «Деревообробник»; 

• «Комп’ютерні науки». 

Видання з правової тематики – 20 респондентів, або 7%: 

• «Право України»; 

• «Юридичний вісник»; 

• «Юридична газета»; 

• «Вісник Верховного Суду». 

Дозвіллєва періодика – 28 респондентів, або 10%: 

• «Burda»; 

• «Verena»; 

• «Українська вишивка»; 

• «Вишитий одяг»; 

• «Вишиті картини»; 

• «Ландшафтний дизайн». 

Профільні видання – 10 осіб (3%): 

• «Бібліотечний вісник»; 

• «Бібліотечна планета»; 

• «Вісник Книжкової палати»;  

• «Бібліотечний форум». 
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Зараз ми зовсім не отримуємо періодику спортивної тематики, 

але маємо минулорічні видання, які користуються попитом 

у користувачів книгозбірні. Їх читають – 13 респондентів, або 4%: 

• «Український футбол»; 

• «Спортивна газета»; 

• «Хокей». 

Періодичні видання з психології та педагогіки – 10 опитаних, або 3%: 

• «Педагогіка  і психологія»; 

• «Психологія і суспільство». 

Із результатів дослідження, які відображено в діаграмі 12, 

бачимо, що всі періодичні видання, які є в наявності, або найновіші 

номери читає – 16 респондентів, або 6%. Кількість респондентів, 

які не читають періодику взагалі, знаходять необхідну інформацію 

в книгах або інтернеті, становить – 5 респондентів (2%). 

З даних показників очевидним є те, що періодичні краєзнавчі 

видання користуються найбільшим попитом серед опитуваних 

(55 респондентів, або 19%), адже Тернопільська ОУНБ є обласним 

краєзнавчим депозитарієм. У фонді відділу краєзнавчої літератури 

та бібліографії зібрано 59 назв періодичних видань (обласні, міські, 

районні газети й журнали), які можна знайти тільки в нашій 

книгозбірні. 

Актуальними для опитаних є періодичні видання літературо-

знавчої та мовознавчої тематики, зокрема іноземними мовами – 

47 опитаних (16%). 

З опитаних респондентів політичною тематикою цікавляться 

44 особи (15%). Усі інші вище подані періодичні видання читають, 

але вони є менш затребувані та популярні, відповідно, отримують 

у результаті менший відсоток. 

«На що варто звернути увагу працівникам Тернопільської 

ОУНБ для покращення рівня надання послуг у секторі періодичних 

видань?» 

На це запитання 101 респондент (43%) відповів, що подоба-

ється все й зауважень немає.  

Не змогли відповісти, поставили прочерк або написали 

«Не знаю» – 52 опитаних (22%). 

82 учасники дослідження (35%) дали розгорнуті відповіді 

й конкретно вказали, що потрібно зробити для надання якісних 

послуг користувачам сектору періодики та книгозбірні.  
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Дані подано в діаграмі 13: 

Діаграма 13 

 

У відповідях також респонденти висловили своє захоплення 

нещодавно оновленим залом періодичних видань, а саме: заміна 

вікон на комфортні та шумоізолюючі, якісне освітлення залу, нові 

доріжки, сучасні виставкові стелажі й стелажі для журнальної 

періодики, які дають можливість відкритого доступу. Ергономічні 

стільці та столи для роботи з періодичними виданнями. 

Неодноразово вказувалося на наявність кондиціонера. 

Велика кількість респондентів відзначили уважне, дбайливе 

ставлення фахівців сектору періодики та їх компетентність. 

Фонд періодики Тернопільської ОУНБ є об’ємним і найбільш 

зношуваним. Для збереження газетно-журнальних матеріалів пот-

рібно покращити умови зберігання, як вихід – оцифрування фонду. 

Попри існування спеціального сектору періодичних видань, 

газети й журнали знаходяться й у інших відділах бібліотеки: 

• краєзнавчої літератури та бібліографії; 

• сільськогосподарської літератури; 

Все подобається; 

101; 43%

"Не знаю" а бо 

прочерк; 52; 22%

Розгорнуті  

відповіді надало ; 

82; 35%

На що варто звернути увагу працівникам ТОУНБ 

для покращення рівня надання послуг у секторі 

періодичних видань?

Все подобається "Не знаю" а бо прочерк Розгорнуті  відповіді надало 
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• зберігання основного фонду; 

• літератури іноземними мовами; 

• літератури з мистецтва. 

 

А це, як зазначають опитувані, – незручно, особливо для 

людей похилого віку. Деякі респонденти запропонували, щоб 

в одному місці – саме у секторі періодики – можна було замовити, 

отримати та користуватися всіма журналами й газетами (технічного 

й культурного спрямування, регіональними й іншомовними 

виданнями тощо). 

Працівники сектору періодики повинні більше рекламувати 

свій фонд у ЗМІ, соціальних мережах, проводити огляди нових 

надходжень, створювати електронні списки періодики на сайті 

бібліотеки з найактуальніших тем.  

Таким чином, з проведеного соціологічного дослідження 

«Затребуваність періодичних видань (газет і журналів) у струк-

турних підрозділах Тернопільської ОУНБ» можна зробити такі 

висновки: 

головна книгозбірня краю є центром краєзнавчої бібліографії, 

має добре збережений фонд періодичних видань, яких немає в інших 

бібліотеках та архівах області й навіть України. Це журнали 

з історії, археології, права. Обласні, міські, та районні газети, які 

користуються попитом серед дослідників історії краю, науковців, 

письменників, журналістів, мистецтвознавців і студентів. 

Ще одним важливим чинником, який позитивно впливає на 

видачу періодичних видань у книгозбірні, – періодика іноземними 

мовами (англійською, російською, польською, німецькою, 

французькою). 

Користувачі Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки активно користуються газетно-журнальним фондом 

книгозбірні. 

Основним мотивом звернення читачів до фонду періодичних 

видань бібліотеки є отримання інформації, необхідної для самоосвіти 

та підвищення професійного рівня. Це користувачі вікової категорії 

від 25 до 65 років – категорії людей, котрі вже працевлаштовані й 

читають газети й журнали для самовдосконалення. Студентська 

молодь віком до 25 років періодичні видання в Тернопільській 

ОУНБ читає мало, можливо, користується ними в бібліотеках вишів, 

де здобуває освіту.  
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Значна частина користувачів, які взяли участь у дослідженні, 

зазначили, що довіряють більше періодичним друкованим виданням, 

ніж інтернету.  

Аналізуючи дані анкет, очивидним є те, що найбільшим 

попитом серед читачів користується преса з таких галузей знань: 

• суспільно-політичної; 

• літературознавчої; 

• природничо-наукової. 

Користувачі ТОУНБ також відзначили, що хотіли б читати 

періодичні видання в електронному варіанті.  

Згідно з даними дослідження, періодичний фонд Тернопільської 

ОУНБ задовольняє потребу в інформації більшої частини опитаних. 

Періодичні видання займають одне з провідних місць серед 

документальних ресурсів ОУНБ, є неоціненним науковим джерелом 

оперативної інформації, адже з усіх інформаційних винаходів 

людства тільки преса може встежити за кожною миттю суспільного 

життя й, разом із тим, зберегти її надовго. 
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