
Бібліотека-філія села Базаринці провела дослідження з «Вивчення 

незадоволеного читацького попиту на книжкову продукцію в публічних 

бібліотеках України», що дозволяє простежити динаміку змін читацьких 

інтересів та уподобань, виявляти зміни у тенденціях читання та 

функціонування української книги у суспільстві.  

В ході дослідження було проаналізовано «Зошити незадоволеного 

читацького попиту бібліотек» за 2010-2011 роки. 

Читацький попит – одне із важливих вимірювачів соціального критерію 

якості формування бібліотечного фонду. Потреби користувачів виявляються 

у їх запитах на документ, із яким звертаються до бібліотекаря. 

Незадоволений читацький попит у бібліотеці-філії фіксується в 

«Зошиті незадоволеного попиту». Тут користувачі виказують свої побажання 

щодо наявності у документному фонді книгозбірні тієї чи іншої книги або 

літератури певної тематики.  

У нашій бібліотеці постійно вивчається незадоволений читацький 

попит в ході здійснення соціологічних локальних досліджень, опитування 

користувачів бібліотеки-філії. В 2009 році Базаринецька бібліотека-філія 

проводила соціологічне дослідження «Втрачений читач» на основі аналізу 

запитів незадоволеного читацького попиту. 

Протягом останніх 4 років у структурі читацького попиту відбулись 

значні зміни. Це пов’язано з більшою поінформованістю користувачів 

завдяки мас-медіа, мережі Інтернет. Читачі бібліотеки-філії хочуть бачити на 

полицях книгозбірні твори як вітчизняних авторів, так і зарубіжних, серед 

них Н.Фіалко, Люко Дашвар, Л.Лузіна, С.Майєр, П.Коельо, О.Уайльд та ін.                      

Перевага надається таким літературним жанрам як роман, оповідання, 

повість. Тематика творів різноманітна – історична,  містика, психологічний 

триллер, детектив, соціально-побутовий роман.  

Аналіз відмов на літературу показав, що більшість запитаних книг 

користувачі не отримали через відсутність їх у фондах бібліотек і зовсім мала 

кількість відмов на запит – зайняті іншими читачами. 

Вивчення незадоволеного читацького попиту впливають на 

задоволення інформаційних запитів користувачів. Хоча з невеликою 

кількістю надходжень літератури до нашої бібліотеки-філії це зробити дуже 

важко, адже за 2009-2011 роки надійшло всього 113 примірників книг, також 

стараюсь задовольнити інформаційні запити за допомогою МБА, замовляючи 

потрібні книги в Збаразькій ЦБ. 

За Державною програмою функціонування і розвитку української мови 

до 2010 р. не отримано жодної книги. Наша бібліотека немає інформації про 

репертуар обов’язкового місцевого примірника документів, і у фонд ці 

примірники не надходять. 

Отже, соціологічне вивчення проблеми незадоволеного читацького 

попиту в бібліотеці-філії села Базаринці виявило низку об’єктивних та 

суб’єктивних факторів його виникнення. Серед внутрішніх факторів впливу 

на читацький попит є професіоналізм працівника бібліотеки, підвищення 

культури та якості обслуговування, збереження кількості постійних 

користувачів, використання бібліотекою-філією новітніх технологій та 

комплектування фонду електронними документами. 



 

 

Додаток №1 

 

 

Бібліотека-філія с. Базаринці__        

 

 

Аналіз обліку незадоволеного 

читацького попиту на українську книгу. 

 

 Проаналізуйте, будь ласка, зошит (журнал, картотеку) незадоволеного 

читацького попиту Вашої бібліотеки за 2010-2011 роки. По кожному виду видань 

за цільовим призначенням (наукові, науково-популярні, довідкові, літературно-

художні видання) відберіть по 10-15 вітчизняних книжок, на які читачі отримували 

відмови найчастіше. Занесіть дані до таблиці. 

 

№ 

п/п 

Автор Назва К-ть           

відмов 

Причини 

відмов 

Українська художня література 

1. Багряний І. Тигролови 9 видано з фонду 

2. Фіалко Н. Родинні гріхи 8 немає у фонді 

3. Лепкий Б. Мазепа 7 немає у фонді 

4. Франко І. Украдене щастя 7 видано з фонду 

5. Люко Дашвар Село не люди 7 немає у фонді 

6. Франко І. Перехресні стежки 6 видано з фонду 

7. Фіалко Н.  Кохання з першого погляду 6 немає у фонді 

8. Назарук О. Роксоляна 5 видано з фонду 

9. Самчук У. Марія 5 немає у фонді 

10. Стороженко О. Марко проклятий 5 немає у фонді 

11. Лузіна Л. Київські відьми 4 немає у фонді 

12. Романчук Л. Чотири дороги на зустріч 4 немає у фонді 

13. Люко Дашвар Биті є. Макар. 3 немає у фонді 

14. Печорна О.  Грішниця 2 немає у фонді 

15. Хвильовий М. Сині етюди 2 немає у фонді 

Зарубіжна художня література (переклади укр. мовою) 

1. Майєр С. Сутінки. 15 немає у фонді 

2. Коельо П. Заїр 10 немає у фонді 

3. Уайльд О. Портрет Доріана Грея 9 немає у фонді 

4. Руставелі Ш. Витязь у тигровій шкурі 9 видано з фонду 

5. Шоу Б. Пігмаліон 9 немає у фонді 

6. Флобер Г. Пані Боварі 7 немає у фонді 

7. Булгаков М. Майстер та Маргарита 6 немає у фонді 

8. Кафка Ф. Перевтілення 6 немає у фонді 

9. Піколт Д. Забрати кохання 5 немає у фонді 

10. Стіл Д. Дар 5 немає у фонді 

11. Конан Дойл А. Пістрява стрічка 3 немає у фонді 

12. Крісті А. Таємниця Іспанської Шалі 3 немає у фонді 

13. Мегре В. Анастасія 2 немає у фонді 



14. Крісті А. Дельфійський Оракул 2 немає у фонді 

15. Муракамі Х. Танцюй, танцюй, танцюй 2 немає у фонді 

Науково-популярні видання 

1. Жила В. Збаражчина 12 немає у фонді 

2. Юнак В.Ю.  Наркоманія дорога в безодню 8 немає у фонді 

3. Соломченко О.Г. Писанки українських Карпат 7 немає у фонді 

4. Толстуха Є.С. Фітотерапія 7 немає у фонді 

5. Вечерський В.В.  Українські монастирі 6 немає у фонді 

6. Піджаренко О.М. Зброя і ми 6 немає у фонді 

7. Штромайєр Г. Політика і мас-медіа 6 немає у фонді 

8. ред. Преварська М.І. Велесова книга 5 немає у фонді 

9. Кара-Васильєва Т. Українська вишивка 5 немає у фонді 

10. Томан І. Мистецтво говорити 4 немає у фонді 

11. Єщенко П.С. Економіка для всіх 4 немає у фонді 

12. Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського 

фольклору 
4 немає у фонді 

13. Олійників О. Сторінки історії українського 

військово-морського флоту 
3 немає у фонді 

14. Казанцева Л.В.  Київське вікно у Всесвіт 2 немає у фонді 

15. Качор І. Марево давнього Львова 2 немає у фонді 

Наукові видання 

1. Задірака В.К.  Комп’ютерна криптологія 9 немає у фонді 

2. за ред. Сміт Т. Людина: навчальний посібник з 

анатомії та фізіології 
6 немає у фонді 

3.  Штангрет А.М. Формування економіки знань в 

Україні 
5 немає у фонді 

4. Яценко Б.П. Політична географія і 

геополітика 
5 немає у фонді 

5. Шулега С.С. Дизайн. Історія зародження та 

розвитку дизайну 
5 немає у фонді 

6. Романцов В.О. Українці на одвічних землях 4 немає у фонді 

7. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – 

інноваційні аспекти 
4 немає у фонді 

8. Пікус А.Ю. Сільське господарство України 4 немає у фонді 

9. Ющенко В. Гроші: розвиток попиту та 

пропозиції в Україні 
3 немає у фонді 

10. Ткаченко О.Б. Українська мова і мовне життя 

світу 
3 немає у фонді 

11. Баран В.К. "Просвіта" на Волині: минуле і 

сучасне. 
2 немає у фонді 

12. Януль І.Є. Медичне страхування в Україні: 

проблеми та перспективи 
2 немає у фонді 

13. Шкарабан С. Економічний аналіз 1 немає у фонді 

14. Нісімчук А.С. Фізичне виховання, спорт і 

культура здоров'я у сучасному 

суспільстві 

1 немає у фонді 

 

Довідкові видання 

1. Дяченко Г. Новий довідник: 

Математика. Фізика. 

9 немає у фонді 

2. Данилюк І. Універсальний словник сучасної 

української мови 
9 немає у фонді 

3. Зимогоров О. Як захистити та відстояти свої   



права в суді, ДАІ, банках та 

комунальних службах 
9 немає у фонді 

4. ред. Будний Б. Біологія: довідник для учнів 

та абітурієнтів 

8 немає у фонді 

5. Гіжевський В.К. Популярна юридична 

енциклопедія 
7 немає у фонді 

6. Зварич В.В. Нумізматичний словник 6 немає у фонді 

7. Данилюк І. Універсальний словник сучасної 

української мови 
6 немає у фонді 

8. Дубічинський В. Українська мова. Сучасний 

довідник. 
5 немає у фонді 

9. _____ Зрозумій мене: тлумачний 

словник української мови 
5 немає у фонді 

10. ред.-упор. Тка-     

чук М.Л. 

Філософська думка в Україні: 

біобібліографічний словник 
5 немає у фонді 

11. Шаповал Ю. Ілюстрована енциклопеція 

України. Держава. 
4 немає у фонді 

12. Левашова І. Повна енциклопедія очищення та 

лікування організму 
4 немає у фонді 

13.  Афанасьєв Е.М. Довідник грибника 3 немає у фонді 

14. Алєксєєв В. Шлях до довголіття 2 немає у фонді 

15. Дубічинський В. Сучасний тлумачний словник 

української мови 
2 немає у фонді 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2 

Тематичний попит 

(будь ласка, підкресліть та /або вкажіть самостійно,  

літератури за якими темами у бібліотеках недостатньо, а вона є актуальною та 

необхідною для Ваших користувачів) 

Природничі науки  

Фізико-математичні науки 

Хімічні науки 

Науки про Землю (геодезичні, геофізичні, геологічні та географічні науки) 

Біологічні науки 

Екологія. Охорона природи 

 

Техніка. Технічні науки 

 Енергетика. (Енергозберігаючі технології) 

Радіоелектроніка. Інформатика 

Будівництво 

Транспорт  

Поліграфія, фотокінотехніка 

Харчові виробництва 

Легка промисловість  

Рукоділля, кулінарія 

 

Сільське і лісове господарство 



Рослинництво 

Тваринництво 

Бджільництво 

 

 

 

Медицина. Охорона здоров’я 

Народна медицина та методи лікування. 

Профілактика різних захворювань 

Догляд за хворими 

Здоровий спосіб життя. Боротьба із шкідливими звичками. 

Раціональне харчування 

 

Суспільні науки в цілому 

 

Соціологія 

Соціальні технології_____________________________________________ 

Статистика 

 

Демографія 

Демографічна ситуація в Україні___________________________________ 

 

Історія. Історичні науки 

Історія України,   

Історія регіонів України  

Всесвітня історія 

Етнографія 

Народознавство. Звичаї, свята та обряди 

Країнознавство. 

Українознавство. Звичаї, свята та обряди народу України, та її регіонів  

 

Економіка. Економічні науки 

Економічна географія 

Світова економіка 

Економіка України 

Фінанси та кредит 

Економіка підприємництва 

Економіка галузева 

Економіка сільського господарства 

Економіка промисловості 

Менеджмент 

Маркетинг  

 

Політика. Політичні науки 

Політична ситуація в Україні, політичні партії, діячі 

Громадсько-політичні рухи 

Політологія 

 

Право. Юридичні науки 

Законодавчі матеріали, коментарі до законів 



Держава і право, атрибутика влади, державотворення 

Галузі права (Цивільне право, Сімейне право, Кримінальне право, Земельне право, 

Міжнародне право, Господарське право, Фінансове право) 

 

Військова справа. Воєнна наука 

Збройні сили 

Історія армії 

Цивільна оборона (захист) 

 

Культура. Наука. Освіта  
Культорологія 

Освіта. Педагогіка 

Фізична культура і спорт 

Бібліотечна справа 

 

Філологічні науки  
Мовознавство (в т.ч. іноземні мови) 

Літературознавство (в т.ч. історія та теорія літератури, літературна критика на 

твори укр. та зарубіжних авторів матеріали про письменників) 

 

Художня література 

 Українська, зарубіжна, 

 Фольклор, класика, сучасна, твори молодих авторів 

 Пригоди, детективи, історичні, жіночі романи, фантастика, фентазі 

 Проза. Поезія. Драматичні твори. 

 

Мистецтво  

Декоративно-прикладне мистецтво 

Живопис, скульптура 

Кіно. Театр 

Художня самодіяльність 

Музична літ. (в т.ч. нотні, аудіо та відео видання) 

 

Релігія. Містика. Вільнодумство 
Релігієзнавство 

Історія релігії та церкви 

Релігії світу, 

Релігії України (в т.ч. стародавньої України) 

Релігійні обряди 

 

Філософія 

Логіка 

Етика 

Естетика 

Історія філософії________________________________________________________ 

Психологія 

Галузі психології (в т. ч. вікова, соціальна, практична, популярна) 

Популярна психологія, практична психологія  

 

Література універсального змісту  



 (Вкажіть, за якими конкретно темами або галузями знань) 

Довідкова  

Словники (галузеві, тематичні, тлумачні, двомовні і т.і.).  

Тлумачні словники української мови, українсько-італійський розмовник 

 

Довідники (галузеві, тематичні, і т.і.) 

Народна медицина, будівництво, квітникарство, бджільництво_______________ 

 

Енциклопедичні видання (універсальні, галузеві) 

Історична енциклопедія, Енциклопедія Сучасної України_____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У бібліотеці-філії села Стриївка проведено дослідження з «Вивчення 

незадоволеного читацького попиту на книжкову продукцію в публічних 

бібліотеках України», що дозволяє простежити динаміку змін читацьких 

інтересів та уподобань, виявляти зміни у тенденціях читання та 

функціонування української книги у суспільстві.  

Незадоволений читацький попит у бібліотеці-філії фіксується в 

«Зошиті незадоволеного попиту», кий був проаналізований в ході вивчення 

проблеми за 2010-2011 роки. 

В 2009 році бібліотека-філія села Стриївка проводила соціологічне 

дослідження «Втрачений читач» на основі аналізу запитів незадоволеного 

читацького попиту. Постійно проходить опитування користувачів бібліотеки 

в ході індивідуальних бесід,щодо бажаної літератури на полицях книгозбірні; 

аналіз читацьких формулярів. 

За останні 4 роки вже виявилась тенденція щодо прагнення 

користувачів отримувати  книги вітчизняних авторів з різноманітних галузей 

знань. Деякі книги, які потрапляли у списки відмов минулих років, 

налічуються в них і тепер. Це, в основному, твори української художньої 

літератури М.Матіос, Люко Дашвар, Ю.Мушкетик, М. та С. Дяченки. Серед 

авторів зарубіжної літератури найчастіше дають запити на твори Д.Браун, 

П.Коельо, Х.Муракамі, В.Суворов,  Б.Акунін. Тематична структура відмов-

лень досить різноманітна. Це видання з філософії, політології, історії, 

економіки, права. Такий  літературний жанр як епічний твір, тобто, 

оповідання, повість, роман мають значну перевагу над такими жанрами як 

драматичний чи ліричний. 

На відмовлення читачам впливають як об’єктивні, так і суб’єктивні 

чинники. Реалії сьогодення такі, що здебільшого бібліотекар змушений 

відмовляти читачеві через відсутність видання у фонді або його малу 

екземплярність. Повністю уникнути відмовлень у бібліотеці неможливо, бо 

невідповідність запитів читачів і наявних фондів зумовлюються різними 

причинами. В залежності від характеру незадоволених читацьких потреб (на 

видання, що входять до складу ядра бібліотечного фонду, чи на книги, які 

користуються тимчасовим підвищеним попитом) вживаються і різні заходи 

для ліквідації відмовлень, зокрема використовується обмінний фонд, послуги 

МБА. З невеликою кількістю централізованого надходження літератури до 

нашої бібліотеки-філії це зробити дуже важко, адже за 2009-2011 роки 

надійшло всього 132 примірники книг. 

За Державною програмою функціонування і розвитку української мови 

до 2010 р. не отримано жодної книги. Наша бібліотека немає інформації 

щодо репертуару обов’язкового місцевого примірника документів, і у фонд ці 

примірники не надходять. 

Незадоволений попит користувачів бібліотек є сьогодні однією із 

найсерйозніших проблем, від вирішення якої залежить, чи стане бібліотека 

сучасною інформаційною і освітньою установою, чи залишиться осередком 

зберігання надбань минулого. 
 

 

 



 

Додаток №1 

 

 

 Бібліотека- філія с. Стриївка__ 

 

 

Аналіз обліку незадоволеного 

читацького попиту на українську книгу. 

 

 Проаналізуйте, будь ласка, зошит (журнал, картотеку) незадоволеного 

читацького попиту Вашої бібліотеки за 2010-2011 роки. По кожному виду видань 

за цільовим призначенням (наукові, науково-популярні, довідкові, літературно-

художні видання) відберіть по 10-15 вітчизняних книжок, на які читачі отримували 

відмови найчастіше. Занесіть дані до таблиці. 

 

№ 

п/п 

Автор Назва К-ть           

відмов 

Причини 

відмов 

Українська художня література 

1. Матіос М. Кулінарні фіглі 9 немає у фонді 

2. Жадан С. Гімн демократичної молоді 9 немає у фонді 

3. Габор В.  Книга екзотичних снів та 

реальних подій 
8 немає у фонді 

4. Тарасюк Г. Ковчег для метеликів 7 немає у фонді 

5. Дереш Л. Трохи пітьми 6 немає у фонді 

6. Роздобудько І. Переформулювання 5 немає у фонді 

7. Люко Дашвар Биті є. Макар. 5 немає у фонді 

8. Покальчук Ю. Заборонені ігри 4 немає у фонді 

9. Вінграновський М. Сіроманець 4 видано з фонду 

10. Матіос М. Нація 4 немає у фонді 

11. Дяченки М. та С. Брамник 4 немає у фонді 

12. Роздобудько І. Дві хвилини правди 3 немає у фонді 

13. Штельмах М. Блазні 3 немає у фонді 

14. Мушкетик Ю. Смерть Сократа 3 видано з фонду 

15. Лузіна Л. Київські відьми 2 немає у фонді 

Зарубіжна художня література (переклади укр. мовою) 

1.  Браун Д. Код да Вінчі 12 немає у фонді 

2. Пушкін О. Євгеній Онєгін 9 видано з фонду 

3. Сапковський А. Вічне світло 8 немає у фонді 

4. Стівенсон Р. Острів скарбів 7 видано з фонду 

5. Муракамі Х. Погоня за вівцею 6 немає у фонді 

6. Коельо П. Бріда 6 немає у фонді 

7. Коельо П. Одинадцять хвилин 6 немає у фонді 

8. Єрофєєв В. Енциклопедія російської душі 5 немає у фонді 

9. Гете І. Фауст 5 видано з фонду 

10. Суворов В. День «М» 5 немає у фонді 

11. Муракамі Х. Танцюй, танцюй, танцюй 5 немає у фонді 

12. Грохоля К. Я вам покажу! 4 немає у фонді 

13. Кері П. Крадіжка 4 немає у фонді 



14. Акунін Б. Азазель 3 немає у фонді 

15. Коельо П. Мактуб 3 немає у фонді 

Науково-популярні видання 

1. Відейко М.Ю. Наукова спадщина Олега 

Ольжича 
7 немає у фонді 

2. Кара-Васильєва Т. Українська вишивка 7 немає у фонді 

3. Сегеда С.П. Гетьманські могили 7 немає у фонді 

4. Губарець В.В., 

Падалка І.А. 

Світ, який не повинен 

загинути 

5 немає у фонді 

5. Грицанов А.А. Індуїзм 5 немає у фонді 

6. Бурдо Н.Б. Трипільська культура. Спогади 

про золотий вік. 
5 немає у фонді 

7. Кухта Б.  Нариси з історії Європейської 

політичної думки 
4 немає у фонді 

8. Браун-Галковська М. Домашня психологія 4 немає у фонді 

9. Акимович Є. Українська культура в 

історичному вимірі 
3 немає у фонді 

10. Безгін І. Мистецтво і ринок 3 немає у фонді 

11. Матвієнко В.П. Планета життя 2 немає у фонді 

Наукові видання 

1. Дрожжина С.В. Правознавство 9 немає у фонді 

2. Буслинська В.А. Історія філософії 6 немає у фонді 

3. Потульський В.А. Україна і всесвітня історія 6 немає у фонді 

4. Тускоз Ж. Міжнародне право 5 немає у фонді 

5. Винокур І.С.  Археологія України 5 немає у фонді 

6. Орлов П.І. Інформаційні системи і 

технології в управлінні, освіті, 

бібліотечній справі 
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немає у фонді 

7. Глущик С.В. Сучасні ділові папери 4 немає у фонді 

8. Лень В.С. Бухгалтерський облік у галузях 

економіки 
4 немає у фонді 

9. Матвієнко В.Я. Соціальні технології 3 немає у фонді 

10. Янів В. Нариси до історії української 

етнографії 
2 немає у фонді 

11. Кислюк К.В. Філософія: модульний курс 2 немає у фонді 

12. Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп’ютерна 

техніка 
2 немає у фонді 

Довідкові видання 

1. ред. Піча В.М. Соціологія: терміни, поняття, 

персоналії 
9 немає у фонді 

2. Стрижак В.М. УСЕ. Всесвітня історія 7 немає у фонді 

3. Черевченко Г.М. Довідник квітникаря-любителя 7 немає у фонді 

4. Перевозченко І.І. Шукайте лікаря в природі 7 немає у фонді 

5. Оліфіренко С.М. Універсальний літературний 

словник-довідник 
5 немає у фонді 

6. Ковальчук А.П. Фінансовий словник 5 немає у фонді 

7. -------- Словник античної міфології 5 немає у фонді 

8. Шапар В. Сучасний тлумачний 

психологічний словник 
4 немає у фонді 

9. Гринчишин Д. Словник-довідник з культури 

української мови 
3 немає у фонді 

10. за ред. Гром’яка Р.Т. Літературознавчий словник-

довідник 
3 немає у фонді 



 

 

 

 

Додаток №2 

Тематичний попит 

(будь ласка, підкресліть та /або вкажіть самостійно,  

літератури за якими темами у бібліотеках недостатньо, а вона є актуальною та 

необхідною для Ваших користувачів) 

Природничі науки  

Фізико-математичні науки 

Хімічні науки 

Науки про Землю (геодезичні, геофізичні, геологічні та географічні науки) 

Біологічні науки 

Екологія. Охорона природи 

 

Техніка. Технічні науки 

 Енергетика. (Енергозберігаючі технології) 

Радіоелектроніка. Інформатика 

Будівництво 

Транспорт  

Поліграфія, фотокінотехніка 

Харчові виробництва 

Легка промисловість  

Рукоділля, кулінарія 

 

Сільське і лісове господарство 

Рослинництво 

Тваринництво 

Бджільництво 

 

Медицина. Охорона здоров’я 

Народна медицина та методи лікування. 

Профілактика різних захворювань 

Догляд за хворими 

Здоровий спосіб життя. Боротьба із шкідливими звичками. 

Раціональне харчування 

 

Суспільні науки в цілому 

 

Соціологія 

Соціальні технології_____________________________________________ 

Статистика 

 

Демографія 

Демографічна ситуація в Україні___________________________________ 

 

Історія. Історичні науки 

Історія України,   

Історія регіонів України  



Всесвітня історія 

Етнографія 

Народознавство. Звичаї, свята та обряди 

Країнознавство. 

Українознавство. Звичаї, свята та обряди народу України, та її регіонів  

 

Економіка. Економічні науки 

Економічна географія 

Світова економіка 

Економіка України 

Фінанси та кредит 

Економіка підприємництва 

Економіка галузева 

Економіка сільського господарства 

Економіка промисловості 

Менеджмент 

Маркетинг  

 

Політика. Політичні науки 

Політична ситуація в Україні, політичні партії, діячі 

Громадсько-політичні рухи 

Політологія 

 

Право. Юридичні науки 

Законодавчі матеріали, коментарі до законів 

Держава і право, атрибутика влади, державотворення 

Галузі права (Цивільне право, Сімейне право, Кримінальне право, Земельне право, 

Міжнародне право, Господарське право, Фінансове право) 

 

Військова справа. Воєнна наука 

Збройні сили 

Історія армії 

Цивільна оборона (захист) 

 

Культура. Наука. Освіта  
Культорологія 

Освіта. Педагогіка 

Фізична культура і спорт 

Бібліотечна справа 

 

Філологічні науки  
Мовознавство (в т.ч. іноземні мови) 

Літературознавство (в т.ч. історія та теорія літератури, літературна критика на 

твори укр. та зарубіжних авторів матеріали про письменників) 

 

Художня література 

 Українська, зарубіжна, 

 Фольклор, класика, сучасна, твори молодих авторів 

 Пригоди, детективи, історичні, жіночі романи, фантастика, фентазі 

 Проза. Поезія. Драматичні твори. 



 

Мистецтво  

Декоративно-прикладне мистецтво 

Живопис, скульптура 

Кіно. Театр 

Художня самодіяльність 

Музична літ. (в т.ч. нотні, аудіо та відео видання) 

 

Релігія. Містика. Вільнодумство 
Релігієзнавство 

Історія релігії та церкви 

Релігії світу, 

Релігії України (в т.ч. стародавньої України) 

Релігійні обряди 

 

Філософія 

Логіка 

Етика 

Естетика 

Історія філософії________________________________________________________ 

Психологія 

Галузі психології (в т. ч. вікова, соціальна, практична, популярна) 

Популярна психологія, практична психологія  

 

Література універсального змісту  
 (Вкажіть, за якими конкретно темами або галузями знань) 

Довідкова  

Словники (галузеві, тематичні, тлумачні, двомовні і т.і.).  

Тлумачні словники української мови, українсько-італійський розмовник 

 

Довідники (галузеві, тематичні, і т.і.) 

Народна медицина, будівництво, квітникарство, бджільництво_______________ 

 

Енциклопедичні видання (універсальні, галузеві) 

Історична енциклопедія, Енциклопедія Сучасної України_____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


