
 
«Українська книга в житті молоді» 

 
Анкета 

Шановні респонденти просимо вас відповісти на декілька запитань анкети 
«Українська книга в житті молоді», яку підготувала Херсонська обласна 
бібліотека для юнацтва імені Бориса Лавреньова. 

Потрібно вибрати варіант із запропонованих чи відповісти самостійно. 
 
1.Чи читаєте Ви сучасну українську художню літературу? 
□ Так           
□ Ні 
 
2. Твір якого сучасного українського письменника Ви нещодавно прочитали? 
(впишіть автора і назву книги) 
_________________________________________________________ 
 
3. Із творчістю якого відомого сучасного українського прозаїка Ви ознайомлені?  
□ Софія Андрухович 
□ Юрій Андрухович 
□ Володимир Арєнєв 
□ Юрій Винничук 
□ Надійка Гербіш 
□ Вікторія Гранецька 
□ Люко Дашвар 
□ Любко Дереш 
□ Сергій Жадан 
□ Оксана Забужко 
□ Роман Іваничук 
□ Юрій Іздрик 

□ Ірена Карпа 
□ Макс Кідрук 
□ Андрій Кокотюха 
□ Андрій Курков 
□ Ліна Костенко 
□ Володимир Лис 
□ Лада Лузіна 
□ Андрій Любка 
□ Марія Матіос 
□ Дзвінка Матіяш 
□ В’ячеслав Медвідь 
□ Євген Положій 

□ Тарас Прохасько 
□ Левко Різник 
□ Ірен Роздобудько 
□ Наталка Сняданко 
□ Богдан Сушинський 
□ Світлана Талан 
□ Валерій Шевчук 
□ Василь Шкляр 
□ інші 
____________________ 

 
 
4. Що спонукає Вас звертатися до творів сучасної української літератури? 
  Інтерес до нової книги 
  Навчання 
  Потреба душі 
  Прагнення відчути себе обізнаною людиною 
  Інтерес до конкретної теми 
  Національна гідність 
  Тренд на українську літературу  
  Інше______________________ 
 
5. Творам яких жанрів Ви надаєте перевагу? 
□ бойовики 
□ детективні та 
кримінальні романи 
□ дитячі 

□ історичні романи 
□ кримінальні драми 
□ любовні  
□ мелодрами 

□ містика 
□ наукова 
□ пригодницькі 
□ психологічні 



□ публіцистика 
□ трилери 

□ фентезі, фантастика 
□ філософські 

□ інше_____________

 
6. Зарубіжну літературу ви волієте читати в перекладі: 
□ українською 
□ російською 
□ інше___________________ 
 
7. Хто з сучасних українських письменників/поетів потрапив у вашу домашню 
бібліотеку? 
____________________________________________________________________ 
 
8.В якому форматі Вам зручніше читати?  
   електронному 
   паперовому 
 
Надайте, будь-ласка, коротку інформацію про себе: 
 
Ваша стать 
    чоловіча 
    жіноча 
 
Ваш вік 
  15-17 
  18-21 
  22-35 
 
Освіта 
  середня 
  незакінчена середня 
  середня спеціальна 
  середня технічна 
  незакінчена вища 
  вища 
 

Дякуємо за відповіді! 


