
Протягом навчального року шкільна бібліотека  розробляє план 

роботи на рік, плануємо літературні зустрічі, круглі столи з читачами  

шкільної бібліотеки. В цьому році одним з пункту було проведено 

дослідження «Виявлення читацьких інтересів». Розроблена програма та 

анкети дослідження. В цьому дослідженні взяли участь 40 читачів шкільної 

бібліотеки Матеріали узагальнені та підготовлені висновки. 

  

 

«Виявлення читацьких інтересів користувачів  

 шкільної бібліотеки  » 

Актуальність дослідження була виявити та довести, що інтереси 

читачів залежать від багатьох видів – це  наповнення бібліотечного фонду, 

якість обслуговування, наявність комп»ютерних послуг.  

Мета дослідження: вивчення думки користувачів, розширення уявлень 

про інтерес до читання, визначення ролі бібліотеки  та читання в житті читача, 

а також розвитку бібліотеки на майбутнє. 

Завдання дослідження: виявлення читацьких інтересів, загальна оцінка 

роботи бібліотек користувачами; вивчення їх зауважень та пропозицій щодо 

роботи, частота та мотиви звернення різних категорій користувачів до 

бібліотек. 

Учасники дослідження: користувачі бібліотеки. 

Метод дослідження: анкетне опитування. 

 

АНКЕТА 

Шановний читачу 

Просимо Вас взяти участь у дослідженні « Читацькі інтереси 

користувачів шкільної та сільської бібліотек» мета якого є визначення ролі 

бібліотеки  та читання в житті читача, а також розвитку бібліотеки в 

майбутньому.  

Ваші відповіді і побажання допоможуть визначити роботу бібліотек в 

цілому. 

Вдячні Вам за допомогу у виявленні  читацької думки. 

1. Мотиви вашого звернення до бібліотек? 

       - навчання  

  - самоосвіта  

  - отримання інформації про нову літературу   

      -  цілеспрямоване звернення  до певної книги, газети, журналу  

2. Якими послугами в бібліотеці ви найчастіше користуєтесь?   

- читальним залом 

- абонементом  



      - періодичними виданнями 

3.Чи надає вам бібліотекар реальну допомогу? 

- так, завжди 

- іноді 

- ні ніколи 

4. З яких тем (галузей знань), на Ваш погляд, недостатньо літератури в 

бібліотеці ( шкільній , сільській)? 

  - художньої 

- навчальної 

- суспільно-політичної 

- технічної- науково-природничої 

  -  інше (вказати) ___________________________ 

 

5. Що подобається Вам в бібліотеці (сільській, шкільній)? 

- можливість завжди одержати інформацію для навчання 

- повнота комплектування фондів 

- можливість доступу до Інтернету 

- інше (вказати) _____________________________ 

6 . Рівень обслуговування в бібліотеках 

- високий 

- низький 

- задовільний 

-  важко відповісти 

7. Чим приваблює Вас бібліотека взагалі? 

   - професійна кваліфікація бібліотекаря 

   - доброзичливість бібліотекаря 

   - оперативність обслуговування 

   - інше(вказати)___________________________________ 

8. Чим не подобається  бібліотека (сільська, шкільна) 

- низька професійна кваліфікація бібліотекаря 

- недоброзичливість бібліотекаря 

- низька оперативність 

- інше(вказати)__________________________________ 

9. З яких додаткових послуг бібліотеки Ви б скористалися за помірну плату 

- ксерокопіювання 

- запис інформації на диск чи флешку 

- сканування  

- можливість пошуку інформації за допомогою комп’ютера 

10.     Послугами яких бібліотек Ви користуєтесь частіше? 

       -  бібліотека навчального закладу 

-  домашньою бібліотекою 



- сільською бібліотекою 

- районною бібліотекою 

-      інше(вказати)____________________________________ 

11.     Як часто Ви звертаєтесь до бібліотек? 

   - кожного тижня і частіше 

       - 1-2 рази на місяць 

       - кілька разів в 2-3 місяця 

  -  декілька разів в півріччя 

  - інше (вказати) 

12. Висловіть Ваші зауваження та пропозиції щодо поліпшення роботи  

бібліотеки  

  

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

o Вік   

o Стать   

Ж. -    Ч. -  

o Рід занять   

                                          Анкета читача 

1. Звідки ви найчастіше дізнаєтесь про книжки, які варто прочитати? 

 в бібліотеці 

 від друзів 

 з Інтернету 

 з телебачення 

 з радіо 

 з газет і журналів 

2.   Найближча бібліотека знаходиться: 

 близько від дому 

 далеко від дому 

 не знаю 

3.    Ви читаєте… 

 щодня 

 1-2 рази на тиждень 

 1-2 рази на місяць 

 рідше, ніж раз на місяць 

 

4.    Чому ви читаєте? 

                        для загальної ерудиції 

 не маю що робити у вільний час 

 примушують батьки 



 порадили друзі 

 бачила(в) фільм, захотілось прочитати 

 всі мої близькі читають 

 це модно 

 подобається 

 треба вчитися  

5. Які книжки Вам подобаються: 

 пригодницькі 

 казки та легенди 

 про природу і тварин 

 про подорожі й різні країни 

 історичні 

 релігійні 

 детективи 

 про дружбу та кохання 

 фантастика і фентезі 

 про життя ровесників 

 веселі історії, жарти, анекдоти 

 поезія 

 енциклопедії 

6. Де Ви берете книжки? 

   в сільській бібліотеці 

   в шкільній бібліотеці 

   в домашній бібліотеці 

   купляю 

   беру у друзів 

7. Ви користуєтесь Інтернетом для:  

 он-лайнових ігор 

 спілкування в чатах 

 підготовка домашніх завдань 

 читання книжок 

 інше 

 не користуюсь взагалі 

8. Що читають Ваші батьки? 

 друковані журнали і газети 

 художню літературу 

 довідкову літературу 

 професійну літературу 

 в Інтернеті 

 не знаю 

5. Що ви робите у вільний час? 

 спілкуюся з друзями 

 слухаю музику 

 займаюся спортом  



 дивлюся телевізор 

 займаюся творчістю 

  пораюся по господарству 

 бавлюся у комп’ютерні ігри 

 «вишу» в Інтернеті 

 займаюся рукоділлям 

 читаю  

6.  Як часто відвідуєте бібліотеку? 

 1-2 рази на тиждень 

 1-2 рази на місяць 

 не користуюсь узагалі 

7. Якою мовою ти переважно читаєш: 

 українською 

 російською 

 іншою 

12   .Чи доводилося тобі читати книжки: 

 з комп’ютера 

 з мобільного телефону 

 із спеціального пристрою e-book 

 не знаю про таке 

13.  З ким тобі хочеться ділитися враженнями від прочитаних книжок: 

 з друзями, сусідами 

 з батьками, рідними 

 ні з ким 

 інше 

14.  Чи читають твої батьки книжки, які ти їм радиш? 

   так 

   інколи 

   ні 

15.Чи читаєте ви книги родиною? 

 так 

 ні 

 не пам’ятаю 
 

 

                                     АНКЕТА ЧИТАЧА 

1. Чи є у вас домашня бібліотека? 

2. Які книги за тематикою тобі більше подобаються?: 

 Фантастика 

 Про тварин 

 Казки 

 Пригоди  

 Поезія 

 Детективи 



 Класика 

 Науково-популярні 

 Мистецтво 

 Про війну 

 Ужастики 

3. Які книги ти любиш читати?: 

 Товсті 

 Тонкі 

 Товсті і тонкі 

4.Як ти добираєш книги?: 

 Сам 

 За порадою бібліотекаря  

 За порадою друзів 

За порадою батьків 

5. Яка у тебе улюблена книжка? 

6. Яку книгу ти читаєш зараз? 

7. Твій улюблений герой 

9. Скільки книг ти прочитуєш протягом місяця? 

10. Що для тебе означає читання? 

 Самоосвіта 

       Задоволення  

 Розвага від нічого робити 

 Неприємна необхідність 

12. Які бібліотеки ти відвідуєш, крім шкільної та сільської? 

  

 

 

 

 

В И С Н О В К И 

Склад відвідувачів шкільної бібліотеки різного віку : від 7-9 років 42%, 

10-16 років 36%, вчителі 16% інші категорії 6%. 

В процесі проведеної роботи було виявлено, що читацькі інтереси шкільна 

бібліотека задовольняє на 47%. Вивчено інтереси до літератури різних галузей, 

але недостатньо художньої літератури в шкільній бібліотеці.  

На питання «Чи є у вас дома бібліотека» відповідь що є отримали -17% читачів 

шкільної бібліотеки. 

На питання «Чим приваблює бібліотека» як учні школи так і відвідувачі  

бібліотеки мають змогу поспілкуватися з бібліотекарем, отримати інформацію 

про літературу – 86%, решта тільки отримати потрібну літературу. 



Обробляючи дані опитування з питання «Чи читаєте ви щодня» - 16% так, 9% -  

1-2 рази на тиждень,  6% - 1-2 рази на місяць, інші в загалі раз на квартал. 

На питання «Що читаєте вдома?» - газети  - 2% читачів, журнали – 2%, 

отримують інформацію з Інтернету – 86% . 

Думка користувачів щодо розвитку  бібліотеки  дуже важлива для 

функціонування закладу. Питання «Висловіть Ваші зауваження та пропозиції 

щодо поліпшення роботи  бібліотеки» дало змогу дізнатися, що читачі 

хочуть, щоб бібліотека поповнювала свій фонд творами сучасних українських 

авторів, науково -популярною літературою, художньою літературою для 

підлітків, а також, бажають, щоб в бібліотека надавала послугу з роздруківки 

тексту, а також хочуть чути поради бібліотекаря щодо вибору книги. 

Підсумки дослідження дають підстави стверджувати, що в  умовах сьогодення 

послугами бібліотеки користується не значна частина читачів. 

Опитування дало можливість зробити оцінку стану бібліотек , визначити місце 

бібліотеки в житті школи, та потреби користувачів, ступінь їх задоволення, 

дізнатися думку відвідувачів щодо покращення діяльності бібліотеки. Є над 

чим працювати.  

 


