Анкета
Шановний респонденте!
Просимо Вас взяти участь в обласному анкетуванні «Професійне читання, як складова
системи підвищення кваліфікації бібліотекаря, що обслуговує юнацтво», яке проводиться
Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва.
Просимо Вас щиро відповісти на нескладні питання.
1.





Вкажіть Ваш вік
18-35 років
36-45 років
46-60 років
понад 60 років

2.






Вкажіть Вашу освіту:
середня
базова вища
у тому числі бібліотечна
вища
у тому числі бібліотечна

3.






Стаж роботи у бібліотеці:
1-3 роки
4-10 років
11-20 років
21-30 років
понад 30 років

4.









Яку посаду Ви займаєте в бібліотеці?
Завідуючий відділом
Завідуючий сільською бібліотекою
Завідуючий сектором
Провідний бібліотекар (методист, бібліограф, краєзнавець)
Головний бібліотекар (методист, бібліограф, краєзнавець)
Бібліотекар ІІ категорії
Бібліотекар І категорії
Бібліотекар

5. Чи відчуваєте Ви потребу в поповненні професійних знань?
 так
 ні
 не знаю
6. Вкажіть основні джерела інформування з професійних питань для Вас особисто?
(можливі декілька відповідей)
 виставки нових надходжень
 засоби масової інформації
 семінари, практикуми
 поради колег
 поради методичних центрів
 читання фахових періодичних видань
 Інтернет-ресурси
 ваша відповідь______________________________________________________________

7. Як часто Ви звертаєтесь до фахових видань з метою підвищення свого професійного
рівня?
 кожен день
 один-два рази на тиждень
 один-два рази на місяць
 час від часу
 взагалі не читаю
8. Скільки годин на тиждень Ви витрачаєте на ознайомлення з професійною
літературою?
 до години
 2 години
 3-5 годин
 більше 5 годин
9. До яких українських періодичних видань, у тому числі за допомогою Інтернету, з
метою підвищення фахового рівня Ви звертаєтесь найчастіше? (можливі декілька
відповідей)
 «Бібліосвіт» (інформаційний вісник, видання ДБУ для юнацтва)
 «Бібліопульс» (інформаційний вісник, видання КОЮБ)
 «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» (науковий журнал)
 «Бібліотечна планета» (щоквартальний науково-виробничий журнал)
 «Бібліотечний вісник» (науково-теоретичний та практичний журнал)
 «Бібліотечний форум України» (Всеукраїнський інформаційний щоквартальний журнал)
 «Вісник Книжкової палати» (щомісячний науково-практичний журнал)
 «ШБІЦ. Бібліотечна робота» (щомісячний інформаційно-методичний журнал)
 «Шкільна бібліотека» (щомісячний журнал)
 «Шкільна бібліотека плюс» (газета)
 «Шкільний бібліотекар» (щомісячний науково-методичний журнал для шкільних
бібліотекарів)
 Ваша відповідь________________________________________________________________
10. Назвіть, будь ласка, конкретні видання останнього року, що зацікавили Вас і були
використані у професійній діяльності:
Ваша відповідь__________________________________________________________________
11. Публікації якого змісту привертають Вашу увагу у фахових виданнях найчастіше?
(можливі декілька відповідей або запропонуйте свою)
 впровадження нових технологій у бібліотеках
 різні напрями бібліотечної роботи, форми і методи індивідуальної роботи з юнацтвом та
молоддю
 інноваційні форми масової роботи з користувачами і методика їх проведення
 інновації і передовий досвід бібліотечної роботи світових бібліотек
 основні бібліотечні технологічні процеси
 формування позитивного іміджу бібліотек
 нові форми і методи залучення юнацтва та молоді до читання
 робота бібліотек на допомогу професійній орієнтації молоді
 інноваційний підхід у краєзнавчій діяльності бібліотек у сучасних умовах
 сучасні аспекти діяльності бібліотек на допомогу екологічному вихованню молоді
 робота бібліотеки з формування позитивної мотивації здорового способу життя
 віртуальні бібліотечні виставки: характерні риси, особливості, підходи та вимоги щодо її
організації
 проектна діяльність бібліотек як додатковий засіб залучення коштів та реалізації ідей
 PR-акції в бібліотеках
 короткий огляд фахових видань
 патріотичне виховання учнівської та студентської молоді на сучасному етапі









технологія створення центрів європейської інтеграції в бібліотеках
форми і методи популяризації інформації про ЄС та євроінтеграцію України в бібліотеках
використання технологій веб.2.0 у бібліотечно-інформаційній діяльності
використання «хмарних» технологій у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні
електронна каталогізація у бібліотеках
волонтерство у бібліотеках: теорія та практика
бібліотечно-інформаційне обслуговування підлітків з обмеженими можливостями
Ваша відповідь______________________________________________________________

12. Назвіть найбільш актуальні теми, з яких Вам не вистачає інформації?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. До яких сайтів Ви звертаєтесь з метою підвищення фахового рівня? Зазначте назви та
електронні адреси сайтів (можливі декілька відповідей)
Ваша відповідь______________________________________________________________
14. З якою метою Ви звертаєтесь до сайтів? (можливі декілька відповідей)
 ознайомитись з методичними виданнями
 ознайомитись з краєзнавчими матеріалами
 ознайомитись з електронною бібліографічною продукцією бібліотек
 скористатись повнотекстовими електронними базами даних
 скористатись електронним каталогом
 переглянути блоги, що висвітлюють події та новини бібліотек
 ознайомитись з оформленням сайтів
 ознайомитись з новинами бібліотек
 ознайомитись з бібліотечними конкурсами та проектами
 ознайомитись з електронними фаховими виданнями («Бібліотечна планета», «Бібліотечний
вісник», «Бібліотечний форум України», «Шкільна бібліотека», «Бібліосвіт»
Ваша відповідь_______________________________________________________________
15. Чи згодні Ви з тим, що працівник, який обслуговує юнацтво та молодь, перед тим як
порадити книгу користувачу, повинен сам її прочитати?
 так
 ні
16. Якщо «так», то зазначте автора та назву книги, яку Ви прочитали останнім часом та
порадили користувачам:
Ваша відповідь_______________________________________________________________
Дякуємо за участь в анкетуванні, шановні колеги!

