
                                                                   
 

Анкета користувача 
Як давно Ви є читачем Вашої бібліотеки? 
1 рік                                                                     1.4.  6-10 років 
2-3 роки                                                               1.5.  понад 10 років                                                                  
4-5 років 
  
Як часто Ви відвідуєте Вашу бібліотеку? 
1 раз на місяць                                                                   2.3.   декілька разів на рік 
кілька разів на місяць                                                       2.4.   інше 
 
Що є для Вас читання?: 
3.1     джерело нових знань 
3.2. можливість відійти від життєвих проблем і знайти душевну рівновагу 
3.3.    один із важливих засобів самовдосконалення 
3.4     можливість для вирішення побутових та соціальних проблем 
3.4.    гарний спосіб для проведення вільного часу та відпочинку. 
 
4.   Яким чином Ви обираєте книгу для читання: 
       4.1.     відразу звертаєтесь до бібліотекаря із запитом на конкретну книгу 
       4.2.     переглядаєте книги, повернуті іншими читачами 
4.3.    обираєте літературу самостійно 
       4.4.    звертаєтесь за рекомендаціями до бібліотечних працівників 
       4.5.  обираєте літературу, представлену на книжкових   виставках,  полицях, стендах 
        4.6.    звертаєтесь до каталогів чи картотек або ресурсів мережі Інтернет 
        4.7.    інше. 
          
       5.    Яким жанрам та темам літератури Ви надаєте перевагу: 
       5.1.   історичним романам 
       5.2.   детективам 
       5.3.   фантастиці 
       5.4.   любовним романам 
       5.5.   поезії 
       5.6.   довідковим, енциклопедичним виданням 
       5.7.   науково-популярним виданням  
       5.8.   інше. 
       
 6.    Чи влаштовує Вас у бібліотеці: 
       6.1. книжковий фонд (так,                                               ні) 
       6.2. фонд газет  (так,                                                         ні) 
       6.3. фонд журналів  (так,                                                  ні) 
       6.4. нові надходження  (так,                                             ні) 
       
 7.   Чи часто Ви отримуєте відмовлення на свій запит? 
             (так,                                            ні) 
       
 8.   Чи задоволені Ви обслуговуванням у Вашій бібліотеці? 
               (Так,                                          ні) 
 
  Повідомте, будь ласка, деякі дані про себе (підкреслити): 
  стать: чол.,                                  жін., 
  вік: 
  освіта: середня,  
середня спеціальна,  
вища. 



 
 
                                                                 



 
4.3.    обираєте літературу самостійно 
       4.4.    звертаєтесь за рекомендаціями до бібліотечних працівників 
       4.5.  обираєте літературу, представлену на книжкових   виставках,  полицях, стендах 
        4.6.    звертаєтесь до каталогів чи картотек або ресурсів мережі Інтернет 
        4.7.    інше. 
          
       5.    Яким жанрам та темам літератури Ви надаєте перевагу: 
       5.1.   історичним романам 
       5.2.   детективам 
       5.3.   фантастиці 
       5.4.   любовним романам 
       5.5.   поезії 
       5.6.   довідковим, енциклопедичним виданням 
       5.7.   науково-популярним виданням  
       5.8.   інше. 
       
 6.    Чи влаштовує Вас у бібліотеці: 
       6.1. книжковий фонд (так,  ні) 
       6.2. фонд газет  (так,  ні) 
       6.3. фонд журналів  (так,  ні) 
       6.4. нові надходження  (так, ні) 
       
 7.   Чи часто Ви отримуєте відмовлення на свій запит? 
             (так,  ні) 
       
 8.   Чи задоволені Ви обслуговуванням у Вашій бібліотеці? 
               (Так,   ні) 
 
            Повідомте, будь ласка, деякі дані про себе (підкреслити): 
  стать: чол.,    жін., 
  вік: 
  освіта: середня, середня спеціальна, вища.  
 
Дякуємо за допомогу! 



 
 


