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На колір і смак товариш не всяк: що читає сучасний бібліотекар? : 
аналітична довідка за результатами соціологічного дослідження / Публічна 
бібліотека імені Лесі Українки ; уклад. Н. Гуцул. – Київ, 2020. – ….с. 

Видання містить матеріали про результати соціологічного дослідження «На 
колір і смак товариш не всяк: що читає сучасний бібліотекар?», що проводилось 
серед бібліотечних фахівців публічних бібліотек міста Києва. 

Адресоване бібліотечним фахівцям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала                                                Н. Гуцул 

 

Аналітичне опрацювання, 

комп’ютерний набір                                    Н. Гуцул 

 

Відповідальна за випуск                             О. Романюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



На сьогодні дуже багато вимог постає перед бібліотекарями. Вони мають 
бути: піар-технологами, культурологами, фахівцями з інформаційних 
технологій, дизайнерами, літературознавцями, психологами. В той же час бути 
ерудованими, креативними, комунікабельними, інтелектуальними, творчими, 
справжніми професіоналами своєї справи. Саме такі вимоги висуваються 
суспільством, бібліотекою та читачем до бібліотекаря. Тож, чим цікавляться 
бібліотекарі нашого міста, як підвищують свою кваліфікацію, яку літературу 
читають – все це ми отримали у відповідях на питання нашої анкети. 

Актуальність теми була зумовлення визначеністю, наскільки бібліотекарі 
відповідають вимогам сучасності. 

Мета дослідження: визначення ролі бібліотекаря у роботі бібліотек, 
визначення професіоналізму та ерудованості бібліотекарів, визначення шляхів 
удосконалення знань бібліотечних фахівців. 

Завдання дослідження: 

• Проаналізувати освіченість бібліотечних фахівців, їхні читацькі 
вподобання. 

Учасники дослідження: 10 ЦБС та Публічна бібліотека імені Лесі Українки 
для дорослих міста Києва. 

Метод дослідження: анкетне опитування 

У серпні 2020 року Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих 
м. Києва проводила соціологічне дослідження «На колір і смак товариш не всяк: 
що читає сучасний біблотекар?». Анкета розроблена працівниками науково-
методичного відділу і вміщувала 16 питань: 9 питань – закритих (з варіантами 
відповідей), 7 питань – відкритих. 

Базами дослідження стали 11 респондентів: 10 ЦБС та Публічна бібліотека 
імені Лесі Українки для дорослих м. Києва. Загалом в анкетуванні взяли участь 
330 бібліотечних працівників 

 

Аналіз складу користувачів за освітою показує, що найбільший відсоток 
респондентів з вищою освітою – 78, 2%, з середньою спеціальною – 14,5 %, з 
незакінченою вищою – 5,5%, середньою – 1,8%. 



 
Найбільша кількість респондентів віком від 35 до 60 років – 62,4%, 

найменше – від 18 до 25 років. 

 

Звичайно, в бібліотеках переважно працюють жінки, тому серед опитаних 
97,6 % саме жінок. Хоча, приємно, що долучилися до опитування і чоловіки та 
надали свої відповіді. 

 
На питання Як часто Ви читаєте? 63,3% респондентів відповіли, що 

читають щодня, 32,1% – кілька разів на тиждень, інші надали різні відповіді: 
читають з періодичністю раз на тиждень, раз на 2 місяці, на вихідних, раз в два-
три тижні, раз на місяць, коли є вільний час, по можливості тощо. 

 



 

На питання Cкільки приблизно книг Ви прочитали за останній рік? 117 
бібліотекарів відповіли, що прочитали за рік до 20 книг, 96 – до 50 книг, 59 – до 
10 книг, 30 – до 100 книг. Близько 20 осіб прочитали більше 100 книг. І 6 осіб, 
що дуже несподівано, відповіли «0». 

У наступному питанні На Вашу думку Ви читаєте книжок 51% 
респондентів відповіли, що хотілося б більше, близько 31 % – достатньо, 12% – 
мало, і близько 7 відсотків відповіли, що читають багато. 

 

 
 
На питання З якою метою Ви читаєте?, отримано такі відповіді: найбільше 

з пізнавальною, дозвілєвою метою та для самоосвіти. А також: для задоволення, 
для саморозвитку, для душі тощо. 

 
В наступному питанні Яку літературу Ви читаєте? респонденти розкрили 

свої таємниці та написали, яку саме літературу вони читають. Найбільше 
читають сучасну художню літературу (80,3%), періодичні видання (61,2%), 
науково-популярну літературу (53,9%), класичну художню літературу (53,6%), 
довідкову літературу (37,9%), детективи (18,5 %), фантастику (18,5%). 
Цікавляться також й іншими жанрами літератури. 



 
На питання Найчастіше Ви читаєте 88,8% відповіли, що найчастіше 

читають вдома, 44,2 % – на відпочинку, а 29,4% – у транспорті. 
 

 
 

Щодо питання Якій книзі Ви надаєте перевагу для читання?, то тут 
бібліотекарі традиційні у виборі – надають перевагу саме друкованій книзі, хоча 
використовують й електронну (13%). 

 



На наступне питання На Вашу думку, чи потрібно читати літературу для 
підвищення своєї кваліфікації? майже всі відповіли ствердно. 

 
 

І, виходячи з попереднього питання, 87,3% відсотків респондентів на 
наступне питання Чи читаєте Ви літературу для підвищення своєї 
кваліфікації? відповіли, що читають літературу з теоретичних питань 
бібліотекознавства, форми і методи бібліотечної роботи, розвиток читання, про 
новітні інформаційні технології, з психології тощо. 

 
На питання Чи читаєте Ви професійні блоги? 71,2% респондентів 

відповіли, що користуються професійними блогами, а саме: Методична служба 
ПБ Києва, Бібліотекарі київських публічних, блог УБА, блоги провідних 
бібліотек України, Пан бібліотекар, Дарницька книгиня та інші. 

 
 

  



Висновки 

Сучасне суспільство вимагає від бібліотекарів мислити по новому, 
навчатися новому, впроваджувати нове у роботу бібліотек. Змінюються вимоги 
до професійної компетенції бібліотечних працівників, а престиж бібліотечної 
професії залежить не лише від фахового рівня бібліотекарів, а й від їхньої 
загальної ерудиції та того, ЩО і ЯК читає бібліотекар. 

Опрацювавши анкети респондентів, можна сказати: 

- найактивнішими у читанні є бібліотекарі віком 35-60 років; 

- більшість респондентів мають вищу освіту; 

- бібліотекарі читають як художню літературу, періодичні видання, так і 
галузеву – з пізнавальною, дозвілєвою метою та з метою самоосвіти; 

- фахівці бібліотек надають перевагу друкованій книжці та активно 
цікавляться професійними блогами. 

Підсумки соціологічного дослідження показують, що бібліотекарі міста 
цікавляться сучасною літературою та новими формами роботи, активно 
займаються самоосвітою. 

Оскільки на даний час все більше фахівців звертається до питань самоосвіти 
з різних тем, рекомендуємо проводити: 

 навчання з новітніх сучасних технологій та навчання з шифрування за 
таблицями УДК, 

 вивчення нових форм бібліотечної роботи та впровадження їх в практику, 
 вивчення та впровадження в практику нових форм та методів просування 

читання тощо. 

 

  



АНКЕТА 

На колір і смак товариш не всяк: що читає сучасний бібліотекар? 

1. Ви працюєте в ЦБС району: 
• Голосіївського 
• Дарницького 
• Деснянського 
• Дніпровського 
• Оболонського 
• Печерського 
• Подільського 
• Святошинського 
• Соломянського 
• Шевченківського 
• Публічнії бібліотеці імені Лесі Українки 

2. Як часто Ви читаєте? 
• Щодня 
• Кілька разів на тиждень 
• Ваш варіант 

3. Скільки приблизно книг Ви прочитали за останній рік: 
• _________________________________________ 

4. На Вашу думку Ви читаєте книжок: 
• Багато 
• Мало 
• Достатньо 
• Хотілося б більше 

5. З якою метою Ви читаєте? 
• Пізнавальною 
• Дозвілєвою 
• Для самоосвіти 
• Ваш варіант 

6. Яку літературу Ви читаєте? 
• Періодичні видання 
• Художню літературу класичну 
• Художню літературу сучасну 
• Детективи 
• Фантастику 
• Любовні романи 
• Науково-популярну 
• Довідкову 
• Ваш варіант________________________________ 



7. Найчастіше ви читаєте: 
• У транспорті 
• Вдома 
• На відпочинку 
• Ваш варіант_________________________________ 

8. Якій книзі Ви надаєте перевагу для читання? 
• Друкованій 
• Електронній 

9. На Вашу думку, чи потрібно читати літературу з підвищення своєї 
кваліфікації 

• Так 
• Ні 

10.  Чи читаєте Ви літературу для підвищення своєї кваліфікації? 
• Так 
• Ні 

11.  Якщо так, то вкажіть, будь ласка, з яких напрямків: 
• _________________________________________ 

12. Чи читаєте Ви професійні блоги? 
• Так 
• Ні 

13. Якщо так, то вкажіть, будь ласка, яким надаєте перевагу: 
• ____________________________________________ 

14. Ваша стать: 
• Чол. 
• Жін. 

15. Ваш вік: 
• 18-25 років 
• 26-35 років 
• 35-60 років 
• Старші 60 років 

16. Ваша освіта: 
• Середня 
• Середня-спеціальна 
• Незакінчена вища 
• Вища 

 


