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У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 
було проведено щорічне локальне соціологічне дослідження «Краща 
книжка року». 

Основна мета дослідження – визначити методом анкетування 
серед відвідувачів Тернопільської ОУНБ найбільш запитувану та 
читану книжку у 2019 році. Відповідно до результатів опитування, 
було складено рейтингову картину читацьких уподобань. 

Об’єкт дослідження – користувачі Тернопільської обласної 
універсальної наукової бібліотеки. 

Предмет дослідження – ресурси книгозбірні. 
Завдання дослідження: 

• отримати дані, які б дозволили показати реальну картину 
читання документів із фонду ТОУНБ за 2019 рік; 

• виявити, яким жанрам та жанровим різновидам художньої 
літератури надавалася перевага і наскільки запитуваною та 
популярною була галузева література серед користувачів 
книгозбірні впродовж минулого року; 

• яким творам та авторам надавалася найбільша перевага; 
• визначити формати читання, мовний аспект, мотивацію до 

читання; 
• звідки черпають інформацію про книжки та їх авторів 

відвідувачі книгозбірні. 
Для реалізації завдань локального соціологічного дослідження 

«Краща книжка року» було проведено опитування у формі 
анкетування. Упродовж двох місяців охочі мали можливість 
заповнити анкету в різний спосіб: у паперовому вигляді та 
електронному – на сторінці «Ternopilska OUNB» мережі «Фейсбук». 
Анкета складалась із восьми запитань, два з яких були відкритими. 
В опитуванні взяли участь 218 респондентів (18 із них заповнили 
онлайн). Приклад анкети подано в додатку 1. 
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За гендером у даному дослідженні відповіді респондентів 

розподілились таким чином (див. діаграму 1): 
Діаграма 1 

 

Такі показники пояснюються тим, що серед користувачів 
бібліотеки переважають особи жіночої статі. 

За віком розподіл респондентів такий (див. діаграму 2): 
Діаграма 2 

 
 
Як засвідчує дана діаграма, користувачів віком від 30 до 

60 років – 107 осіб, тобто 49%. Їх виявилось найбільше, а най-
менша кількість представлена віковою категорією, яким від 60 років 
і більше – 48 осіб, або 22%. 

Серед анкетованих за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
отримано такі результати (див. діаграму 3): 
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Діаграма 3 

 
 
Найвищий показник – 147 осіб, або 67% – це опитані з 

повною вищою освітою. На другому місці – 50 респондентів, а це 
23% – із середньо-спеціальною освітою. Число респондентів із 
незакінченою вищою освітою – 21 опитаний, або 10%. 
 

На перше запитання анкети «Яким жанрам та жанровим 

різновидам художньої літератури Ви віддаєте перевагу? Вкажіть 

назву книжки та її автора» було отримано такі відповіді (див. 
діаграму 4): 

Діаграма 4 
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Як бачимо з діаграми 4, у пріоритеті респондентів є детектив, 
перевагу якому віддають 67 осіб, або 20,8%. Серед читабельних 
книжок цього жанру було відзначено твори українських авторів: 
«Адвокат із Личаківської» (перша книга серії «Ретророман»), 
«Легенда про Безголового», «Червоний», «Повний місяць» Андрія 
Кокотюхи, «Пастка на полоза» Бориса Крамера, «Готель ,,Велика 
Пруссія’’» Богдана Коломійчука, «Лис та інші детективні історії» 
Мирослава Дочинця. А також тернопільських детективістів: «Суто 
літературне вбивство» Олександра Вільчинського, «Шпиталь» 
Олексія Волкова, «Падь» краєзнавця, літератора Сергія Синюка та 
інші. 

Із зарубіжної літератури респонденти вказали наступні твори 
класиків: «Убивство за абеткою» Агати Крісті, «Людина з Бейкер-
стріт» Артура Конана Дойла, «Труна із Гонконгу» Джеймса Гедлі 
Чейза, «Убивство в купе» Себастьєна Жапрізо, «Провина зірок» 
Джона Гріна. 

А серед сучасних авторів: Пола Гоукінз «Глибоко під водою», 
«Дівчина у потягу»; Роберт Галбрейт «Шовкопряд», «Кувала 
зозуля»; Ґіліян Флінн «Зникла» та інші. 

Другу позицію з-поміж жанрових уподобань займає романтична 
проза, якій віддала перевагу 61 особа, або 18,94%. Серед 
респондентів більшість становить жіноча аудиторія. З відповідей 
бачимо, що в читанні переважають українські мелодрами, серед 
яких: «Коли ти поруч» Світлани Талан, «Фелікс Австрія» Софії 
Андрухович, «Графиня», «Стара Холера» Володимира Лиса, 
«Клавка» Марини Гримич, «Квітникарка» Ніки Нікалео, «Перейти 
темряву» Ірен Роздобудько та інші. Не втрачає популярності трійка 
місцевих авторів «жіночої прози» – Леся Коковська-Романчук, 
Ніна Фіалко, Галина Денега. 

Респонденти також відзначили українські переклади 
зарубіжної мелодрами, яка не поступається вітчизняній у своїй 
популярності: «Я кохатиму тебе завжди», «Ожинова зима» Сари 
Джіо, «Їсти, молитися, любити» Елізабет Гілберт, «Така, як ти» 
Марка Леві, «Шоколад» Джоан Гарріс, «Ах, Париж!» Барбари 
Картленд, «Дружина чайного плантатора» Дайни Джефферіс, «Анна 
і король Сіаму» Маргарет Лендон та інші. 

42 респонденти, або 13,04%, віддали перевагу історично-
патріотичній прозі, що зумовлено подіями на Сході України та 
бажанням пізнати історію нашої держави та світу через художні 
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твори. Найбільш запитуваними серед різновікової читацької 
аудиторії є книжки українських письменників, які розповідають про 
сучасні військові дії в ООС: Євген Положій «Іловайськ», Сергій 
Жадан «Інтернат», Борис Гуменюк «Блокпост», Маргарита 
Сурженко «АТО. Історії зі Сходу на Захід», Тамара Горіха Зерня 
«Доця», Олександр Вільчинський «В степу під Авдіївкою» та інші. 

З анкетних відповідей видно, що не втрачають популярності 
твори метрів історичної прози Володимира Скляренка, Юрія 
Винничука, Павла Загребельного, Романа Іваничука, Уласа 
Самчука. Проте першість у рейтингу серед різновікової читацької 
аудиторії посідають твори Василя Шкляра «Характерник», 
«Троща», Оксани Забужко «Музей покинутих секретів», Наталки 
Сняданко «Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма», Володимира 
Лиса «Діва Млинища». 

Серед зарубіжних авторів є найбільш запитуваними класичні 
твори історичного жанру Генріха Сенкевича, Моріса Дрюона, 
Проспера Меріме та інших. 

Як засвідчило опитування, читають трилери й пригоди – по 
25 осіб, а це – 7,76%; фантастику та фентезі – 35 осіб, тобто 
10,86%. Це переважно молодіжна аудиторія.  

Щодо жанру фентезі, то перевага надається всесвітньо відомим 
творам зарубіжних сучасних письменників в українських 
перекладах, зокрема серіям епічних фентезі-романів: «Відьмак» 
Анджея Сапковського, «Океан у кінці вулиці» Ніла Ґеймана, 
«Голодні ігри» Сюзанни Коллінз, «Пісня льоду й полум’я» Джорджа 
Мартіна. А з українських авторів було зазначено твір Наталії Щерби 
«Часодії». 

Моніторинг та відповіді респондентів засвідчують, що впродовж 
останніх років інтерес до пригодницької літератури як різновиду 
художньої прози дещо спадає. Цьому жанру віддали перевагу лише 
25 осіб, або 7,76%. 

У переліку зазначено імена українських письменників 
авантюрного жанру: Макс Кідрук «Доки світло не згасне назавжди», 
Леся Вороніна «Таємне Товариство Блазнів», Андрій Любка 
«Карбід», Андрій Курков «Улюблена пісня космополіта».  

Серед зарубіжних письменників: Жюль Верн «П’ятнадцяти-
річний капітан», Вальтер Скотт «Піонер», Ден Браун «Цифрова 
фортеця», Джорджина Говелл «Королева пустелі».  
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Трилеру віддали перевагу 25 осіб, а це – 7,76%. Серед 
найбільш читаних авторів гостросюжетних україномовних творів: 
Мішель Бюссі «Літак без неї», Тесс Геррітсен «Хірург», «Асистент» 
(авторка бестселерів у жанрі медичного та романтичного трилера), 
Жан-Крістоф Гранже «Багряні ріки», Жоель Діккер «Зникнення 
Стефані Мейлер», Алекс Майклідіс «Мовчазна пацієнтка». 

Серед зарубіжних класиків цього жанру: Уілкі Коллінз «Жінка 
в білому», Стівен Кінг «11.22.63», Джон Грішем «Фірма», Густав 
Майрінк «Голем». 

Проте трилери сучасних вітчизняних авторів менш популярні 
серед відвідувачів бібліотеки. З-поміж зазначених творів – «Білий 
попіл» Ілларіона Павлюка, «Осінній сезон смертей» Андрія 
Кокотюхи, «Бот. Гуаякільський парадокс» Макса Кідрука, «Марево» 
Олега Бондара та Світлани Томашевської. Українські сучасні 
письменники чомусь мало пишуть творів цього жанру. 

6 респондентів, а це лише 1,86%, віддають перевагу коміксам. 
Зокрема, було вказано книжки із серії «Наука в коміксах», а саме 
всесвітньо відомий комікс Ларрі Іоніка «Всесвітня історія» у 2-х 
томах. Сподіваємося, що комікси набудуть більшої популярності 
серед української аудиторії, адже фонд бібліотеки почав 
поповнюватися виданнями цього жанру.  

Есеїстиці віддали перевагу 8 респондентів, або 2,48%, 
назвавши наступних авторів: новелістичні есеї Олександра Бойченка 
«Країна за Збручем», есей-біографія про Леся Курбаса Романа 
Горака «Втеча у прірву», збірка есеїв Юрія Андруховича «Тут 
похований Фантомас», есеїстичні замальовки Тараса Прохаська 
«Так, але…», вибрані есеї українського письменника Василя Махна 
«Околиці та пограниччя», Романа Горака «Журавлі відлетілі: есеї 
про Квітку Цісик та її рід». Незважаючи на невелику кількість 
поціновувачів есеїстики, цей жанр художньої літератури є досить 
запитуваним серед науковців-гуманітаріїв та читачів-інтелектуалів.  

21 особа, тобто 6,52%, віддала перевагу жанру поезії, який, на 
жаль, на сьогодні не дуже популярний. 

Проте, як видно з відповідей респондентів, вони досить обізнані 
з поетичною творчістю сучасних українських літераторів. Серед них: 
Ліна Костенко «Річка Геракліта», Ірина Жиленко «Євангеліє від 
ластівки», Тарас Федюк «Цеглина», Мар’яна Савка «Оптика Бога», 
Ірина Цілик «Глибина різкості» та збірка тернопільського поета 
Ярослава Павуляка «Все проти тебе».  
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32 опитаних, або 9,94% – прихильники дитячої літератури як 
жанрового різновиду. З відповідей можна побачити, що вказані 
книжки розраховані на різновікову аудиторію (від дошкільного до 
підліткового віку): «Петрикові канікули» Алли Сокол, «Тореадори з 
Васюківки» Всеволода Нестайка, збірка казок «Ніч проти Різдва», 
«36 і 6 котів» Галини Вдовиченко, «Чарлі і Шоколадна фабрика» 
Роальда Дала, всесвітньо відомий дитячий бестселер «Коти-вояки» 
(серія пригодницьких романів-фентезі для підлітків) Еріна Гантера, 
який уперше виданий українською. 

Слід зазначити, що майже всі вказані респондентами книжки 
включено до шкільних програм загальноосвітніх шкіл позакласного 
читання та дозвілля. 

Дитяча література різноманітної тематики набуває все більшої 
популярності в сім’ях користувачів завдяки вагомому поповненню 
фонду творами вітчизняних письменників та якісними україно-
мовними перекладами всесвітньо відомих авторів і художньо-
мистецькому оформленню видань. Популяризації дитячої літератури 
сприяє локація у відділі міського абонементу «Книжковий дивосвіт 
дитинства», на якій книжки розміщено за віковими категоріями (від 
1 до 16 років).  
 

«Якій галузевій літературі Ви віддаєте перевагу? Вкажіть 

назву книжки та її автора». У даному випадку відповіді 
респондентів розмістились у такій послідовності (див. діаграму 5): 

Діаграма 5 
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Із результатів дослідження, які подано в діаграмі 5, бачимо, що 
найбільш запитуваною є науково-популярна література. Їй віддали 
перевагу 39 користувачів, тобто 18%. 

Зокрема, публіцистика Віктора Савченка «12 війн за Україну», 
науково-популярне видання з біології американського палеонтолога, 
біолога Ніла Шубіна «Риба всередині нас», збірка історичних 
нарисів Володимира Панченка «Сонячний годинник», серія книг із 
педагогіки Анни Бикової «Лінива мама», Клариса Пінкола-Естес 
«Жінки, що біжать з вовками», документальні біографії Сергія 
Гальченка «Остап Вишня», «Григорій Косинка» (серія «Митці на 
прицілі»), Себастіан Гаффнер «Черчілль. Біографія» (серія 
«Життєписи»). З відповідей анкетованих осіб видно, що вони 
читають науково-популярну літературу різної тематики.  

Другу позицію за читаністю галузевої літератури займає 
мотиваційна література. 36 респондентів, або 16%, вказали такі 
твори цієї тематики: «Націлені на результат. Що насправді мотивує 
людей» (саморозвиток, менеджмент) Сьюзен Фовлер, «Бути 
щасливіше. Сьогодні. Зараз. Завжди» (психологія) Тала Бена-
Шахара, «Never stop» (самовдосконалення) Марі Карачиної, «Нова 
Я. Шлях до себе: 39-денний марафон із відновлення психічних та 
фізичних сил» Наталії Гаєвської, «Слухай своє тіло» Ліз Бурбо, 
«Життя без обмежень» Ніка Вуйчича, «Бог ніколи не моргає» 
Регіни Бретт, книжки Дейла Карнегі, Рольфа Добеллі, Луїзи Хей та 
інші.  

Професійній і навчальній літературі віддали перевагу, 
відповідно, 30 і 22 респонденти, а це – 14 і 10%. 

У переліку – довідкові й наукові видання, документальна 
мемуаристика: словник-довідник «Знаки української етнокультури» 
Віталія Жайворонка, літературна розвідка «Література і філософія: 
доба українського бароко» Леоніда Ушкалова, «Наукова обробка 
документів» Наталії Кушнаренко, «Нейрокопірайтинг» Дениса 
Каплунова, «Українська мова та література» Олександра Авраменка, 
«Колись русалки по землі ходили…: Жіночі образи української 
міфології» Юлії Буйських, «Крок за кроком» Анжели Дакворт.  

Документальною прозою і мемуарами цікавиться 24 особи, а 
це – 11%. Респонденти вказали малу кількість авторів та назв 
книжок, яким вони віддають перевагу: Ювал Ной Харарі «Людина 
розумна. Історія людства від минулого до майбутнього», а також 
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книжки документальної та біографічної прози Михайла 
Слабошпицького. 

Згідно з результатами дослідження, які подано в діаграмі 5, 
перевагу професійній літературі віддають 30 опитаних, або 14%. 

Щодо професійної літератури, то з’явилися серії видань 
з інклюзивної освіти. Також збагатився фонд новими серійними 
виданнями з педагогіки і психології та для батьків з виховання 
дітей від дошкільного до підліткового віку.  

Однак слід зазначити, що в році, який минув, попит на 
вищезгадану літературу був невеликий, оскільки є електронні версії. 
Особливо це стосується нових видань. Як відомо, такою літературою 
користуються студенти й молоді фахівці.  

Літературу з хобі та дозвілля читає незначна кількість 
респондентів – 19 осіб, або 9%. Серед видань – «Їжа для мозку. 
Наука розумного харчування» Ліси Москоні, «Wine Folly. Вино. Усе, 
що треба знати про вино» Мадлен Пакетт,  «Самоучитель игры на 
гитаре» Девіда Харрісона, книжки про спосіб щасливого життя 
«Маленька книга хюге», «Маленька книга люке» Міка Вікінга. 

На жаль, у фонді бракує нових видань із філателії, 
нумізматики, філокартії. Дещо знизився інтерес до книжок із 
хендмейду, кулінарії, садівництва та городництва, бджільництва 
через те, що багато інформації даної тематики користувачі черпають 
з інтернету. 

Кількість тих, які віддають перевагу дитячій літературі, 
становить 18 респондентів, або 8%.  

Як бачимо з діаграми 5, найменший показник отримала бізнес-
література – 8 осіб, тобто 4%, серед якої респонденти обрали: 
Джеффа Сазерленда «Scrum. Навчись робити вдвічі більше за 
менший час», Володимира Дмитренка, Михайла Відейка «Історія 
грошей», Джона Вітмора «Ефективний коучинг. Принципи і 
практика», Дена Сенора і Сола Сингера «Країна стартапів. Історія 
ізраїльського економічного дива», Майка Хефлінгера «За 
лаштунками Facebook».  

Інтерес до бізнес-літератури послабився, незважаючи на достатню 
кількість україномовних перекладів книжок, порівняно з минулими 
роками. Не дали відповіді на дане запитання 22 особи, тобто 10%. 

Фонд відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ суттєво 
поповнився новими виданнями галузевої літератури різноманітної 
тематики, у яких переважали україномовні переклади книжок та 
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авторів, що завоювали світову популярність, тому кожен читач зміг 
обрати книжку за своїми вподобаннями. Моніторинг засвідчив, що 
посилився інтерес до літератури мотиваційного змісту та самовдоско-
налення, сторітелінгу (для сценаристів, письменників, блогерів та 
користувачів соціальних мереж), яка нещодавно з’явилася на 
книжковому ринку.  

Фонд також збагатився серійними виданнями з педагогіки і 
психології для батьків щодо виховання дітей від дошкільного до 
підліткового віку, бізнес-літературою (про відомі бренди та успішні 
компанії світу), а також книжками про відомих світових 
менеджерів, коучів, мотиваторів, засновників школи ораторського 
мистецтва, винахідників у різних галузях світової економіки, у тому 
числі України. 

 
На запитання «Книжкам у якому форматі Ви віддаєте 

перевагу?» розподіл відповідей був таким (див. діаграму 6): 
Діаграма 6 

 

Із результатів дослідження, які подано в діаграмі 6, 
бачимо, що 161 респондент, або 74%, користується 
друкованими виданнями. 39 респондентів, а це 18%, відповіли, 
що віддають перевагу електронним книжкам, 18 опитаних 
(8%) – аудіокнигам. Проте варіант відповіді «Чи читають 
книжки шрифтом Брайля?» не обрав жоден респондент, хоча 
фонд відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ 
систематично поповнюється книжками, які розраховані на 
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різновікову читацьку аудиторію з вадами зору. Їх кількість 
становить 61 примірник. 
Аналізуючи відповіді респондентів, можна зробити висновок: 

друковані книжки більш популярні серед читацького загалу. Це 
зумовлено наступними чинниками: естетичне задоволення від змісту 
та зовнішнього вигляду книжок як для дорослих, так і для дітей; не 
всі друковані версії видань є оцифрованими; зручність та 
комфортність використання; безпечність для зору; заощадження 
сімейного бюджету, якщо книжки брати в бібліотеці. 

Молодіжна аудиторія, зокрема студенти, користуються 
електронними версіями навчальної літератури. Перевагою 
електронних видань є можливість оперативно прочитати той чи 
інший твір за відсутності його у фонді бібліотеки. Особливо це 
стосується художньої літератури, яка, на жаль, потрапляє до 
бібліотеки із запізненням.  

Незначний відсоток читачів, а це – 18 осіб (8%), слухають 
аудіокнижки. Це зумовлено тим, що їх можуть слухати люди з 
вадами зору, а також ті, хто економить час.  
 

Щодо запитання «Вкажіть кількість прочитаних книжок за 

рік», то результати відповідей відображено таким чином (див. 
діаграму 7): 

Діаграма 7 
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Отож, як засвідчують показники діаграми, відповіді 

анкетованих розподілились у такому порядку: 91 респондент 
(42%) – прочитано від 1 до 20 книжок; 51 респондент (23%) – 
прочитано від 20 до 50 книжок; 9 осіб (4%) – 100 і більше; від 130 
і більше 200 книжок – 2 анкетованих, а це – 1%; і ті, котрі не 
прочитали жодної – 41 респондент, або 19%. 

Отже, усього за 2019 рік 218 респондентів прочитали 
2201 книжку. Середній показник читаності, який становить 
10 книжок на рік, свідчить про те, що найбільше прочитали книжок 
респонденти, яким від 30 до 60 років, а це переважно працездатні 
особи. Проте користувачі літнього та поважного віку також є 
активними читачами бібліотеки. 
 

На запитання «Назвіть автора й назву книжки, яка вразила 

Вас найбільше» 218 осіб, які взяли участь в анкетуванні, у тому 
числі онлайн, вказали 119 авторів та назв книжок (див. діаграму 8): 

Діаграма 8 
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З діаграми 8 бачимо, що читачі віддають перевагу художній 
літературі, на відміну від галузевої. 

98 респондентів (45%) порівну читають художню сучасну й 
класичну українську та зарубіжну літературу. Лише 9 користувачів, 
а це – 4%, вказали в анкетах, що читають твори місцевих авторів.  

Проаналізувавши читаність української художньої літератури, 
бачимо, що у відповідях переважають імена сучасних українських 
письменників, а деяких літераторів зазначено декілька разів: Василь 
Шкляр «Троща», «Характерник», Володимир Лис «Діва Млинища», 
Люко Дашвар «Покрова», Любко Дереш «Миротворець», Ілларіон 
Павлюк «Білий попіл», Світлана Талан «Матусин оберіг», Макс 
Кідрук «Там, де немає Бога», Наталя Сняданко «Колекція 
пристрастей, або Пригоди молодої Українки», Ірена Карпа «Добрі 
новини з Аральського моря», Ганна Гопко «Рід Мазуревичів». 

Відрадно, що респонденти читають твори українських 
письменників-класиків, серед яких: «Лис Микита» Івана Франка, 
«Ольвія» Валентина Чемериса, «Мальви» Романа Іваничука, 
«Морозів хутір» Уласа Самчука, «Золотий день» Івана Драча, 
«Маруся» Григорія Квітки-Основ’яненка, «У неділю рано зілля 
копала» Ольги Кобилянської, «Люди зі страху» Романа 
Андріяшика.  

Серед творів сучасних зарубіжних авторів, які вразили 
опитаних найбільше – «Квіти для Елджернона» Деніела Кіза, 
«Хлопчик у смугастій піжамі» Джона Бойна, «Код да Вінчі» Дена 
Брауна, «Чекай удома, коли повернуся» Ельчина Сафарлі, 
«Соловей» Крістін Генни, «Усе, що не було сказано» Марка Леві, 
«Гострі предмети» Гіліян Флінн, «Крадійка книжок» Маркуса 
Зузака, «Відьмак» Анджея Сапковського, «Гаррі Поттер» Джоан 
Роулінг, «Євангеліє від Ісуса» Жозе Сарамаго, «Зелена миля» 
Стівена Кінга, «Бузкові дівчата» Марти Холл Келлі, «Франческа – 
повелителька траєкторій» Бату Доржа, «Правда» Террі Пратчетта. 

Серед найбільш читаних класичних зарубіжних творів – 
«Мартін Іден» Джека Лондона, «Останній листок» О’Генрі, 
«Айвенго» Вальтера Скотта, «Консуело» Жорж Санд, «Майстер і 
Маргарита» Михайла Булгакова, «Грозовий перевал» Емілії Бронте, 
«Володар перснів» Джона Толкіна, «Любов живе три роки» 
Фредеріка Бегбедера, «Провина зірок» Джона Гріна.  

Невелика кількість читачів (9 осіб) вказали твори місцевих 
авторів: «Шпиталь» Олексія Волкова, «Холодний вітер перемін» 
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Ніни Фіалко, «Блокпост» Бориса Гуменюка, «Криївка» Олександра 
Вільчинського, «Софія», «Благословен, хто йде» Лесі Романчук, 
«Тремоло» Лесі Білик, «Денники» Петра Сороки, «Хлібина для 
бандерівця», «Дорога до себе» Богдана Мельничука. 

Як засвідчує практика роботи відділу міського абонементу 
Тернопільської ОУНБ, книжки місцевих авторів є більш 
запитуваними, ніж зазначено в анкетах, адже тернопільські 
літератори у своїх творах торкаються актуальних тем сьогодення, 
що викликає неабиякий інтерес у читацького загалу. 
 

«Що мотивує Вас до читання?» На це запитання розподіл 
відповідей був таким (див. діаграму 9): 

Діаграма 9 

 
 

Домінуючою позицією, яка мотивує до читання респондентів, є 
емоційне задоволення та відпочинок. Підтвердженням цього є 
відповіді 97 осіб, або 44%. Одним із важливих мотивів у читанні 
58 респондентів (27%) вважають самовдосконалення. Навчання, як 
мотивацію до читання, обрало 32 особи, або 15%, переважно – це 
студентська молодь. 18 респондентів (8%) обирають книжку для 
релаксу, подолання «синдрому АТО», «синдрому самотності», 
депресивних та стресових станів, запобігання суїцидальної 
поведінки. Як зазначено в даній діаграмі, 13 респондентів, а це – 
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6%, цікавляться не лише книжками, але й їх екранізацією. 
Моніторинг засвідчив, що багатьох людей із започаткуванням 
рубрики #Читай_книгу_дивись_фільм на книжковій платформі 
«Прочитай. Книгозбірня» у соціальній мережі «Фейсбук» перегляд 
того чи іншого фільму спонукає до прочитання книжок. Це 
стосується як класичних творів, так і сучасних. 

З відповідей більшості читачів можна зробити висновок, що на 
дозвіллі вони віддають перевагу читанню книжок. Панівні позиції 
в читанні займає художня література. 

Торік збільшився попит у читацької аудиторії на книжки із 
самовдосконалення та мотиваційного змісту. Це зумовлено тим, що 
саме за цей період фонд книгозбірні значно поповнився книжками 
цієї тематики, особливо україномовними перекладами видань із 
психології, педагогіки. До них інтерес проявляє різновікова 
читацька аудиторія, яка не тільки безпосередньо відвідує бібліотеку, 
а й користувачі мережі інтернет. Цьому є підтвердження – 
популярність книжок цієї тематики на книжковій платформі 
«Прочитай. Книгозбірня» у соціальній мережі Фейсбук. Про це 
свідчить кількість уподобань та коментарів від прихильників. 
 

На запитання «Звідки Ви черпаєте інформацію про книжки та 

їх авторів?» респонденти відповіли так (див. діаграму 10): 
Із соціальних мереж, книжкових онлайн-платформ, сайтів – 

83 респонденти, або 29%, порад друзів – 63 (22%), довідково-
бібліографічного апарату бібліотеки – 50 (18%), рекомендацій 
бібліотекарів – 34 (12%), онлайн-ресурсу книгозбірні – 27 (10%), 
соціально-культурних заходів бібліотеки – 25 (9%). 

Як бачимо з відповідей, читачі найбільше інформації черпають 
із соціальних мереж. А це – переважно молодіжна аудиторія й ті, 
кому до 50 років. 

Респонденти довіряють більше рекомендаціям друзів, аніж 
бібліотекарям. Проте це стосується лише молоді. А користувачі 
літнього віку завжди дослухаються до порад фахівців, які 
професійно допомагають у виборі книжок. Варто зазначити, що у 
відділі міського абонементу стало доброю традицією консультування 
родин у виборі дитячої літератури різної тематики. 
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Діаграма 10 

 
 
Відрадно, що довідково-бібліографічний апарат бібліотеки є 

важливим ресурсом, звідки користувачі черпають інформацію. 
А це – каталоги та картотеки (електронні та паперові), бюлетені 
нових надходжень різноманітної тематики. Моніторинг засвідчує, 
що довідково-бібліографічним апаратом здебільшого користуються 
науковці, студентська та шкільна молодь. 

Опитані, серед яких молодіжна аудиторія, пересічні читачі 
бібліотеки, пресові служби виконавчих та представницьких органів 
влади, представники ЗМІ, користуються онлайн-ресурсами Терно-
пільської обласної універсальної наукової бібліотеки, зокрема: веб-
сайтом (віртуальні виставки, електронна бібліотека краєзнавчих 
видань), блогами. Переглядають інформацію на книжковій 
платформі «Прочитай. Книгозбірня» в мережі «Фейсбук» і 
відеохостингу «Ютуб». 

Респонденти також вказали, що отримують інформацію про 
книжки та їх авторів, відвідуючи соціально-культурні заходи 
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бібліотеки: презентації, творчі зустрічі, автограф-сесії, клуби за 
інтересами та курси.  
 

Щодо запитання «Книжки якою мовою Ви читаєте?», то 
відповіді респондентів розмістились у такому порядку (див. 
діаграму 11): 

Діаграма 11 

 
 
190 осіб, а це – 87%, віддали перевагу українській мові, мові 

оригіналу – 28 респондентів, або 13%. Такий розподіл зумовлено 
тим, що останнім часом фонд поповнюється виключно 
україномовними виданнями. 

 
Отже, з проведеного локального соціологічного дослідження 

«Краща книжка року» можна зробити такі висновки: 
Проаналізувавши анкети респондентів, отримано дані про 

найбільш популярну художню літературу сучасних та класичних 
українських і зарубіжних авторів, їх творів, а також затребуваність 
галузевих видань різноманітної тематики серед користувачів 
Тернопільської ОУНБ у 2019 році. Результати соціологічного 
дослідження дали можливість виявити, що в читанні галузева 
література значно поступається художній. 

Розкрити, яким жанрам та жанровим різновидам віддано 
перевагу читачами бібліотеки за даний період.  
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Детектив українських та зарубіжних авторів – у пріоритеті 
респондентів. Лідером у цьому жанрі є український письменник 
Андрій Кокотюха, автор львівського циклу ретродетективів 
«Адвокат із Личаківської». Приємно зазначити, що респондентами 
було неодноразово вказано й тернопільських детективістів: 
Олександр Вільчинський «Суто літературне вбивство», Олексій 
Волков «Шпиталь» та краєзнавець, літератор Сергій Синюк «Падь».  

Проте, проаналізувавши відповіді респондентів, бачимо, що 
перевага в цьому жанрі надається творам зарубіжних класичних та 
сучасних авторів. За результатами анкетування в трійку найбільш 
читаних зарубіжних детективів можна віднести таких сучасних 
авторів: Пола Гоукінз «Дівчина у потягу»; Роберт Галбрейт 
«Шовкопряд», «Кувала зозуля»; Ґіліян Флінн «Зникла».  

Не поступаються місцем у рейтингу вподобань анкетованих 
твори зарубіжних класиків – «Убивство за абеткою» Агати Крісті, 
«Людина з Бейкер-стріт» Артура Конана Дойла, «Труна із 
Гонконгу» Джеймса Гедлі Чейза. Проте українські класичні 
детективи користуються меншою популярністю серед користувачів 
нашої книгозбірні через неактуальність тематики.  

Серед анкетованих більшість становлять жінки, які віддали 
перевагу романтичній прозі (мелодрамі). У їх читанні переважають 
твори сучасних українських письменниць. Домінуючими в рейтингу 
є: «Коли ти поруч» Світлани Талан, «Фелікс Австрія» Софії 
Андрухович, «Клавка» Марини Гримич, «Сузір’я Дів» Дарії Корній, 
«Квітникарка» Ніки Нікалео, «Перейти темряву» Ірен Роздобудько 
та інші.  

Не втрачають популярності місцеві літераторки «жіночої 
прози» – Леся Коковська-Романчук, Ніна Фіалко, Галина Денега.  

Також варто зазначити, що найбільш читабельними творами 
впродовж років залишаються книжки українського письменника 
Володимира Лиса «Графиня», «Діва Млинища» та інші. 

Минулого року набули популярності твори військової, 
історичної та національно-патріотичної тематики, яку читає 
різновікова читацька аудиторія. Серед читацьких уподобань – 
твори українських авторів: «Характерник», «Троща» Василя 
Шкляра, «Музей покинутих секретів» Оксани Забужко, «Охайні 
прописи ерцгерцога Вільгельма» Наталки Сняданко. Актуальними є 
твори українських письменників, які пишуть про сучасні військові 
дії в ООС: «Іловайськ» Євгена Положія, «За спиною» Гаськи Шиян, 
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«Інтернат» Сергія Жадана, «Блокпост» Бориса Гуменюка, «АТО. 
Історії зі Сходу на Захід» Маргарити Сурженко, «Доця» Тамари 
Горіхи Зерня, «В степу під Авдіївкою» Олександра Вільчинсього та 
інші. 

Що стосується таких жанрів, як пригоди, есеїстика, новели, 
поезія, комікси, то вони були менш популярні. 

Незважаючи на те, що фонд Тернопільської ОУНБ вагомо 
збагатився новими україномовними виданнями галузевої літератури 
різноманітної тематики, аналіз даних дослідження показав, що 
попитом користувалися лише окремі видання – мотиваційна, 
саморозвитку, педагогіки, психології, мистецтва, літературо-
знавства, а також книжки про відомих світових лідерів. Фактично 
жоден з опитаних не відзначив книжки з економіки, менеджменту 
та маркетингу.  

Дитяча література, як засвідчує моніторинг, зміцнює свої 
позиції серед родин, які відвідують книгозбірню. Інтерес до неї 
зумовлений чільним поповненням фонду якісними, цікавими, 
естетично оформленими різноманітними виданнями українських та 
зарубіжних авторів.  

Дослідження показало, що більша частина респондентів віддає 
перевагу книжкам українською мовою, хоча є й такі, що читають 
мовою оригіналу.  

Щодо формату читання, то значна частина респондентів обрала 
друковану паперову книжку. Проте електронна книжка є в пріори-
теті серед молодіжної вікової категорії. Доцільно, щоб фонд 
Тернопільської ОУНБ систематично поповнювався електронними 
книжками, які були б у вільному доступі для користувачів 
бібліотеки.  

Мотиваційні чинники, які спонукають до читання – емоційне 
задоволення, дозвілля, навчання, самовдосконалення, екранізація 
художніх творів. 

Найчастіше інформацію про книжки респонденти черпають з 
інтернету, порад друзів, соціокультурної діяльності, онлайн-ресурсу 
бібліотеки. Рекомендації бібліотекарів є важливими для 
користувачів літнього віку.  

Варто зазначити, що у відділі міського абонементу є читачі, які 
прочитують понад 200 і більше книжок за рік. Це стосується 
переважно художньої літератури. Але, на жаль, є користувачі, які 
не прочитали жодної книжки. Дана категорія читачів бере 
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літературу для своїх рідних та знайомих, відвідує курси з вивчення 
іноземних мов, клуби за інтересами, інтернет-центр, читальний зал 
періодичних видань тощо. 

Книжки та автори, які найбільше вразили респондентів 
у 2019 році, подано в таблицях 1, 2, 3.  

Опитані вказали й ту літературу, яка є бажана і затребувана до 
читання, але її немає у фондах Тернопільської обласної 
універсальної наукової бібліотеки. Перелік даних книжок подано 
в додатку 2. 
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Таблиця 1 

Художня українська література 

1. Вільчинський Олександр «Суто літературне вбивство» 

2. Волков Олексій «Шпиталь» 

3. Дашвар Люко «Мати все», «Покров» 

4. Дереш Любко «Трохи пітьми» 

5. Забужко Оксана «Музей покинутих секретів» 

6. Іздрик Юрій «Ліниві і ніжні» 

7. Карпа Ірена «Добрі новини з Аральського моря» 

8. Кідрук Макс «Де немає Бога», «Доки світло не згасне 
назавжди» 

9. Костенко Ліна «300 поезій» 

10. Лавренюк Марія «Калина січена…» 

11. Левченко Олександр «Машина для вбивства» 

12. Лис Володимир «Діва Млинища», «Століття Якова» 

13. Павлюк Ілларіон «Білий попіл» 

14. Пагутяк Галина «Кожен день – інший» 

15. Самчук Улас «Волинь» 

16. Талан Світлана «Матусин оберіг» 

17. Фіалко Ніна «Холодний вітер перемін» 

18. Шиян Гаська «За спиною» 

19. Шкляр Василь «Троща», «Характерники» 
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Таблиця 2 

Художня зарубіжна література 

1. Алексієвич Світлана «У війни не жіноче обличчя» 

2. Бату Дорж «Франческа. Повелителька траєкторій» 

3. Бегбедер Фредерік «Любов живе три роки» 

4. Генна Крістін «Соловей» 

5. Грін Джон «Провина зірок» 

6. Келлі Марта Холл «Бузкові дівчата» 

7. Кіз Деніел «Квіти для Елджернона» 

8. Кінг Стівен «Зелена миля» 

9. Коллінз Сюзанна «Голодні ігри» 

10. Ліппінкотт Рейчелл  «За п’ять кроків до кохання» 

11. Моргенштерн Сома «В інші часи. Юні літа у Східній Галичині» 

12. Нолл Джесіка «Найщасливіша дівчина на світі» 

13. Райлі Люсінда «Будинок орхідей» 

14. Ренд Айн «Атлант розправив плечі» 

15. Сафарлі Ельчін «Чекай удома, коли повернуся» 

16. Флін Гіліян «Гострі предмети» 
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Таблиця 3 

Галузева література 

1. Бикова Анна «Лінива мама» 

2. Біблія 

3. Бретт Регіна «Бог ніколи не моргає. 50 уроків, які змінять твоє 
життя» 

4. Бурбо Ліз «Слухай своє тіло» 

5. Горак Роман «Журавлі відлетілі: есеї про Квітку Цісик та її 
рід», «Втеча у прірву. Есеї про Леся Курбаса» 

6. Кампрад Інгвар, Торекуль Бертіл «Історія IKEA. Бренд, що 
закохав у себе світ» 

7. Кемпбелл Колін та Кемпбелл Томас «Китайське дослідження. 
Класична книга про зв’язок здоров’я та їжі» 

8. Кіосакі Робарт «Багатий тато, бідний тато…» 

9. Козлова Анна «F20» 

10. Краснова Наталя «Колишні» 

11. Сенор Ден, Синґер Сол «Країна стартапів. Історія ізраїльського 
економічного дива» 

12. «Справа Василя Стуса» (укладач Вахтанг Кіпіані) 

13. Талеб Насім Ніколас «Чорний лебідь» 

14. Харарі Ювал Ной «21 урок для 21-го століття» 

  
Тішить те, що в переліку видань вказано імена культових та 

знакових письменників, книжки яких стали подією торік та 
відзначені літературними нагородами України та світу.  

Підсумовуючи вищесказане, відзначаємо, що читання не 
втрачає своєї актуальності й сьогодні. Книжка й надалі залишається 
в тренді в різновікової читацької аудиторії. Бібліотека – центр 
інформації, комунікації та проведення дозвілля. Місце проти 
самотності. Життєво важлива локація для людей, незалежно від їх 
соціального статусу, а бібліотекарі – навігатори у величезному світі 
інформування та знань, які допомагають користувачеві 
орієнтуватися в традиційному книжковому та електронному 
середовищі.   
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Додаток 1 

Анкета «Краща книжка року – 2019» 

Шановний респонденте! 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

запрошує Вас узяти участь в опитуванні. Мета – визначити кращу 
книжку 2019 року. 

1. Яким жанрам та жанровим різновидам художньої 

літератури Ви віддаєте перевагу? Вкажіть назву книжки та її 

автора: 

□ романтичній прозі (мелодрамі) __________________________ 

□ детективу ____________________________________________ 

□ трилеру _____________________________________________ 

□ пригодам ____________________________________________ 

□ фантастиці і фентезі ___________________________________ 

□ історичній, національно-патріотичній прозі _______________ 

□ коміксам ____________________________________________ 

□ есеїстиці _____________________________________________ 

□ поезії _______________________________________________ 

□ дитячій літературі ____________________________________ 
2. Якій галузевій літературі Ви  віддаєте перевагу? Вкажіть 

назву книжки та її автора: 

□ бізнес-літератур _______________________________________ 

□ професійній __________________________________________ 

□ навчальній ___________________________________________ 

□ науково-популярній ___________________________________ 

□ мотиваційній _________________________________________ 

□ документальній прозі та мемуарам _______________________ 

□ літературі про хобі та дозвілля __________________________ 

□ дитячій літературі ____________________________________ 
3. Книжкам у якому форматі Ви віддаєте перевагу? 

□ друковані; 

□ електронні; 

□ аудіокниги; 

□ книжки шрифтом Брайля. 
4. Вкажіть кількість прочитаних книжок за рік _____________ 
5. Назвіть автора й назву книжки, яка вразила Вас 

найбільше _________________________________________________ 



27 

6. Що мотивує Вас до читання? 

□  емоційне задоволення і відпочинок; 

□ навчання; 

□ подолання депресії та стресових ситуацій; 

□ самовдосконалення; 

□ екранізація художніх творів. 
7. Звідки Ви черпаєте інформацію про книжки та їх авторів? 

□ з довідково-бібліографічного апарату (каталогів та картотек 
бібліотеки, «Бюлетеня нових надходжень»); 

□ з онлайн-ресурсу бібліотеки; 

□ із соціально-культурних заходів біліотеки (презентацій, 
творчих зустрічей, дискусійних платформ та ін.); 

□ із соціальних мереж (фейсбук, інстаграм, твітер), книжкових 
онлайн-платформ, сайтів; 

□ з порад друзів; 

□ з рекомендацій бібліотекарів. 
8. Книжки якою мовою Ви читаєте? 

□ українською; 

□ мовою оригіналу. 
Вкажіть, будь ласка, свої дані: 

Стать:  чоловік ____;    жінка____. 
Ваш вік: _______. 
Освіта: ______________. 

 

Щиро дякуємо за відповіді! 
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Додаток 2 

Книжки для комплектування 

1. Балоде, І. Альба / Інґмара Балоде ; пер. з лат.: М. Салейс, 
Ю. Завадський. – Тернопіль : Крок, 2019. – 80 с. 

2. Бацевич, Ф. Український одивнений художній текст : 
лінгвістичні виміри : монографія / Флорій Бацевич ; 
Міністерство освіти і науки України, Львівський національний 
університет ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 
2018. – 355 с. 

3. Божович, Г. Межі міста та інші вірші : вибрані поезії / Гойко 
Божович ; пер. із серб. А. Татаренко. – Чернівці : Книги-XXI, 
2019. – 125, [2] с. : іл.  

4. Вінкл, Р.В. Завтра, ми житимемо тут / Раян Ван Вінкл ; 
пер. Н. Семенів. – Тернопіль : Крок, 2019. – 72 с. 

5. Гаєвська, Н. Нова Я. Шлях до себе / Наталія Гаєвська. – 
Тернопіль : Мандрівець, 2019. – 168 с. 

6. Герберт, З. Пан Cogito / Збіґнєв Герберт ; пер. В. Бутевич. – 
Тернопіль : Крок, 2019. – 90 с. 

7. Голобородько, В. Яблуко добрих вістей : вибране / Василь 
Голобородько. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 351 с.  

8. Каур, Р. Молоко і мед / Рупі Каур ; пер. з англ. 
І. Шувалової. – Харків : Віват, 2019. – 203, [5] с. : іл.  

9. Морт, В. Епідемія троянд / Вальжина Морт ; пер.: Л. Панасюк, 
Д. Гладун. – Київ : Люта справа, 2019. – 168 с. 

10. Орлова, Я. Падло й інші вірші / Яна Орлова ; пер. С. Челяк. – 
Тернопіль : Крок, 2019. – 765 с. 

11. Прохасько, Т. Так, але… / Тарас Прохасько. – Чернівці : 
Meridian Czernowitz, 2019. – 151 с.  

12. Савка, М. Оптика Бога / Мар’яна Савка. – Львів : Вид-во 
Старого Лева, 2019. – 104 с.  

13. Савченко, В. Дванадцять війн за Україну / Віктор Савченко ; 
[пер. з рос. А. Сопронюка]. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 478 с. 

14. Ушкалов, Л. Література і філософія: доба українського бароко / 
Леонід Ушкалов. – 2-ге вид., стер. – Харків : Олександр 
Савчук, 2014. – 414 с.  

15. Хонет, Р. Світ належав мені / Роман Хонет ; пер. 
Ю. Завадський. – Тернопіль : Крок, 2019. – 68 с. 
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16. Целан, П. Арія снігу : поезії / Пауль Цела ; упоряд., пер. з нім., 
післямова та ґлосарій П. Рихла. – Чернівці : Книги-XXI, 
2019. – 215 с.  

17. Шамуґія, П. Шизовірші / Паата Шамуґія ; пер.: Т. Ґуґушвілі, 
Ю. Завадський. – Тернопіль : Крок, 2019. – 112 с. 
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