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Читання завжди, в усі часи і віки, займає особливе місце 

в інтелектуальному та духовному збагаченні людини. Воно 

розширює кругозір, робить життя насиченим, яскравим. 

Книжка – це і джерело інформації. Сьогодні важко уявити собі 

молоду людину, яка хотіла б досягнути успіху в житті і не 

прагнула б до знань. Тут доречно згадати випадок, пов’язаний 

з видатним вченим і фантастом Айзеком Азімовим, автором 

близько 500 книжок (найвідомішими є «Я, робот», детективна 

серія «Сталеві печери», «Голе сонце», «Роботи ранкової зорі», 

«Роботи та Імперія», «Подих смерті», «Трилогія про 

Заснування», «Путівник в науку розумної людини» та інші). 

Звертаючись до аудиторії спеціалістів-комп’ютерників, він завів 

мову про ідеальну інформаційно-пошукову систему: 

«Використання її має бути доступним для кожного, в тому 

числі й для тих, хто не має для цього спеціальної підготовки; 

вона має бути портативною; для неї не треба ніякого 

зовнішнього джерела енергії, інформація повинна зберігатися 

постійно і не знищуватися при вимиканні системи. Про що 

йдеться?» Аудиторія задумалась. Витримавши ефектну паузу, 

вчений відповів на своє запитання сам: «Сподіваюся, ви 

здогадалися, що це – просто книга». 
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Читання художньої літератури, 

читання для задоволення є однією 

з найважливіших речей в житті людини. 

Ніл Гейман 

 

 

Матеріал цьогорічного моніторингу «Краща книга року» 

зібрано з допомогою методів усного опитування й аналізу 

читацьких формулярів та щоденника роботи відділу міського 

абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки. 

Отримані дані, як і раніше, дозволили виявити реальний 

попит на твори світової та української літератури, формат 

читання, мовний аспект. 

Згідно з вимогами дослідження, проаналізовано 300 читаць-

ких формулярів (загальна кількість користувачів відділу 

міського абонементу – 5100). Серед респондентів – 

представники найрізноманітніших соціально-професійних груп: 

науковці – 3%; працівники освіти – 10%; працівники 

культури – 3%; працівники ЗМІ – 3%; фінансово-економічні 

працівники – 8%; інженерно-технічні працівники – 4%; 

медичні працівники – 8,0%; працівники інших професій – 

8%; пенсіонери – 26%; студенти – 15%.  

Більшість із них має значний читацький стаж, зокрема 15% 

учасників дослідження відвідують бібліотеку понад 40, 

50 років. 

Розподіл респондентів за віком був таким: 

17–35 років – 30%; 

35–50 років – 44%; 

від 55 років – 26%. 

За освітнім рівнем читачі розподілились так: 

середня освіта – 3%; 

середня спеціальна – 35%; 

вища – 62%. 
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Жінок серед читачів помітно більше, ніж чоловіків – 

відповідно 71% і 29%. 

Станом на 1 січня 2016 року фонд художньої літератури 

відділу міського абонементу Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки (далі – ТОУНБ) становив 

26 092 примірники видань, що становило 43% від загального 

підсобного фонду відділу (60 853 пр.). За даними аналізу 

формулярів респондентів, книговидача художньої літератури 

становила 4378 примірників. Середній показник читаності – 

15 книжок на рік, але є користувачі, які за даний період часу 

читають по 100–200 творів різножанрової літератури. 

Характеристика читання видань за мовною ознакою 

підтверджує пріоритет української мови: 78% респондентів 

читають українськомовну літературу, 22% – іноземними 

мовами, зокрема 18% – російською.  

Як показав аналіз читацьких формулярів, більшість 

учасників дослідження надає перевагу друкованим виданням, 

особливо це стосується читачів зрілого та пенсійного віку. 

Є частка користувачів, котрі прослуховують аудіокнижки 

(яких, на жаль, ще недостатньо у фонді відділу). У виборі 

літератури довіряють рекомендаціям бібліотекарів. 

Найважливішою цільовою аудиторією в бібліотеці є молоді 

люди віком 22–35 років, які звикли до стрімкого ритму життя 

і віддають перевагу сучасним носіям інформації. Читацькі 

смаки цієї аудиторії формуються під впливом соціальних мереж 

(близько 46% читачів шукають потрібні відомості про книжки 

саме там). Оскільки не всі новинки книжкового ринку є у фонді 

книгозбірні, молодь віддає перевагу читанню літератури 

в цифровому форматі. 

Проте, як виявилось у процесі дослідження, не всі художні 

твори можна прочитати й в електронній версії. Особливо це 

стосується класичної української та зарубіжної літератури 50–

70-х років XX століття, яка входить до програм навчальних 

закладів. Зокрема, це твори письменників-класиків: «Сестри 

Річинські» Ірини Вільде, «Царівна», «Людина» Ольги 
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Кобилянської, «Хмари», «Над Чорним морем» Івана Нечуя-

Левицького, «Чорна рада» Пантелеймона Куліша, 

«Я. Романтика» Миколи Хвильового, «Місто» Валер’яна 

Підмогильного, «Тигролови» Івана Багряного, книжки Лесі 

Українки, Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Стариць-

кого, Павла Загребельного, Володимира Винниченка та ін.  

Як показав моніторинг читання, серед усіх категорій 

читачів мають попит книжки сучасних українських 

письменників – переможців та лауреатів літературних 

конкурсів та премій, а саме: «Чорне сонце», «Залишенець» 

Василя Шкляра, «Фелікс Австрія» Софії Андрухович,  

«Країна гіркої ніжності», «Соло для Соломії», «Століття Якова» 

Володимира Лиса, «Ґудзик – 1», «Ґудзик – 2» Ірен 

Роздобудько, «Червоний» Андрія Кокотюхи, «Бот», «Твердиня» 

Макса Кідрука, «Жінка моєї мрії», «Серафима» Олеся 

Ульяненка, «Криничар» Мирослава Дочинця, «Кат» Євгенії 

Кононенко, «Пікнік на льоду» Андрія Куркова, «Пів’яблука» 

Галини Вдовиченко, «На запах м’яса» Люко Дашвар, трилогія 

«Час смертохристів», «Час Великої Гри», «Час Тирана» Юрія 

Щербака, «Забудь-річка» братів Капранових, «Зозулята зими» 

Дари Корній, «Цензор снів» Юрія Винничука, «Музей 

покинутих секретів» Оксани Забужко, «Забуття» Тетяни 

Малярчук, «Коли ти поруч» Світлани Талан та ін.  

Набули популярності й твори військової та національно-

патріотичної тематики, до якої дедалі частіше звертаються 

українські автори, серед яких: «Іловайськ» Євгена Положія, 

«Любов на лінії вогню» Василіси Трофимович, «Покров» Люко 

Дашвар, «Аеропорт» Сергія Лойка, «Життя Марії» Сергія 

Жадана, «Маріупольський процес» Галини Вдовиченко, «Казки 

мого бомбосховища» Олександра Чупи, «І знову я влізаю в 

танк…» Оксани Забужко, «Анексія. Острів Крим. Хроніки 

«гібридної» війни» Тараса Березовця, «Укри» Богдана 

Жолдака, «Рабів до раю не пускають» Неоніли Крем’янчанки, 

«Майдане, доленько, я твій…» Богдана Андрушківа, «Коли 

брати стають ворогами» Ніни Фіалко, «Європа-центр» Ореста 
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Березовського, твори поетів Богдана Мельничука, Лесі 

Любарської, Олександра Смика, Сергія Ухачевського, Сергія 

Лещука та багатьох інших. 

Як свідчать результати дослідження, найпопулярнішими 

літературними жанрами серед користувачів є детективи 

і трилери українських та зарубіжних авторів (35% від загальної 

кількості прочитаних книжок). 

Лідерами читацьких уподобань є твори таких українських 

авторів: Семена Ордівського («Багряний хрест», «Чорна 

ігуменя», «Срібний череп»), Віктора Мельника («Двійник 

невідомого контрабандиста»), Андрія Кокотюхи (серія 

детективних ретророманів «львівського» циклу), Василя 

Шкляра («Ключ»), Владислава Івченка та Юрія Камаєва 

(«Стовп самодержавства, або 12 справ Івана Карповича 

Підіпригори»), Ірен Роздобудько («Ескорт у смерть») та ін., а 

також гостросюжетні книжки серії «Золотий Бабай» 

видавництва «Зелений пес». 

Улюбленцями багатьох читачів і надалі залишаються 

класичні та сучасні зарубіжні детективи Агати Крісті, Рекса 

Стаута, Мікі Спіллейна, Жоржа Сіменона, Джеймса Хедлі 

Чейза, Умберто Еко, Діка Френсіса, Ю Несбьо, Стіга Ларссона, 

Дена Брауна, Родріго Кортеса, Артуро Переса-Реверте, 

Олександри Марініної, Дарії Донцової, Юлії Шилової, Поліни 

Дашкової, Чингіза Абдуллаєва, Данила Корецького та ін. 

Були запитуваними й детективні твори тернопільських авто-

рів, зокрема Олексія Волкова («Вовчий місяць»), Олександра 

Вільчинського («Гра в три руки»), Сергія Ухачевського («Стіна. 

Осінні ілюзії»), книжки із серій «Український детектив» 

і «Детективна агенція ВО», що побачили світ у тернопільському 

видавництві «Навчальна книга – Богдан». 

Аналіз даних дослідження показав, що пригодницька 

література не така популярна серед користувачів, як декілька 

десятиліть назад. 

Досить високий показник читаності творів таких жанрів, як 

мелодрама, любовний роман. «Дамська проза» має найбільший 
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попит серед жіночої аудиторії середнього та літнього віку 

і становить 30% від загальної кількості прочитаних видань. 

Популярними є серії книжок «Авантюристка» та «Мелодії 

серця» від українського видавництва «Зелений пес», «text-

драйв» і «Книжечка для дамської сумочки» від видавництва 

«Дуліби», які об’єднали твори сучасних українських 

письменниць Ірини Потаніної, Ксенії Ковальської, Наталії 

Коробко, Світлани Горбацької, Любові Клименко та Галини 

Бабич. 

Улюбленими зарубіжними авторами читачок середнього та 

похилого віку є Джульєтта Бенцоні, Барбара Картленд, Сандра 

Браун, Беатріс Смолл, Даніела Стіл, Катерина Вільмонт, Діна 

Рубіна та ін.  

Молодіжна аудиторія захоплюється творами українських 

сучасників, серед яких Наталія Сняданко, Міла Іванцова, Таня 

Малярчук, Лада Лузіна, Ірена Карпа, Яна Дубинянська, Лариса 

Денисенко, Ірина Мацко, Надійка Гербіш, Наталія Волотовська, 

Наталія Михно та ін. Читає також зарубіжну белетристику – 

книжки Анни Гавальди, Марка Леві, Бернхарда Шлінка, Еріка-

Емманюеля Шмітта, Фредеріка Бегбеде, Януша Леона 

Вишневського, Сесилії Ахерн та інших. 

Проаналізувавши формуляри респондентів, бачимо, що 

помітно зріс інтерес читачів до української історичної 

літератури (6% від загальної кількості прочитаних книжок). 

Найбільший попит вона має в людей літнього віку. Серед їхніх 

уподобань – книжки українських авторів із серії «Історія 

України в романах» від видавництва «Фоліо», твори Валерія 

Чемериса («Сини змієногої богині», «Фортеця на Борисфені»), 

Тимура й Олени Литовченків («Фатальна помилка»), Юрія 

Мушкетика («Гетьманський скарб»), Павла Загребельного 

(«Роксолана»), Володимира Малика («Таємний посол»), Романа 

Іваничука («Торговиця»), Юрія Сороки («Хотин»), Віталія 

Рогожі («Запороги»).  

Значний попит мають художні твори історичної тематики 

зарубіжних письменників: Олександра Дюми, Генріка 
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Сенкевича, Георга Борна, Еріха Марії Ремарка, Вальтера 

Скотта, Болеслава Пруса, Генрі Райдера Хагарда, Едмона 

Лепелетьє, Філіпа Ванденберга. 

Частка респондентів активно читає містику, фентезі, 

наукову фантастику. Найбільш популярними є твори «Печера» 

Марини та Сергія Дяченків, «Відьма» Сімони Вілар, «Аз 

воздам» Генрі Лайона Олді, «Огняний змій» Юрія Винничука. 

Оскільки літератури даних жанрів українських авторів не так 

багато, користувачі віддають перевагу книжкам зарубіжних 

фантастів: Джона Рональда Толкіна, Роджера Желязни, Клайва 

Льюїса, Анджея Сапковського, Рея Бредбері, Станіслава Лема, 

Роберта Шеклі, Стівена Кінга, Джорджа Мартіна, Джоан 

Роулінг, Крістофера Паоліні, Андре Нортона, братів 

Стругацьких та ін. 

Чільне місце серед читацьких уподобань респондентів 

посідає інтелектуальна проза, зокрема твори «Урізька готика» 

Галини Пагутяк, «Музей покинутих секретів» Оксани Забужко, 

«АМтм» Юрія Іздрика, «Рекреації» Юрія Андруховича, «Маг» 

Джона Фаулза, «Маятник Фуко» Умберто Еко, «Сто років 

самотності» Габріеля Гарсії Маркеса, «1984», «Звірина ферма» 

Джорджа Орвелла, «Сніг» Орхана Памука, «Улісс» Джеймса 

Джойса, «Час жити і час помирати» Еріха Марії Ремарка, 

«Великий Гетсбі» Френсіса Скотта Фіцджеральда, «Код да 

Вінчі» Дена Брауна. 

Дані дослідження виявили, що останнім часом зріс інтерес 

читачів до малих епічних жанрів художньої літератури – есе, 

новел, нарисів, оповідань. Найбільший попит мали такі твори: 

«Миротворець» Любка Дереша, «Забавки з плоті та крові» 

Лариси Денисенко, «Гра в пацьорки» Ірен Роздобудько, 

«Сполохи» Костянтина Москальця, «З мапи книг і людей» 

Оксана Забужко, «Синій зошит» Мирослава Дочинця, «Осиний 

мед дикий» Ірини Савки, «Денники» Петра Сороки, «Флешка-

2GB» Юрка Іздрика. 

На жаль, епістолярний жанр незаслужено забутий і не має 

такої популярності, як минулих десятиліть. 
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Окремі користувачі цікавляться художньою біографічною 

прозою про українських письменників-класиків: Володимира 

Винниченка, Архипа Тесленка, Василя Стефаника, 

Ольгу Кобилянську, Івана Франка та інших (серія книжок 

«Автографи часу» від видавництва «Академія»). 

Читаність поетичних творів становить 2% від загальної 

кількості прочитаних книжок. Усі категорії користувачів 

віддають перевагу світовій класичній поезії. Студентська молодь 

обирає твори письменників, які входять до навчальних програм 

з української та зарубіжної літератури, зокрема Тараса 

Шевченка, Івана Франка, Максима Рильського, Василя 

Симоненка, Василя Стуса, Ліни Костенко, Володимира Сосюри, 

Дмитра Павличка, Омара Хайяма, Поля Верлена, Олександра 

Пушкіна, Михайла Лермонтова, Адама Міцкевича, Уолта 

Уїтмена та ін.  

Не залишається поза увагою молодіжної аудиторії творчість 

сучасних українських поетів: Сергія Жадана, Маріанни 

Кіяновської, Мар’яни Савки, Костянтина Москальця, 

Олександра Ірванця, Юрія Іздрика, тернопільських авторів: 

Олександра Смика, Лесі Коковської-Романчук, Євгена 

Безкоровайного, Михайла Левицького, Богдана Мельничука, 

Олега Германа, Наталії Пасічник, Юрія Вітяка, Наталії 

Волотовської, Юрія Матевощука, Юрія Завадського. 

Як свідчать дані дослідження, користувачі постійно стежать 

за новинками книжкового ринку, і в цьому їм суттєво 

допомагають виставки нових надходжень, усні рекомендації 

бібліотекарів. 

Низка світових бестселерів, відзначених престижними 

літературними нагородами, завжди має великий попит 

у читацької аудиторії, серед них: «Політ над гніздом зозулі» 

Кена Кізі, «Убити пересмішника» Харпер Лі, «Все те незриме 

світло» Ентоні Дорра, «Не відпускай мене» Кадзуо Ішігуро, 

«Щиголь» Донни Тартт, «Життя Пі» Янна Мартеля, 

«Шантарам» Грегора Девіда Робертса, «П’ятдесят відтінків 

сірого» Еріки Леонард Джеймс, «Інферно» Дена Брауна, 
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«Атлант розправив плечі» Айн Ренд, «Дівчина в потязі» Поли 

Гоукінз.  

Не втрачають своєї популярності серед читацької аудиторії 

літературно-художні часописи «Дзвін», «Кур’єр Кривбасу», 

«Дніпро», «Всесвіт», «Літературний Тернопіль». 

 

Висновки 

Дані соціологічного дослідження дають змогу зробити такі 

висновки: 

– користувачі вважають художню книжку засобом духовного 

та естетичного збагачення, змістовного дозвілля та форму-

вання національної свідомості й патріотизму; 

– читацька аудиторія віддає перевагу художній літературі, 

а не галузевій;  

– пріоритетом читання є книжки вітчизняних та зарубіжних 

письменників у перекладі українською мовою; 

– на формування читацьких уподобань значною мірою вплива-

ють рекомендації бібліотекарів, культурно-просвітницькі 

заходи, інтернет;  

– постійно зростає попит на художню літературу на 

електронних носіях інформації, видання альтернативного 

формату, а саме книжки шрифтом Брайля.  

 

Читацький попит на художню книжку (новинки книжко-

вого ринку, бестселери) у ТОУНБ не завжди задовольняється 

з причини недофінансування комплектування фонду бібліотек. 

Проте через високі ціни у книгарнях не всі користувачі можуть 

дозволити собі придбати бажане видання. Тому бібліотеки 

й надалі залишаються джерелом інформації, живого спілку-

вання та свободи читання. 

 

 

Т. П. Ковалькова,  

завідувачка відділу міського абонементу 
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