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Світовий бібліотечний досвід свідчить, що проблеми нововведень 

завжди були актуальними. Сьогодні бібліотеки, з одного боку, як 

ніколи раніше відчувають обмеженість фінансового забезпечення, 

тому вишукують шляхи раціонального використання своїх ресурсів: 

кадрів, фондів, довідково-бібліографічного апарату, технічного 

оснащення. З іншого боку, вони прагнуть інтегруватися у світовий 

інформаційний простір, освоюючи професійні міжнародні стандарти. 

Як наслідок впливу цих факторів, за останні роки помітно зріс 

інтерес бібліотечних фахівців до питань інноваційної діяльності. 

Для вивчення традиційного та інноваційного підходу до 

бібліотечної діяльності Тернопільська обласна універсальна наукова 

бібліотека провела соціологічне дослідження «Традиції та інновації 

в роботі бібліотеки: «за» і «проти», завданням якого було виявити: 

— співвідношення понять «традиція» та «інновація» в розумінні 

бібліотекарів; 

— потребу в інноваційній діяльності; 

— особисту готовність бібліотечних фахівців до впровадження 

нового у свою роботу; 

— проблеми та позитивні зміни, що виникають під час 

упровадження інновацій. 

Об’єктом дослідження стали працівники структурних підрозді-

лів Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 

й Чортківської центральної бібліотеки. 

Предмет дослідження – традиції та інновації в роботі бібліотек. 

 

Результати опитування працівників структурних підрозділів 

Тернопільської ОУНБ 

 

Дане дослідження мало на меті з’ясувати, чи зацікавлений 

фахівець бібліотеки в запровадженні інновацій у діяльність 

книгозбірні, чи здатен він поєднати їх із традиційними формами 

роботи. До опитування (враховуючи відпустки, лікарняні, особисте 

бажання тощо) було залучено працівників усіх відділів бібліотеки 

з різним стажем і досвідом роботи. 

Для проведення соціологічного дослідження було розроблено 

анкету, яка включає в себе 14 запитань (див. додаток). Опитування 

було добровільне, роздано 52 анкети, повернуто – 48. 
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Загальна кількість бібліотечних фахівців Тернопільської 

ОУНБ – 67 чоловік. У дослідженні взяли участь 48 працівників, що 

становить 71,6 %. Серед опитаних – 47 респондентів жіночої статі 

й один респондент чоловічої статі. 

За віковою категорією розподіл опитаних наступний: 

— від 22 до 39 років – 20 чоловік; 

— від 40 до 59 років – 24 чоловіка; 

— від 60 років – 4 чоловіка. 

Найчисленнішою віковою групою серед опитаних є фахівці 

віком 40–59 років – 50%. Працівники віком 22–39 років 

становлять 41,7%, а 60 років і старше – 8,3%.  

За освітнім рівнем переважають фахівці з вищою освітою – 

46 осіб (95,8%). Відповідно, із середньо-спеціальною бібліотечною 

освітою – 4,2%. 

Важливий показник кваліфікації – стаж роботи. Дослідження 

виявило, що більшість працівників Тернопільської ОУНБ – фахівці 

зі значним стажем, а значить, із чималим практичним досвідом 

роботи в бібліотеці. Із числа респондентів найчисленнішою 

виявилася група людей, що пропрацювали в книгозбірні майже 

30 років – 18 чоловік (37,5%), понад 30 років – 13 чоловік 

(27,1%), 20 років – 14 чоловік (29,2%), до 10 років – 3 чоловіка 

(6,2%). Таким чином, аналіз вікового цензу та виробничого стажу 

дозволяє зробити наступний висновок: переважна більшість 

учасників опитування – зрілі люди, досвідчені працівники, які 

достатньо працюють у бібліотеці й знають її слабкі та сильні 

сторони, котрі свідомо зробили свій професійний вибір.  

Перше запитання анкети пропонувало респондентам розкрити 

зміст понять «традиція» та «інновація». 35,4% опитаних відповіли 

конкретно на поставлене запитання, дали термінологічне 

визначення. 64,6% респондентів сформулювали своє визначення 

даним поняттям, зокрема: 

традиція – це досвід, погляди, норми, що склалися 

і передаються; 

— відшліфоване часом, перевірене і повинно бути збережене; 

— елементи, напрями роботи бібліотеки, що зберігаються протягом 

тривалого часу; 

— набутий передовий досвід, який зберігається тривалий час, 

тощо. 
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Розповідаючи про традиційні форми роботи в публічних 

бібліотеках, називали довідково-бібліографічне обслуговування, 

роботу з книжковим фондом, книжкові виставки, масову роботу, 

планування, звітність, статистику.  

Щодо розкриття значення слова «інновації» думки бібліотекарів 

також різнилися.  

Істотною особливістю бібліотечних інновацій є те, що вони 

базуються на міцному фундаменті вітчизняних традицій. Їх основу 

складає професіоналізм та особисті якості, що дозволяють 

урізноманітнити ці традиції. 

Інновація – це нове, креативне, іноді видозмінене та доповнене 

старе (форми, види й методи роботи бібліотеки), наприклад платне 

обслуговування у відділах абонементу й читального залу, реклама, 

автоматизація й технічне оснащення бібліотечних процесів; 

— це новий спосіб думати й робити. А новий погляд народжується 

тоді, коли ми маємо можливість одержувати нову інформацію та 

знання, які й формують наші дії; 

— нові послуги, форми, продукти з використанням сучасних 

технологічних можливостей, наприклад Веб 2.0, довідкові 

послуги в режимі «chat», WiFi-доступ тощо; 

— процеси, що ведуть до появи в бібліотечній діяльності чогось 

нового, з нею не пов’язаного. Їх упровадження обумовлено 

часом, економічним станом у державі;  

— нововведення в організації праці або управлінні. Серед 

пріоритетних напрямків у роботі бібліотек було названо 

інноваційні програми та проекти, використання міжнародних 

благодійних фондів тощо; 

— вільний доступ до фонду бібліотеки, зонування тощо. 

До інновацій, на думку опитуваних, належить і залучення до 

співпраці психологів, соціологів, юристів, соціальних учителів тощо. 

При різноманітності поглядів фахівців на зміст бібліотечних 

інновацій загальновизнаною є низка їх сутнісних ознак. Як завжди, 

інновації та цілеспрямовані зміни, що приводять до корисних 

суспільству результатів, сприяють: 

— досягненню бібліотекою якісно нового стану функціонування; 

— найповнішому задоволенню інформаційних потреб користувачів 

і комфортному бібліотечному обслуговуванню; 
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— підвищенню продуктивності й полегшенню умов праці 

бібліотечного персоналу, розвиткові його креативності та 

інтелектуального потенціалу. 

Відповідаючи на друге запитання анкети «Чи потрібні, на Ваш 

погляд, інновації в бібліотеці?», 98% респондентів відповіли, що 

інновації необхідні, зокрема: 

— щоб іти в ногу із часом; його треба випереджати, використо-

вуючи кращий досвід; 

— життя не стоїть на місці, те, що сьогодні є «інновацією», завтра 

стане практикою; 

— потрібні для покращення роботи бібліотеки, вона повинна бути 

цікавою для своєї громади; 

— для вивчення потреб користувачів, аналізу, запровадження та 

реалізації нових послуг і проектів; 

— інновації в бібліотеці – це вимога сучасності; 

— це сприяє не лише покращенню доступу до інформації, але 

й підвищенню професійного рівня бібліотекарів. 

Разом із тим, 2% респондентів вважають, що інновації необхідні 

в бібліотеці частково, суто в технічних процесах. 

Отже, на думку опитаних, інноваційна діяльність є однією 

з важливих складових у роботі книгозбірні. У ній зацікавлені не 

тільки працівники, а й громада міста в цілому. Складність 

упровадження нововведень у бібліотечному середовищі обумовлена 

роллю «традиційного» і його протиставленням «новому». Повага до 

традицій та їх послідовне дотримання – риса бібліотечної спіль-

ноти. Тому необхідно обережно впроваджувати інновації при 

збереженні традицій, поваги до попереднього досвіду. 

Третє запитання анкети пропонувало виявити інноваційну 

активність працівників. Відповіді розподілилися наступним чином: 

більшість, а це 43,8% опитаних, прихильники регулярного онов-

лення всієї діяльності (новатори), залюбки відгукуються на зміни та 

розглядають їх як перспективну можливість подальшого розвитку. 

Вони бажають бути постійно в русі, не бояться втілювати в роботу 

щось нове, навчаються, самовдосконалюються. 41,6% респондентів 

уважають себе прихильниками помірного впровадження інновацій. 

14,6% опитаних визнали себе прихильниками традиційної роботи – 

консерваторами. 

Відповідаючи на четверте запитання анкети «Чи готові Ви до 

впровадження інновацій у свою роботу?», практично всі 
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бібліотекарі, які взяли участь у дослідженні, готові до інноваційної 

діяльності, 91,7% відповіли «Так», тобто готові до впровадження 

нових ідей і розвитку творчої ініціативи, використання сучасних 

технологій. Разом із тим, 8,3 % відмітили «Ні» та «Невпевнений», 

мотивуючи тим, що все влаштовує та подобається у роботі. Інновації 

не повинні підривати традиційні підвалини, але й мусять 

відповідати місії бібліотеки, завданням і функціям її діяльності. 

Таким чином, упровадження нового залежить від ступеня 

усвідомлення фахівцями книгозбірні необхідності прийдешніх змін, 

їх активності й творчої фантазії. 

У п’ятому запитанні анкети «Які фактори сприяють упровад-

женню інновацій у Вашій бібліотеці?» респонденти найчастіше 

виділяли наступне: 

— програма розвитку бібліотечної справи в області; 

— законодавче, фінансове забезпечення; 

— технічний прогрес; 

— професійна та психологічна підготовка працівників бібліотеки до 

змін; 

— згуртованість, командний дух; 

— кадровий менеджмент та ініціативна діяльність бібліотек; 

— підтримка місцевих органів влади; 

— матеріальне стимулювання інноваційної активності бібліотекарів 

із боку керівництва книгозбірні тощо. 

Шостий пункт анкети пропонував назвати інновації, які вже 

змогли впровадити в бібліотеці. Найчастіше згадувалися: 

— проектна діяльність – проектування є потужною силою 

інноваційного розвитку, дозволяє генерувати свіжі ідеї та 

втілювати їх у життя, інтернет, електронна бібліотека; 

— проведення масових заходів із використанням мультимедійної 

техніки; 

— створення сторінки бібліотеки в соціальних мережах, ведення 

блогів; 

— штрихове кодування та електронна доставка документів, 

віртуальна довідкова служба, Web-сайт; 

— бібліотека у своїй діяльності забезпечує доступ до 

повнотекстових баз даних, створює якісний електронний каталог 

який багатоаспектно розкриває фонд, електронні картотеки; 

— використовуються джерела інформації на CD—ROM; 

— скайп-конференції, презентації, тренінги;  
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– дистанційне навчання; 

– допомога користувачам завдяки консультаціям із правових 

питань – доступ до ресурсів е-врядування; 

– реклама бібліотеки та її послуг (відеоролики, відеоматеріали 

з історії успіху громади); 

– буккроссинг тощо.  

 

Активне впровадження інновацій у діяльність бібліотек 

Тернопільщини розпочалось у 1996 році та охопило всі напрямки 

роботи. Кінцевою метою цих нововведень є суттєве підвищення 

якості, оперативності та повноти задоволення інформаційних потреб 

і запитів користувачів та репрезентація своїх ресурсів у зовнішньому 

інформаційному середовищі. 

Бібліотекарі творчо запроваджують інноваційні методи роботи, 

знають перспективи й тенденції розвитку бібліотечної справи у світі, 

бо книгозбірні не лише джерело, а й організатор доступу до світової 

інформації. 

Відповіді респондентів на сьомий пункт анкети підтвердили 

міркування стосовно змін, які відбулися в бібліотеці завдяки 

впровадженню інновацій. Серед позитиву найчастіше вказувалося: 

— зміна якісного складу відвідувачів, збільшилася книговидача, 

відвідуваність бібліотеки, можливість обслуговування 

віддалених користувачів; 

— з’явилася нова техніка, автоматизовані робочі місця для 

користувачів, доступ до інтернету й всіх е-ресурсів бібліотеки, 

розширений пошук інформації; 

— навчальні курси комп’ютерної грамотності для широкого кола 

користувачів книгозбірні; 

— бібліотека стала сучасною інформаційною установою, разом із 

цим безкоштовний доступ до всесвітньої мережі заощаджує 

кошти користувачів, надає можливість спілкуватися з іншими 

людьми (соціальні мережі, скайп), купувати товари й замовляти 

послуги, навчатися, шукати нову роботу та надсилати резюме 

тощо. Серед іншого позитиву, на погляд фахівців, є зміна 

внутрішнього простору, креативні структурні перетворення, 

підвищення якості бібліотечно-інформаційних послуг, збіль-

шення відвідувань сайта бібліотеки, ведення блогів, перегляди 

віртуальних виставок; 



9 
 

— бібліотека – це громада (зібрання людей), вона стала справжнім 

культурним центром, де поєднуються інтереси різних поколінь, 

виникає відчуття соціальної повноцінності та причетності до 

добрих справ, суспільного визнання, поваги з боку оточуючих. 

А це все створює позитивні емоції. Насичена та багатопрофільна 

бібліотечна робота, безумовно, вимагає фахової підготовки кад-

рів, залучення молодих спеціалістів та постійного підвищення 

кваліфікації бібліотекарів відповідно до вимог сьогодення. 

Під час опитування було названо й негативні сторони – 

проблеми, з якими під час роботи зіткнулися працівники: 

відсутність постійного й повного фінансування, слабка забезпе-

ченість технічною та програмною підтримкою, відсутність 

відповідних фахівців і, найголовніше, – обмежений час для 

друкованої книги тощо. 

Водночас привертають увагу пропозиції інноваційних ідей, які 

хотіли б реалізувати у своїй бібліотеці наші працівники, а саме: 

— єдиний е-каталог для всіх бібліотек області;  

— створення редакційно-видавничого відділу; 

— автоматизовані робочі місця для бібліотекарів тощо. 

Існує низка серйозних проблем, що суттєво гальмують процеси 

інтенсивного розвитку не тільки нашої бібліотеки, але бібліотечної 

справи загалом, і потребують якісних перетворень. З-поміж них 

першочернгово було виділено: 

— невідповідність чинної нормативно-правової бази в бібліотечній 

справі в цілому; 

— фонди, комплектування (кооперація фондів бібліотечних установ 

області); 

— якість послуг, умови праці; 

— реклама бібліотеки, PR-діяльність тощо. 

Сторін у бібліотечній справі, які б не потребували змін, немає, 

вони потрібні завжди – від управління установою до живого спілку-

вання з користувачем бібліотеки.  

Наступні два запитання анкети включали декілька варіантів 

відповідей. Кожен респондент мав можливість вибрати для себе 

найбільш прийнятні або дописати своє міркування на спеціально 

відведених рядках. Отже, які фактори сприяють розвитку іннова-

ційної діяльності в бібліотеках? На думку 35,4% опитаних, вирі-

шальними факторами впровадження інновацій є інноваційна актив-

ність керівників бібліотеки; 
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— психологічна та професійна підготовленість бібліотекарів до 

змін – 31,2%; 

— можливість додаткової професійної підготовки в умовах змін – 

27,1%. 

Велике значення надається організаційній та фінансовій 

підтримці реалізації інновацій зі сторони, у тому числі залученню 

спонсорських коштів – 22,9%; 

— стеження за результатами й досягненнями бібліотечної науки та 

практики – 22,9%; 

— згуртованість персоналу –18,7%; 

— матеріальне стимулювання інноваційної діяльності – 16,6%; 

— постійний аналіз успіхів вітчизняних і зарубіжних колег – 

14,6%. 

У дванадцятому запитанні «Що на Ваш погляд необхідно 

прийняти для поліпшення інноваційного клімату в бібліотеці?» 

респондентам було представлено блок відповідей: 

— регулярне навчання співробітників новим інноваційним 

методикам – 35,4%; 

— випуск інформаційних листків з описом нового досвіду – 

20,8%; 

— проведення конкурсів та інших заходів щодо збору інноваційних 

ідей – 16,6%; 

— проведення оглядів літератури, що характеризують нові 

розробки – 14,6%; 

— створення «банку ідей» – 12,5%; 

— самостійне вивчення досвіду інноваційної діяльності бібліотек – 

10,4%; 

— серед іншого – комплексне використання всіх напрямків. 

 

Особливо цікавими для дослідження стали відповіді на 

запитання «Якби я була керівником бібліотеки, я б ...»: 

— залишила в бібліотеці все, що себе добре зарекомендувало, 

корисні напрацювання, традиції, які створюють позитивний 

імідж бібліотеки, відношення до книги й читача;  

— змінила усе, що потребує якісних змін, зовнішній вигляд 

приміщення, дизайн, прибирання, модернізацію бібліотечної 

праці тощо. 
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Суттєві зміни стосуються всіх аспектів діяльності бібліотек: 

— раніше ми працювали з книгами – зараз із знаннями; 

— раніше – із семантичною мережею, зараз – із соціальною 

інтерактивною мережею; 

— раніше акцент був власне на бібліотеці як фізичному просторі, 

зараз – на бібліотеці, як сервісі, та бібліотекарях, як посеред-

никах у доступі до знань; 

— раніше ми мали справу з матеріальним об’єктом, сьогодні – 

з нематеріальним (електронні ресурси, сервіси тощо). І цей 

ланцюг змін можна продовжувати. А чи готова бібліотека до 

таких змін? Нам вирішувати. 

Теперішній час вимагає іншого підходу до роботи, адже 

бібліотеку відвідує нове покоління користувачів зі своїми запитами, 

інтересами та надією на цікаве проведення свого дозвілля. Тому 

назріла необхідність поряд із традиційними, перевіреними часом 

формами роботи (літературні вечори, музично-поетичні композиції, 

круглі столи) використовувати нові, нестандартні форми (бібліо-шоу, 

бізнес-уроки, інформаційно-пізнавальні години, інтелектуальні ігри, 

літературні вернісажі, літературно пізнавальна гри). 

Результати соціологічного дослідження показали, що хочуть 

змінити у своїй діяльності фахівці книгозбірень. Тішить те, що 

думка бібліотекарів збігається з потребами користувачів. Це не 

дозволяє зупинятися на досягнутому, вимагає постійного 

професійного вдосконалення. У нашого колективу вже визрів план 

розв’язання виявлених проблем. Усі вони будуть враховані при 

плануванні подальшої роботи бібліотеки. 
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Результати опитування працівників структурних підрозділів 

Чортківської центральної бібліотеки 

Викладено результати опитування на тему «Традиції та 

інновації в роботі бібліотек: «за» і «проти», проведеного 

в Чортківській центральній бібліотеці. 

 

Практично всі проблеми бібліотек сьогодні пов’язані 

безпосередньо із соціально-економічними умовами, що примушують 

їх шукати свою нішу в культурному та інформаційному середовищі, 

брати на себе іноді невластиві бібліотекам функції, своєчасно 

реагуючи на потреби користувачів. Такий стан справ вимагає руху 

вперед, тобто застосування інновацій у діяльності книгозбірень, що 

зараз і відбувається. Проте не варто відкидати й традиційні методи 

роботи. 

В опитуванні на тему «Традиції та інновації в роботі бібліотек: 

«за» і «проти» взяли участь 15 фахівців Чортківської центральної 

бібліотеки. Усі респонденти жіночої статі: 

— до 30 років – 0; 

— 31–40 років – 4; 

— 41–50 років – 2; 

— 51–60 років –9. 

За освітою: 

— вища спеціальна – 8; 

— вища – 1; 

— базова спеціальна – 5; 

— базова – 1. 

Стаж роботи: 

— до 10 років – 1; 

— понад 10 років – 4; 

— понад 20 років – 2; 

— понад 30 років – 8. 

Отже, штат працівників центральної бібліотеки складають 

фахівці переважно з вищою спеціальною освітою та великим стажем 

роботи. 

Учасникам опитування запропонували розкрити зміст понять 

«традиція» та «інновація». 41% респондентів дали лише терміноло-

гічне визначення, 59% відповіли докладно, з прикладами, віднісши 

до традиційних видів роботи бібліотеки обслуговування читачів, 

індивідуальну роботу з ними, збереження кращого досвіду роботи. 
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Щодо інновацій думки респондентів розділилися: 

1. Інновації – це зміни в бібліотечній діяльності, що стосуються 

форм, методів і видів роботи книгозбірні (наприклад, реклама, 

креативні методи обслуговування, комп’ютеризація бібліотечних 

процесів). 

2. Інновації – це зміни, нововведення, що впроваджуються 

в бібліотечну діяльність, але, як такі, з нею не пов’язані. 

Їх упровадження обумовлене часом, економічними умовами в країні. 

Бібліотекам доводиться шукати шляхи виживання та брати на себе 

невластиві функції, щоб надалі визначити своє місце в інфра-

структурі. 

98% опитаних схвалюють помірне впровадження інновацій. 

І лише 2% – прихильники регулярного оновлення всієї діяльності. 

100% респондентів готові до впровадження інновацій у свою 

роботу, адже це покращить обслуговування користувачів і дасть 

можливість вивести бібліотеку на рівень «сучасної бібліотеки». На 

думку опитаних, вирішальними чинниками впровадження інновацій 

є й матеріальна зацікавленість працівників та орієнтація на євро-

пейський досвід. 

Основними факторами, що сприяють впровадженню інновацій 

у бібліотеці, є: 

— людський (підбір персоналу, фахівців); 

— матеріально-технічна база; 

— фінансове забезпечення. 

Відповідаючи на запитання «Які інновації впроваджено в бібліо-

теці?», фахівці книгозбірні зазначили, що в Чортківській централь-

ній бібліотеці завдяки ґрантовій діяльності відкрито інтернет-центр, 

що дало змогу впровадити в практику роботи скайп-спілкування, 

веб-конференції, електронні презентації, віртуальні мандрівки та 

виставки, перегляди фільмів. Також книгозбірня залучила нових 

користувачів – дітей. Покращились послуги, збільшилась кількість 

партнерів. 

У своїй роботі бібліотекарі хотіли б, завдяки підтримці та 

розумінню влади, створити належні сучасні умови для організації та 

запровадження нових ідей. Для найменших читачів придбати 

мультимедійну дошку, створити розвиваючо-ігрову кімнату. Також 

придбати електронний каталог. 

На сьогодні якісних перетворень потребують матеріально-

технічний стан бібліотеки, книжкові фонди, нормативна база. 
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Відповідно, не потребують – культурно-просвітницька діяльність, 

індивідуальна робота з читачем. 

80% опитаних уважають, що всі запропоновані фактори 

сприяють інноваційній діяльності в бібліотеках, і тільки 20% 

важливим визнають лише матеріальне стимулювання інноваційної 

діяльності та організаційну, фінансову підтримку зі сторони. 

91% респондентів для поліпшення інноваційного клімату 

в бібліотеці вважають необхідним регулярне навчання співробіт-

ників новим інноваційним методикам, самостійне вивчення досвіду 

інноваційної діяльності бібліотек, проведення оглядів літератури, 

проведення конкурсів. 9% доповнили свої відповіді додатково 

випуском інформаційних листків та створення «банку ідей». 

Найбільше зацікавлення опитуваних викликала тема «Якби 

я був керівником бібліотеки…» Думки висловлювалися у двох 

напрямках: що б змінили та що б залишили. У відповідях 

прозвучало, що традиційним у роботі бібліотеки необхідно залишити 

передусім усі форми безкоштовного обслуговування всіх категорій 

користувачів. Велика увага приділена вдосконаленню довідково-

бібліографічної роботи, інформаційного обслуговування. Учасники 

опитування зазначили також, що в кожної бібліотеки є свій певний 

неповторний стиль діяльності, який немає потреби змінювати, 

надалі хотіли б працювати в такому ж дружньому колективі. 

У відповідях на запитання анкети респонденти показали високу 

зацікавленість і особисту ініціативу в інноваційному розвитку 

бібліотеки. 

Аналіз показав, що зміни, які вони хотіли б здійснити, 

працюючи на посаді директора бібліотеки, пов’язані переважно 

з матеріально-технічною базою. Удосконалення, на їх думку, 

потребує також система обслуговування користувачів. Уявивши себе 

в ролі керівника, опитані запропонували наступні варіанти 

нововведень бібліотечної діяльності: збільшення заробітної плати, 

зміну навантаження бібліотекарів, упровадження автоматизації 

бібліотечних процесів, скорочення об’єму масової роботи, 

розширення площ книгозбірень, поліпшення інтер’єру, заміну 

техніки.  

Аналізуючи результати опитування, можна зробити висновок, 

що бібліотека майбутнього – це інформаційний центр, де буде все 

необхідне для отримання інформації, її зберігання, використання 

й поширення; створено всі умови для задоволення потреб 
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користувачів. Значну частину у відповідях становили ідеї, 

присвячені господарському облаштуванню бібліотеки. 

Анкетування ще раз підтвердило, що в бібліотеці працюють 

люди, які, незважаючи на труднощі, готові змінюватися, іти в ногу 

з часом.  
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Додаток 
Анкета 

 

Шановні колеги! 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 

проводиться  соціологічне дослідження «Традиції та інновації 

в роботі бібліотек: «за» і «проти». Просимо Вас взяти участь 

в анкетному опитуванні з метою вивчення готовності бібліотекарів 

до впровадження нового в їхню роботу. 

Просимо дати відповіді на запитання анкети.  

Заздалегідь вдячні за висловлені зауваження та пропозиції.  

 
1. Як Ви розумієте такі поняття, як «традиція» та «інновація»? 

 Традиція це – _____________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Інновація це – _____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. Чи потрібні, на Ваш погляд, інновації в бібліотеці? Обґрунтуйте 

свою відповідь. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Вкажіть, будь ласка, до якої категорії Ви відносите себе:  

— противник інновацій (консерватор); 

— прихильник помірного впровадження інновацій;  

— прихильник регулярного оновлення всієї діяльності (новатор). 

 

4. Чи готові Ви  до впровадження інновацій у свою роботу? 

Обґрунтуйте відповідь. 

 — так  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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 — ні  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

— невпевнений  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Які фактори сприяють упровадженню інновацій у Вашій 

бібліотеці? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. Які інновації Ви вже змогли впровадити в бібліотеці? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. Які зміни відбулися в бібліотеці завдяки впровадженню 

інновацій? 

Вкажіть, будь ласка, позитивні й негативні сторони. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8. Які інноваційні ідеї Ви хотіли б реалізувати у своїй бібліотеці? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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9. Які сторони бібліотечної діяльності, на Ваш погляд, потребують 

якісних перетворень? Обґрунтуйте відповідь. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10. Які сторони  бібліотечної діяльності, на Вашу думку, не 

потребують змін? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

11. Які фактори сприяють розвитку інноваційної діяльності 

в бібліотеках? 

— психологічна та професійна підготовленість бібліотекарів до 

змін; 

— згуртованість персоналу; 

— можливість додаткової професійної підготовки в умовах змін; 

— матеріальне стимулювання інноваційної діяльності; 

— інноваційна активність керівників бібліотеки; 

— стеження за результатами та досягненнями бібліотечної науки 

й практики; 

— постійний аналіз успіхів вітчизняних і зарубіжних колег; 

— організаційна та фінансова підтримка реалізації інновацій зі 

сторони; 

— інше (що саме)  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

12. Що на Ваш погляд, необхідно прийняти для поліпшення 

інноваційного клімату в бібліотеці? 

— регулярне навчання співробітників новим інноваційним 

методикам; 

— самостійне вивчення досвіду інноваційної діяльності бібліотек; 
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— випуск інформаційних листків з описом нового досвіду; 

— проведення оглядів літератури, що характеризують нові 

розробки, придатні для запозичення; 

— проведення конкурсів та інших заходів щодо збору інноваційних 

ідей; 

— створення «банку ідей»; 

— інше (що саме)  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

13. Доповніть, будь ласка, речення: «Якби я був керівником 

бібліотеки, я б змінив ...» 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

«Якби я був керівником бібліотеки, я б залишив...» 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

14. Повідомте, будь ласка, деякі дані про себе: 

— стать   _________ 

— вік   _________ 

— освіта   _________ 

— стаж роботи _________ 

 

 

 

Дякуємо за відповідь! 

 

 

 



20 
 

 

КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІОЛОГІЇ 

 
 

Інформаційно-аналітичний бюлетень 

Випуск 1 (23) 

 

 

 

Підготувала  Л. М. Козачок, головний методист  

     науково-методичного відділу ТОУНБ 

 

Редактор   О. М. Раскіна 

 

Комп’ютерний  Л. М. Козачок, головний методист  

набір   науково-методичного відділу ТОУНБ 

 

Комп’ютерна  В. І. Раківський, завідувач відділу автоматизації 

верстка   та механізації бібліотечних процесів 

 

Відповідальний  В. І. Вітенко, директор ТОУНБ, 

за випуск   заслужений працівник культури України 

 

 

 
Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарнітура Schoolbook.  

Друк цифровий. 1,16 ум. др. арк., 1,16 ум. фарб. відб., 0,78 обл.-вид. арк. 

 
Наклад 30 примірників 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, 

б-р Т. Шевченка, 15, м. Тернопіль, 46001. 

тел. (0352) 52-52-64.  www.library.te.ua 

 


