
Шановні колеги! 

Просимо Вас взяти участь в Обласному соціологічному дослідженні «Моніторинг бібліотечних послуг».  

Перші п’ять питань зорієнтовані на послуги бібліотеки що надаються користувачам. 

1. Вкажіть значення Вашої бібліотеки: 

o Районна ЦБ o міська/селищна ЦБ o опорна бібліотека ОТГ 

2. Які з основних бібліотечних послуг надаються користувачам у Вашій бібліотеці? 

o користування інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат; 

o користування допомогою фахівців бібліотеки в пошуку джерел інформації; 

o отримання необхідних документів з фонду бібліотеки для користування у читальних залах або за 

межами бібліотеки через відділ абонемента; 

o користування електронними ресурсами; 

o одержування документів або їх копії через міжбібліотечний абонемент (МБА); 

o відвідування різноманітних культурних заходів, що відбуваються у бібліотеці. 

3. Які з додаткових бібліотечних послуг надаються користувачам у Вашій бібліотеці? 

o формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт; 

o підготовка фактографічних,  аналітичних,  бібліографічних  та інших довідок для фізичних та 

юридичних осіб; 

o підготовки бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, довідок, добірок, каталогів, 

рекламних матеріалів, тиражування матеріалів бібліотек на носіях інформації;  

o індивідуальне інформування про нові надходження документів до бібліотеки (sмs, е-mail). 

o нестаціонарне обслуговування  (організація пунктів видачі літератури на договірній основі). 

o навчання в студіях,  на  курсах, проведення  занять  у літературно-музичних вітальнях  та гуртках; 

o організація діяльності любительських об'єднань та клубів за інтересами (художніх,  технічних,  

природничо-наукових, колекційних, за професіями); 

o інше _____________________________________________________ 

4. Які з інноваційних бібліотечних послуг (з використанням інтернет-технологій) надаються 

користувачам у Вашій бібліотеці? 

o комп’ютеризовані місця для читачів та зона Wi- Fі для роботи з власними мобільними пристроями; 

o навчання комп’ютерної грамотності (допомога користувачам здобути або покращити навички 

роботи з необхідними програмами та Інтернетом); 

o Пункти  Доступу  Громадян (ПДГ)  до  офіційної  інформації; 

o послуги по е-звітності, е-зайнятості, е-бакингу ,е-квіток, е-платежі,е-освіта,е-кадастр, е-пошта, е-

урядування, е юстиція , е-суд; 

o веб-бібліографія, віртуальні виставки, буктрейлери; 

o електронна доставка документів, тобто можливість замовити сканування та отримати на свою 

електрону пошту копію бібліотечних документів;  

o миттєві віртуальні довідки та консультації (повідомлення в соц.мережах);  

o можливість замовити необхідні документи електронною поштою, або телефоном і отримати 

повідомлення про виконання замовлення 

o скайп-спілкування, скайп-конференції, вебінари. 

o інше ____________________________________________________________________ 



5. Які послуги бібліотеки користується найбільшим попитом? 

o Серед основних послуг __________________________________________________________ 

o Серед додаткових послуг ________________________________________________________ 

o Серед інноваційних послуг________________________________________________________ 

Наступні питання стосуються методичної роботи Вашої бібліотеки, зокрема підвищення 

професійного рівня бібліотечних працівників. 

6. Що здійснюється ЦБ/опорною бібліотекою для підвищення кваліфікації та навчання бібліотечних 

працівників? 

o організації та проведення наукових-практичних семінарів, навчань, тренінгів тощо; 

o надання практичної та методичної допомоги шляхом виїздів на місця; 

o підготовка  та видання методичної  продукції. 

7. Які заходи готуються та проводяться ЦБ/опорною бібліотекою для підвищення кваліфікації та 

навчання бібліотечних працівників? 

o семінари 

o семінари-практикуми 

o методичні наради 

o тренінги 

o практичні заняття/навчання 

o дистанційне навчання, онлайн-конференції, вебінари тощо. 

o інше ______________ 

8. Скільки таких (професійних) заходів організовуєте і проводите за рік? 

o менше 5-ти o 6-10 o 11-15 o більше 15-ти

9. Чи проводяться ЦБ/опорною бібліотекою практичні заняття для підвищення комп’ютерно-

професійного рівня сільських бібліотекарів?  

o ні o так (скільки на рік? ______)

10. Які види/форми методичних видань створює ЦБ/опорна бібліотека для професійного 

інформування/навчання бібліотекарів? 

o статистично-аналітичні видання;  

o методичні посібники; 

o письмові консультації;  

o професійні дайджести;  

o методико-бібліографічні матеріали; 

o інструктивно-методичні листи; 

o рекомендації з різних напрямків діяльності. 

11. Скільки загалом методичних видань, ЦБ/опорна бібліотека готує протягом року? 

o менше 5-ти o 6-10 o 11-15 o більше 15-ти

 

12.  Чи проводяться ЦБ/опорною бібліотекою локальні (власні) фахові соціологічні дослідження, для 

вивчення та підвищення якості роботи бібліотек? Скільки? 

o ні o так (скільки на рік? ______) 

 

Дякуємо за відповіді! 


