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У 2017 році на сайті Національної бібліотеки України для дітей у рамках 

заходів, присвячених відзначенню 50-річного ювілею бібліотеки, проводилося 

онлайн-опитуваня «Улюблена книжка твоєї родини». Воно тривало декілька 

місяців, маючи своєю метою визначення спектру улюблених книжок 

користувачів бібліотеки різних поколінь та оцінка діяльності бібліотеки за 

ступенем задоволення запитів користувачів.  

До участі в онлайн-опитуванні мали можливість долучитися всі 

користувачі бібліотеки, але, на жаль, відповіді надали всього 156 респондентів. 

Серед них 77,0% – постійні користувачі, 8,9% – віртуальні, 9,6% – користувачі у 

минулому, 4,5% – випадкові користувачі. За віком респонденти розподілилися 

так: користувачі 6-9 років – 25,6%, 10-12 років – 27,0%, 13-15 років – 17,3%, 16-

18 років – 6,4%, респонденти вікової категорії «Інший вік» – 23,7%. 

На першому етапі опитування учасникам було запропоновано назвати 

улюблену книжку дитинства своїх батьків. Серед респондентів – 78,3% 

постійних користувачів бібліотеки, 10,9% – користувачів у минулому, 8,7% – 

віртуальних користувачів, 2,2% – випадкових.  

Вікові категорії респондентів: 10-12 років – 19,6%, 13-15 років – 17,4%, 6-9 

років – 10,9%, 16-18 років – 4,3%, найбільшою була категорія користувачів 

старших 18 років – 47,8%.  

69,6% респондентів повідомили, що бібліотека завжди задовольняє їхні 

запити на книжки. 30,4% – незадоволені наявними книжковими ресурсами. 

Аналіз відповідей показав, що назви згаданих користувачами книжок 

майже не повторювалися. Серед тих, що були названі кількома респондентами, 

«Три товариші» Е.М. Ремарка. Цей твір назвали респонденти різних вікових 

категорій – 6-9 років, 13-15 років та користувачі старші 18 років. «Тореадори з 

Васюківки» В. Нестайка, «Три мушкетери» А. Дюма називали респонденти 10-

12 років та старші 18 років. Книгу «Чук і Гек» А. Гайдара із задоволенням 

читали у дитинстві батьки користувачів старших 18 років, «Чарівник 

Смарагдового міста» О. Волкова – 6-9 та 13-15 років. Усі ці респонденти – 

постійні користувачі бібліотеки.  
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На другому етапі проведення опитування респондентам пропонувалося 

називати улюблені книжки своїх бабусі та дідуся. Серед респондентів 73,5% 

постійних користувачів, віртуальних – 14,0%, у минулому – 7,8, випадкових – 

4,7%. 

Вікові категорії, що взяли участь у онлайн-опитуванні: 6-9 років – 32,8%, 

10-12 років – 31,2%, 13-15 років – 18,8%, інший вік – 11,0%, 16-18 років – 6,2%. 

Про те, що бібліотека завжди задовольняє їхній запит на книжку, 

повідомили 92,2% респондентів, 7,8% відмітили, що бібліотека не завжди це 

може зробити. 

Із задоволенням респонденти різних вікових категорій називали книги, 

якими захоплювалися у своєму дитинстві їхні бабусі й дідусі. Повторних 

згадувань книжок у відповідях на це запитання було більше. Це «Кобзар» 

Т. Шевченка, який вказували респонденти 10-12 років; вірші А. Барто – 10-12 

років та «Інший вік»; «Тимур і його команда» А. Гайдара та «Діти капітана 

Гранта» Ж. Верна – 13-15 років та старші 18 років; «П’ятнадцятирічний капітан» 

Ж. Верна – 6-12 років та 16-18 років; «Робінзон Крузо» Д. Дефо – 6-12 років; 

Велика дитяча енциклопедія – 6-9 років та категорії «Інший вік»; «Пригоди 

Цибуліно» Дж. Родарі – 6-9 років та 16-18 років; «Лікар Айболить» та «Муха-

Цокотуха» К. Чуковського – 6-9 років та 13-15 років; «Молода гвардія» О. 

Фадєєва –10-15 років. 
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На третьому етапі проведення опитування респондентам пропонувалося 

назвати свою улюблену книжку.  

Серед респондентів 80,4% – постійних користувачів, 10,9% – користувачів 

у минулому, випадкових – 6,5%, віртуальних – 2,2%. 

За віком вони розподілилися так: 6-9 років – 32,6%, 10-12 років – 23,9%, 

іншого віку – 19,6%, 13-15 років – 15,2%, 16-18 років – 8,7%. 

93,5% учасників онлайн-опитування задоволені спроможністю бібліотеки 

задовольнити їхні запити на книжки, і лише 6,5% відмітили, що бібліотека не 

завжди може це зробити. 
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Кожен учасник онлайн-опитування поділився назвою своєї улюбленої 

книжки. Це «Белая гвардия» М. Булгакова, яку вподобав респондент вікової 

категорії 13-15 років, «Сказка о царе Салтане» О. Пушкіна та «Человек, который 

смеется» В. Гюго – старші 18 років; «Гаррі Поттер» Дж. Ролінг сподобався дітям 

6-15 років; «Коник-Горбоконик» П. Єршова – 6-9 років; «Карлсон, що живе на 

даху» А. Ліндгрен – 10-15 років, «Кров людська – не водиця» М. Стельмаха – 

16-18 років, «Тореадори з Васюківки» В. Нестайка – 10-12 років. Також діти 

називали твори сучасних українських авторів. Книжки «Володар Макуци, або 

Пригоди Вужа Ониська» та «Маляка і гаплик» О. Дерманського сподобалися 

респондентам 6-9 років, «Канікули для Інформи» О. Есаулова – 10-12 років, 

«Король ринкової вулиці» О. Бакуменка – 16-18 років, «Федько, прибулець з 

Інтернету» С. Гридіна – старшім 18 років. Найбільшу кількість згадувань 

отримали книжки сучасного українського письменника М. Кашницького – 

«Пригоди Пухнастика і В’юнка», «Уроки мужності» – назвали респонденти 6-15 

років.  

Отже, онлайн-опитування показало, що 85% респондентів підтверджують 

спроможність бібліотеки задовольнити їхні запити на книжку. Також 

опитування засвідчило наявність розширеного діапазону літературного читання 

користувачів НБУ для дітей – протягом усього онлайн-опитування у відповідях 

респондентів назви улюблених книг як самих дітей, так і членів їхніх родин 

повторювалися не часто. Але такі факти все ж мали місце. Усі три покоління 

читачів у дитинстві захоплювалися читанням українських народних казок, казок 

різних країн світу, збірками казок братів Грімм; творами дитячих поетів та 

письменників А. Барто та К. Чуковського («Лікар Айболить», «Муха-

Цокотуха»); пригодницькими та фантастичними творами класиків зарубіжної 

художньої літератури («Робінзон Крузо» Д. Дефо; «П'ятнадцятирічний капітан», 

«Діти капітана Гранта» Ж. Верна; «Три мушкетери» А. Дюма); трилогією 

«Незнайко» письменника М. Носова; казкою відомого італійського дитячого 

письменника Дж. Родарі «Пригоди Цибулино»; романом «Три товариші» 
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німецького письменника Е.М. Ремарка; «Кобзарем» вітчизняного генія Т.Г. 

Шевченка тощо. 

Кожному поколінню читачів властиві свої особисті літературні 

уподобання та притаманно захоплюватися творами, популярними у свою епоху. 

У радянські часи діапазон видавничої книжкової продукції для дорослих і дітей 

був невеликим, хоча й виходив у світ тисячними, навіть мільйонними 

накладами. Враховуючи розміри радянської країни та кількість населення в ній, 

читачам було нелегко знайти бажану книжку. На вибір читача не могла не 

впливати й діюча ідеологія та вимоги існуючої системи освіти. Здебільшого це 

можна пояснити, що (за відповідями) улюбленими книжками дитинства бабусь 

та дідусів респондентів були «Молода гвардія» О. Фадєєва, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого, «Мальчишки сорок первого года» В. 

Дубровіна, «Тимур та його команда» А. Гайдара, а також «Школа над морем» О. 

Донченка, «Бригантина» О. Гончара, «Маленький обірванець» Дж. Грінвуда. 

Обожнювали читати та перечитувати відомі твори А. Дюма, Ж. Верна, М. Твена, 

Д. Свіфта, Е.М. Ремарка.  

Гостро пам'ятаючи яскраві емоційні переживання, пов'язані із зануренням 

у світ героїв творів цих авторів, з особливим душевним щемом колишні дівчата 

та хлопці намагалися передати власний читацький досвід своїм дітям. Тому у 

відповідях про улюблені книжки дитинства батьків наших респондентів твори 

зарубіжних класиків згадуються поряд із класиками російської та української 

прози та поезії (казки О. Пушкіна, вірші А. Барто, К. Чуковського, С. Міхалкова, 

проза Л. Толстого, М. Носова, Ю. Олєши, О. Волкова, О. Гріна, А. Бруштейн, А. 

Гайдара, вірші Т. Шевченка, Лесі Українки, книжки М. Трублаїні, Б. Чалого, В. 

Нестайка). 

87% відповідей респондентів-дітей щодо власної улюбленої книги містять 

назви книг українських авторів (32%), а також україномовні переклади творів 

зарубіжних авторів (55%). 13% відповідей склали назви російськомовних книг 

зарубіжних, російських та радянських авторів («Сказка о царе Салтане» 

О. Пушкіна, «Белая гвардия» М. Булгакова, «Человек, который смеется» В. Гюго 
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тощо). 35% відповідей – це твори сучасних українських авторів, видані у 2000-

2016 рр.: О. Дерманського, О. Есаулова, О. Бакуменка, С. Гридіна, М. 

Кашницького. До речі, відповіді щодо книги «Уроки мужності» М. 

Кашницького склали 8,7% від загальної кількості. Те, що діти 6-18 років 

називали книги, які зараз не дуже популярні серед їхніх однолітків, говорить про 

тісний сімейний зв’язок поколінь. Адже ними захоплювалися старші члени 

родини та рекомендували своїм нащадкам. 

Ці факти доказують, що спектр улюблених книжок користувачів НБУ для 

дітей є широким. Сучасні діти у своєму літературному виборі орієнтуються не 

тільки на рекомендації та читацькі враження старших членів родини, а й 

цікавляться станом сучасного українського книжкового ринку та мають доступ 

до читання нових творів вітчизняних дитячих письменників. Книга продовжує 

об’єднувати читацькі покоління родин, а НБУ для дітей уже 50 років поспіль 

задовольняє їхній попит на книгу.  

 

 

 

 

 

 
Виконавець:  

методист І категорії   Є. Подокопна 


