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Перед Українською державою сьогодні стоїть важливе завдан
ня - сприяти консолідації та розвитку української нації, її історичної 
свідомості, традицій й культури, мовної та релігійної самобутності 
усіх національних меншин. Духовне відродження національних мен
шин в Україні - процес довготривалий, активізація якого значною 
мірою стимульована проголошенням державної самостійності Ук
раїни. Програми відродження культур національних меншин в Ук
раїні базуються на статтях Закону України “Національні меншини в 
Україні”, Закону “Про мови” та “Основах законодавства України 
про культуру”. Основні завдання в галузі культурно-просвітницької 
діяльності етноспільнот закладені в “Концепцію розвитку культур 
національних меншин України”.

Етнічні спільноти становлять більше як 27 відсотків загальної 
кількості населення України. Серед них переважають росіяни, євреї, 
білоруси, молдавани, болгари, поляки, кримські татари, угорці, ру
муни, німці, чехи. В цілому представники національних меншин на
раховують близько 14 млн. чоловік, які проживають як компактно, 
так й розсіяно.

Виходячи з поліетнічного складу населення Україна основним 
напрямком своєї політики зробила турботу про етноси, що осіли на 
її теренах, взяла на себе зобов’язання захищати етнічну, культурну, 
мовну та релігійну самобутність меншин.

Держава гарантує всім національним меншинам права на на
ціонально-культурну автономію, у тому числі задоволення інформа
ційних потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації.

Серед закладів, що мають сприяти цьому процесові, значне 
місце належить бібліотеці, яка може розглядатися як документаль
ний та інформаційний центр по задоволенню потреб національних 
меншин, що мешкають компактно і розсіяно на даній території.

В сучасних умовах відродження культури Півдня України тео
ретичного та практичного значення набував вивчення діяльності 
бібліотек по задоволенню національно-культурних потреб читачів 
окремих національних груп населення, викладення концептуальних 
засад діяльності бібліотек регіону в цьому напрямку.

Метою нашого дослідження було вивчення читацьких потреб 
різних національних груп населення та можливості їх задоволення в 
умовах бібліотек. Нас цікавила думка представників тих національ
ностей, які не складають більшу частину населення. Подібне рішен
ня пояснюється слідуючим припущенням: бібліотеки, рівно як і інші 
соціальні інститути, в своїй діяльності були орієнтовані на духовні 
запити більшості населення і, отже, значною мірою ці запити могли 
бути задоволені.
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Базами дослідження стали публічні бібліотеки південного рс 
гіону України.

Для здійснення порівняльного аналізу при обробці даних були 
здійснена диференціація читачів за такими ознаками, як вік та на 
ціональність. Здійснюючи диференціацію читачів за віком, ми вихо 
дили з того, що різним поколінням людей притаманна своя ідеоло 
гія, яка формувалась і формується на основі загальнолюдських цінно 
стей, історичної пам’яті народу і традицій національної культури 
яка вбирає в себе найбільш визначні концепції світогляду.

За допомогою бібліотек - баз дослідження, були виявлені по 
треби таких національних меншин як кримські татари, болгари, чехи, 
які проживають компактно в даному регіоні.

Потреби у читанні літератури рідною мовою значною мірою за* 
лежать від лінгвоситуації, що склалася в регіоні. Остання, в свою чергу, 
формується в конкретних історичних умовах. Відомо, що для розумів 
ня читацьких інтересів необхідно знати не тільки особливості економій 
ного, культурного розвитку края, але й його історичне минуле.

Вивчені матеріали дають можливість осмислити конкретт 
соціокультурну ситуацію, в якій формуються, розвиваються, збері
гаються національні традиції і національна культура народів, ш«> 
населяють південь України.

Південний регіон України багатонаціональний. Дослідники 
історії даного регіону стверджують, що його культура історично і а 
етнографічно являє собою конгломерат культур народів. З давно 
давен тут проживали різні етнічні групи і кожна вносила свій вклад і  
історію, економіку, культуру края. В цих умовах у населення доси п- 
яскраво виражений інтерес до інонаціональної культури, який фор
мується і розвивається в сім’ї, оскільки вже не одне покоління людеіі 
живе в умовах багатонаціональної культури.

В південному регіоні України найбільш відчутні наслідки р\ 
сифікації населення.

За результатами дослідження, майже всі опитані нами читачі 
представники національних меншин володіють рідною мовою 
(92,5%), більшість опитаних оцінюють свої знання як добрі (68,1%) 
Читачі юнацького віку більш критичні в оцінках. Більша їх частина 
оцінює володіння рідною мовою як задовільне або погане.

Мова, як відомо, є результатом тисячолітньої творчості нари 
ду. Якщо сфера її використання звужена до рамок повсякденної* • 
побуту, відокремлюється лише колом сімейного вивчення, то мова 
як стверджують фахівці, втрачає свою стійкість і комунікативні якос 11 
Тому читання книг, газет, журналів національною мовою служить 
показником залучення людини до національної культури. Ступінь 
включеності народів в читання літератури рідною мовою дозволю # 
певній мірі оцінити стан лексичного фону, необхідність і можливість 
створення на будь-якій конкретній мові книг з різних галузей знань, 
різних типів видань.
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Як свідчать дані проведеного дослідження, читає літературу 
рідною мовою значно менша кількість людей, ніж володіє нею - 58,7 
% опитаних. Останні ж віддають перевагу у знайомстві з національ
ною літературою переважно в перекладі на російську мову, іноді - 
українську.

Потреба в читанні літератури рідною мовою виявилася у 32,2 
% чехів, 30,2 % кримських татар, 12,9 % болгар.

Активність звернення до національної літератури рідною мо
вою у читачів різних вікових груп різна. Постійно читають літерату
ру читачі середнього і похилого віку. Серед читачів практично немає 
молоді. У чому причина? Причина, очевидно, в тому, що молоді люди 
не вміють читати літературу рідною мовою. На по-бутовому рівні 
вона ще використовується, але значно відрізняється від літератур
ної. Вирішити дану проблему допомогло б утворення спеціальних 
груп у дитячих садках, факультативів у школах, гуртків по вивчен
ню рідної мови у бібліотеках . Вже є приклади рішення цієї проблеми 
на загальнодержавному рівні (відкриття шкіл, декількох інститутів 
на мовах національних меншин) але цього ще недостатньо.

Інтерес до національної літератури виявляється, перш за все, в 
читанні художньої літератури. Перевага в читанні віддається сучасній 
прозі - 54,1%, класика цікавить тільки 15,4% опитаних. Що стосуєть
ся поезії, то тут інша картина -  переважає інтерес до творів поетів- 
класиків 14,3% (поети сучасної цікавлять лише 7% опитаних).

Практика свідчить, що особливо в останні роки відродження 
національної свідомості виявляється в інтересі до історії, традицій, 
народної культури тощо. В якій мірі ці тенденції притаманні чита
чам - представникам національних меншин?

Результати дослідження показують закономірний інтерес до 
літератури з питань історії у 42,4% респондентів. 35,2% читачів цікав
ляться національними традиціями, звичаями. Не залишається поза 
уваги і сучасне життя свого народу - 24,2% опитаних виявляють зац
ікавленість до подібної літератури. Народна творчість приваблює 
17,6% читачів, народні промисли - 9,9%.

Примітно те, що інтерес до історії переважає над іншими пи
таннями у респондентів різних вікових груп.

Наявність в домашніх бібліотеках національної літератури 
свідчить про існування свідомої потреби в ній. Позитивну відповідь 
на поставлене питання дали 41,8% опитаних читачів. Серед книг, що 
містяться у домашніх колекціях - твори художньої літератури, в тому, 
числі класика, книги з історії, дитяча література, книги з різних тем 
національною мовою і в перекладах. Майже половина опитаних чи
тачів (47,5%) визнають, що заслуга в придбанні цієї літератури нале
жить батькам, а не їм. Періодичні видання національною мовою випи
сує незначна кількість читачів - представників національних меншин.

Очевидною стає та обставина, що за літературою про народ
ну творчість, за галузевою літературою, періодичними виданнями
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тощо читачі - представники різних національних груп населенії» 
прийдуть в публічну бібліотеку для задоволення своїх потреб.

Важливим завданням бібліотек є створення відповідних інфор 
маційно-документальних ресурсів для задоволення потреб спо*и 
вачів в документах та інформації.

Дослідження фондів публічних бібліотек даного репой 
свідчить про низький рівень забезпечення літературою рідною м 
вою національних груп населення. Помилки в політиці націон.і п. 
ного книговидання республік, областей, практиці книгозабезпсчін 
ня бібліотек, стан лінгвоситуації в регіоні не дозволили публічнії* 
бібліотекам сформувати повноцінні фонди для задоволення по і |я і 
цих категорій читачів.

Виникло замкнуте коло. Люди втратили можливість зн ат  
національну мову і користуватися нею, бо не вивчали її в школі, 
великими труднощами могли розшукати книги, видані рідною м 
вою. Так, вивчення фонду Джанкойської ЦРБ показало, що тілі.і » 
10 % фонду складають книги, видані українською мовою, 0,8 ' 
кримсько-татарською, 0,2% - єврейською та іншими мовами. Світі* 
ва і російська література країн СНД представлена російською м* 
вою. У структурі читацького контингенту татари складають 4,1" 
українці -28,4%. В середньому, в публічних бібліотеках Республік * 
Крим, обсяг літератури кримсько-татарською мовою сягає від 0.6 
до 1,4% загального обсягу фонду. Обсяг літератури болгарськіч 
мовою в п.Тернівка м.Миколаєва складає 6,5%. Якщо врахувати, щ* 
читачі болгарської національності тут складають майже 1/3 (29,6 
загальної кількості, то це явно недостатньо.

Відсутність в фондах бібліотек в певному обсязі літературі 
рідною мовою є головною причиною незадоволення значної часи 
ни читачів: в бібліотеках с.Богемка Врадіївського району Микол і 
вськоїобласті (чеське населення), п.Тернівка м.Миколаєва (болгар * 
ке населення), м.Джанкоя (кримсько-татарське населення) ця часі > 
становить 42,5%. Дослідження показало, що не створена система 
заказі літератури для цих категорій читачів. Середня кількість на і» 
виданих за рік мовою національних меншин півдня України коли 
вається від 3 (на гагаузький мові) до 65 (на чеській) за даними сгл 11 
стики. Майже не видається галузева література мовами націона н. 
них меншин. Позитивні наслідки мають особисті контакти бібліон 
карів з різними установами. Так, бібліотека-філіал № 16 ЦБС д - 
дорослих м.Миколаєва координує роботу з Дружеством Болгар» і 
кої культури “Христо Ботєв”, яке допомагає в формуванні фон і 
художньої, науково-популярної, дитячої літератури, періодичним» 
виданнями. Бібліотека отримує 15 назв болгарських газет і журналі»

Слід відзначити, що в серпні 1992 р. Кабінет Міністрів Укр.і 
ни прийняв постанову “Про спеціалізовані редакції для випуску т  н 
ратури мовами національних меншин, згідно з якою спеціалізовані 
редакції створені при видавництвах: “Маяк”, яке відповідає за ви
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пуск літератури єврейською, болгарською та гагаузькою мовами; 
“Донбас” - грецькою мовою; “Січ” - німецькою мовою; “Каменяр” - 
польською; “Карпати” - словацькою і чеською мовами.

За 1-й рік своєї праці такі спеціалізовані редакції видали 44 
назви книг мовою національних меншин.

Для духовного відродження і передачі наступним поколінням 
традицій особливого значення набуває видання навчально-методич
ної літератури. Видавництво “Освіта” почало випуск підручників для 
навчально-виховних закладів. На мовах національних меншин ви
пуск таких видань здійснюється у Симферополі- з кримсько-татарсь
кої мови, в Одесі - з єврейської та болгарськоі мов, у Чернівцях - з 
румунської мови, Ужгороді -  угорської, Львові - з польської та у 
Донецьку - з новогрецької мови. Але не у всіх обслідуваних бібліоте
ках в фондах є така література. Це пояснюється, на наш погляд, об
меженими коштами бібліотек на комплектування фондів, поганим 
знанням читацьким потреб, запитів та інтересів читачів національ
них груп населення.

На нашу думку, для поповнення фондів публічних бібліотек 
літературою для національних меншин необхідно координувати ро
боту з національно-культурними товариствами, спеціалізованими 
редакціями видавництв, більш активно використовувати можливості 
обмінно-резервних фондів бібліотек України та країн СНД, налаго
дити співробітництво з зарубіжними країнами з питань книгообмі
ну з бібліотеками та організаціями, поповнення фондів бібліотек 
різними типами видань; організувати передплату періодичних видань 
чеською, словацькою, німецькою, болгарською та іншими мовами в 
місцях компактного проживання населення. Але бібліотеки можуть 
не тільки задовольняти наявні інформаційні потреби читачів-пред- 
ставників національних меншин, а й формувати нові. Володіючи 
документними фондами, публічні бібліотеки мають сприяти популя
ризації знань з історії, культури народів, що мешкають в Україні, по
єднувати організацію дозвілля читачів з відродженням їх духовних 
традицій, звичаїв, обрядів, а також сприяти оновленню мовних знань, 
пропагуючи кращі зразки національної художньої літератури.

СОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ БІБЛІОТЕКАРІВ ЯК ПРОБЛЕМА 
БІБЛІОТЕКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ГичГ.М .
Виникнення нових взаємовідносин у системі “держава - бібліо

тека - читач” примушує бібліотечну спільноту шукати нові парадиг
ми бібліотечного обслуговування. При цьому потрібен глибокий 
аналіз як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, шо визначають мо
дель функціонування бібліотеки у сучасних умовах.

Одним із таких внутрішніх факторів, на нашу думку, є понят
тя “соціальна установка” користувачів бібліотек і самих бібліотеч-
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