
Додаток 1  

до наказу Хмельницької 

обласної універсальної наукової 

бібліотеки 

від 17 березня 2023 року № 6-о 
 

 

Методика проведення обласного дослідження 

«Краща книга Хмельниччини- 2022»  

 

Дослідження проводиться з метою виявлення попиту та читацьких 

уподобань на книги місцевих авторів та видавців Хмельницької області, що 

надійшли у бібліотеки області у 2022 році, у трьох номінаціях: 

- літературно-художнє видання; 

- наукове та науково-популярне видання; 

- довідкове видання. 

Завданнями дослідження є: вивчення потреб користувачів у краєзнавчій 

літературі,  визначення та відзначення рейтингових видань, авторів, 

комплектування фондів бібліотек кращою краєзнавчою книгою та її 

популяризація. 

Дослідження проводиться методом онлайн анкетування читачів та 

працівників бібліотек області у гул-формі відповідно до анкети (Додаток №2) в  

електронному форматі https://forms.gle/QyHGgf1UPYRgAjKWA  . 

Необхідно поширити онлайн анкету на сайтах бібліотек та сторінках в 

соціальних мережах, до 10 квітня 2023 року опитати респондентів-

працівників, по 10 респондентів-користувачів у ЦБ громади, щонайменше у 3-х 

сільських (міських) бібліотек-філій, здійснити аналіз видачі краєзнавчих 

видань, що надійшли у бібліотеки у 2022 році. 

У відділах обслуговування Хмельницької ОУНБ опитати працівників, не 

менш як по 15 респондентів- користувачів, здійснити аналіз електронних форм 

обліку книговидачі краєзнавчої літератури протягом 2022 року та січня-березня 

2023 року. 

 

Телефон для довідок (038-2) 79-56-40,  

Грудецька Тетяна Віталіївна,  е-mail: nmvkmoblbib@gmail.com 

 

 

 

 

Погоджено: 

заступник директора з наукової роботи 

та інформатизації       Валентина МАКОВСЬКА 
 

 

 

 

https://forms.gle/QyHGgf1UPYRgAjKWA
mailto:nmvkmoblbib@gmail.com


Додаток 2  

до наказу Хмельницької обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

від 17 березня 2023 року № 6-о  
 

 

Анкета 

учасника обласного анкетування  

«Краща книга Хмельниччини - 2022». 

( https://forms.gle/QyHGgf1UPYRgAjKWA   ) 

 

Шановні краяни! 

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека запрошує Вас 

взяти участь у обласному анкетуванні та вказати три  найбільш цікавих, на 

Вашу думку, книги краєзнавчого характеру останніх двох років видання. 

 

Автор Назва Видавництво  

(якщо пам’ятаєте) 

Художня література 

   

   

   

Наукове та науково-популярне видання (крім підручників) 

   

   

   

Довідкове  видання 

   

   

   

 

Будь ласка, повідомте деякі дані про себе : 

Ви:  користувач бібліотекар (оберіть) 

Вік__________________________ 

Стать_______________ 

Освіта______________________ 

Рід занять (для читачів)______________________________________ 

 

Дякуємо за участь! 

 

 

 

Погоджено: 

заступник директора з наукової роботи 

та інформатизації       Валентина МАКОВСЬКА 

https://forms.gle/QyHGgf1UPYRgAjKWA

