
 

                     УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 

         КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА  ДЛЯ ЮНАЦТВА 
 

 

 

 

 

 

Бібліотекарі NEXT 

 

             
 

 

 

Київ 2011 

http://3.bp.blogspot.com/-WTnPk0dMPDY/TadpPXnZFyI/AAAAAAAAAhA/DrdchIzZeKc/s1600/partying_20librarian.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-viNHL4igAns/Tadl6cptRqI/AAAAAAAAAg0/MZOUV5k_MnA/s1600/Pozorniy_Bibliotekar.jpg


2 
 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекарі NEXT 

 
Дайджест публікацій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2011 



3 
 

 

ББК 78.3 

Би 59 

Бібілотекарі NEXT: дайджест публікацій / [уклад. Н. Я. Патенок];  

Київська обл. біб-ка для юнацтва. – К., 2011. – 24 с.  

В дайджесті описуються перші бібліотеки та відомі бібліотекарі, образ 

сучасних бібліотекарів та їхній імідж. Також міститься інформація про  

молодих спеціалістів в бібліотечній справі, які із впровадженням нових 

інформаційних технологій в суспільстві можуть розширити спектр своїх знань 

за допомогою Центру безперервної бібліотечно-інформаційної освіти. 

Дайджест буде цікавим як для працівників бібліотечної галузі, так і для 

молоді, яка планує здобути бібліотечну освіту. 

 

 

Укладач: Н. Я. Патенок 

Відповідальний за випуск: Г. Й. Сорока 

 

 

             

 

 

 

          

 

    
 

 

 

 

© Укладач : Н.Я. Патенок, 2011 

© Київська обласна бібліотека для юнацтва, 2011 



4 
 

 

Перші бібліотеки та бібліотекарі. 
Бібліотеки є невід’ємною частиною країни і нації, відображають потребу 

людини в накопиченні і примноженні знань, культурному і інтелектуальному 

розвитку.  

Перші бібліотеки з’явилися на Стародавньому Сході. Найвідоміша 

давньосхідна бібліотека - Бібліотека Ашшурбаніпала в Ніневії: у ній 

знаходяться збори клинописних табличок з палацу царя Ассірії 

Ашшурбаніпала. Одна з найзнаменитіших античних бібліотек - 

Александрійська: заснована на початку III століття до нашої ери, в світі 

еллінізму вона була центром освіти і науки. Більше півтора тисяч років назад 

вона була зруйнована: існує безліч версій відносно того, як же це відбулося. 

Найпопулярніша свідчить, що бібліотека була спалена під час захоплення 

Александрії туркамі-османамі. На початку XXI століття унікальне 

книгосховище, що стало легендою, було зусиллями низки країн відновлено.  

В монастирях в середні віки існували бібліотеки, при яких діяли 

скрипторії (майстерні по листуванню рукописів). З винаходом Іоганном 

Гутенбергом в XV столітті книгодрукування кількість бібліотек стала 

збільшуватися, а в Новий час, з розповсюдженням письменності, підвищилося і 

число відвідувачів бібліотек.  

Перші бібліотеки в Київській Русі почали відкриватися при церквах і 

монастирях після введення в 988 році християнства. Найбільшою і 

найбагатшою на той час була бібліотека Софії Київської, заснована у 1037 році 

Ярославом Мудрим. Загалом у бібліотеці нараховувалося до 900 томів 

рукописних книг - грандіозна для середньовіччя кількість. Ось який напис 

прикрашав двері бібліотеки: «Всякий хто вивчає науки, входить сюди, не 

грюкне дверима, не стукне ногами: не заважає музам. Якщо ти когось знайдеш 

тут сидячим, шанобливо вклонися мовчки, не займай розмовами: тут мудрі 

говорять з ученими».  З тих часів до сьогодні залишилися лічені екземпляри 

бібліотеки Софії. Найвідоміше – Рейнське євангеліє, яке донька Ярослава 

Мудрого Анна вивезла до Франції з Києва. На цій книжці складали клятву 

французькі королі, а нині дають клятву президенти Франції. 

Бібліотекар – дуже давня професія, їй понад чотирьох з половиною тисяч 

років. Бібліотекарі – люди віддані своїй справі, яка майже у всі часи високо 

цінувалася суспільством. Образ бібліотекаря, його знання, манери, стиль 

поведінки, багато інших якостей завжди поєднувалися з образом бібліотеки. 

Успіхи бібліотекаря – це тріумф і бібліотеки. А його розчарування – її невдачі. 

Як показує практика, кожній людині можна причепити ярличок «Типовий 

представник». Можна класифікувати і бібліотекаря. Отже, перші бібліотекарі 

виглядали приблизно так:  
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 Каллімах.  Унікальною була праця Каллімаха — «Таблиці тих, 

хто проявив себе у всіх галузях знань, і праць, що вони написали». Цей 

перший в історії письмовий каталог книг (який, на жаль, не зберігся) складався 

з 120 томів. У ньому були представлені основні твори грецької літератури і 

біографії їхніх авторів. Якщо автор був невідомим, Каллімах намагався 

довідатися його ім'я. Якщо не було назви — він її складав. Це була одна з 

перших бібліографій |бібліографічних праць, і тому Каллімаха називають 

батьком бібліографії. 

Щоправда, це ще не бібліотечний каталог у сучасному розумінні цього 

слова, тому що "«Таблиці»" (Pinakes) не призначалися для користувачів і не 

були переліком усього фонду бібліотеки, але були скоріше першим зведенням 

усієї грецької літератури. Каллімах систематизував назви творів за науковими і 

літературними категоріями за арістотелівським зразком. Він розділяв 

літературу на прозу і поезію, виділяючи потім у поезії епіку, елегію, 

ямбографію, лірику, трагедію, комедію, а в прозі — історію, риторику, 

філософію, медицину і право. 
У межах окремих родів автори перелічувалися за абеткою. Каллімах 

подавав короткі біографічні відомості про кожного автора, а потім наводив 

список його творів, також за абеткою, вказуючи перший рядок і загальне число 

рядків (віршів). Таким чином, «Таблиці» Каллімаха являли собою щось середнє 

між каталогом і біобібліографією, становлячи основу грецької історії 

літератури. 

 

 Эратосфен (III в. до н.е.) вважається одним із видатних вчених і 

письменників елліністичного світу. Він родився в провінції, в молодості багато 

подорожував, займався філософією і літературою. Майже два десятиліття він 

провів в Афінах, де ще міцні були традиції античної культури. Приїхавв 

Олександрію, став учеником Каллімаха. З 235 р. Ератосфен – голова 

Олександрійської бібліотеки і залишався ним більше 40 років, одночасно 

займаючись науками – філологією, хронологією, математикою, астрономією. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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 Річард де Бері (1287-1345) на протязі декількох років був 

хранителем університетської бібліотеки в Оксворді. Він володів однією із 

кращих приватних бібліотек Англіїї, він відшуковував в англійських 

монастирях рукописи, забирав їх ( з дозволу короля) або віддавав переписувати. 

Буваючи з дипломатичними дорученнями в Італії, Германії, Франції, відвідував 

книгосховища і купляв там книги для своєї бібліотеки. Річард де Бері – автор 

відомої книги «Philobiblon» («Любокнижжя»), найстарішої пам´ятки бібліофілії 

середньовіччя. Він передав цю книгу разом зі всією своєю книжною колекцією 

1500 томів в бібліотеку Оксфордського університету. 

 

Образ бібліотекаря та його імідж. 

 
   Історично склалося так, що 

бібліотекар завжди залишався ніби в 

тіні  своєї справи. Такі поняття, як 

"сором'язливий", "тихий", стали 

невід'ємними, супутніми нашої 

професії. Але чи не занадто ми  

захопилися своєю непомітною роллю? 

Чи не з цієї причини існує порівняння 

бібліотекаря з "сірою мишкою"? 

Довгий час в ЗМІ, художній 

літературі, кіномистецтві формувався 

негативний образ бібліотекаря (тьмяна 

зовнішність, волосся, прибрані в пучок, 

тиха покірлива жінка). І що дивно - 

бібліотекарі не завжди намагалися зламати дане уявлення про себе. 

Але минав час. Відбувалися зміни в світовому співтоваристві, в країні, в 

т.ч. і в бібліотечній сфері. Поступово змінювалося і ставлення людей до 

бібліотечної професії. Бібліотекарі виходять на міжнародний рівень, 

спілкуються з колегами з різних країн, і, як наслідок, приходить розуміння 

місця своєї професії в світі. Виникає потреба поглянути на себе з боку, 

проблема іміджу бібліотечної професії. 
Так, народна мудрість стверджує, що скромність прикрашає людину. Але 

вона прикрашає саме людину, а не професію. Сьогодні ситуація така: всі 

визнають зростаючу роль бібліотеки в широкому інформаційному просторі, але 

розвитку бібліотечної справи як і раніше приділяється недостатня увага. 

Проблема іміджу бібліотеки і бібліотекаря вивчається і в ряді країн світу. 

Спільним у цих дослідженнях є висновок про те, що самопортрет так само 
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важливий, якщо не більше, як імідж, що створюється користувачами. Так, у 

дослідженні австралійських бібліотекарів зазначено, що бібліотекарі повинні 

вчитися дивитися навколо себе і знаходити позитивні, які будуть працювати на 

майбутнє, корисні і вагомі точки зору, що формуються в суспільстві щодо 

їхнього іміджу. Головне завдання іміджу - показати поряд з компетентністю 

вашу готовність до спілкування, створити образ доброго порадника. Наш імідж 

у свідомості інших людей створюється поведінкою, мовою, виглядом і 

професіоналізмом. І чим гармонійніше всі складові, тим більш цілісним 

виявляється враження. 

Багатьом людям вдається подати себе краще, ніж іншим. 

Ви коли-небудь працювали з людиною, яка завжди виявляється в потрібному 

місці в потрібний час і завжди робить те, що потрібно в даний момент? Це і 

називається ефективний самомаркетинг. І ні про який імідж не може йти мова, 

якщо людина не володіє професійною освітою. 

У роботі бібліотек є своя специфіка, яка більшою мірою зрозуміла, 

знайома, легше виконуеться людьми, які спеціально навчалися цієї професії. 

Таким чином, на перше місце виходить рівень професійної підготовки 

бібліотекаря як фахівця з маркетинговим мисленням, зацікавленого в 

затребуваності інформації, зібраної у фондах. 

У різні часи уявлення про бібліотекаря було неоднаковим. Воно багато в 

чому залежало від стану і значення бібліотечної справи в суспільстві. Для 

визначення місця бібліотекаря в галузях соціально-комунікаційної діяльності 

проводились дослідження ділових якостей працівників цієї професії. За 

матеріалами досліджень був складений "ідеальний" Діловий портрет 

бібліотекаря ", в якому акцент зроблений на найбільш значущі психологічні 

якості. 

До них відносяться: увага, наполегливість, дисциплінованість, пам'ять, 

врівноваженість, комунікативність, активність, чітка грамотна мова, вміння 

логічно мислити. Не можна все знати, але можна і треба знати, в якому 

напрямку потрібно рухатися, щоб знайти потрібну інформацію. Необхідно 

володіти професійним "чуттям". Ділові якості: висока якість роботи, 

підвищення професійних знань, творчий підхід до роботи, вміння приймати 

професійні рішення. Уміння зорієнтувати читача у великому масиві інформації 

- показник високої кваліфікації та культури бібліотечного працівника. 

Нові технології створення електронних інформаційних продуктів, 

потенціал і потреби Інтернет-простору демонструють необхідність професійної 

міграції бібліотекарів в нові сфери діяльності, розширення, а не звуження поля 

діяльності. 

Настання ери електронної комунікації неминуче і невідворотно. Але цю 

еру не потрібно ідеалізувати і сподіватися, що розумні машини виконають всю 

бібліотечну роботу. До неї треба серйозно готуватися, шукати можливості 

співробітництва електронної та документальної комунікацій, не піддаючись 

спокусливим ілюзіям. Ми бачимо ускладнення інформаційних потреб сучасної 

людини і сучасного суспільства; бібліотечна справа озброюється новими 

технологіями, в тому числі комп'ютерними, можливості яких дозволяють 
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досягати небачених раніше результатів. Обов'язком бібліотекарів стає як 

навчання, консультації користувачів, так і посередництво, оскільки величезний 

обсяг інформації вимагає більшого, ніж раніше, кількості фахівців, які 

володіють навичками пошуку інформації і вміють аналізувати й оцінювати 

ресурси і потреби користувачів. 

Постійне підвищення кваліфікації бібліотекаря-бібліографа стає 

невід'ємною частиною професійної діяльності, що визначає її якість. Відомий 

російський книгознавець Н.А. Рубакін зазначав: "Ніколи не припиняйте вашої 

самоосвітньої роботи і не забувайте, що, скільки б ви не знали, знанню і освіти 

немає ні кордонів, ні меж". 

Іміджмейкери і психологи відносять професію бібліотекаря до категорії 

жінок-консультантів і вважають, що вони повинні володіти такими якостями: 

професіоналізм, компетентність, уважність, товариськість, готовність до 

допомоги. 

Виявився значущий зв'язок між тим, як одягнений консультант, і оцінкою 

клієнтами його уважності, щирості, компетентності, довірою до нього, а також 

з повторним бажанням його бачити. 

Професія бібліотекаря передбачає дотримання етикету в одязі і в 

зовнішньому вигляді. Одяг повинен відповідати нашій внутрішній культурі, 

залежати від конкретної ситуації, положення в суспільстві, віку. У 

бібліотечному середовищі недоречні яскравий дорогий одяг, вишукані зачіски, 

велика кількість прикрас, яскрава косметика. Костюм бібліотекаря - це костюм 

ділової жінки, яка має свій стиль. Існують загальноприйняті, етикетні правила 

поєднання кольорів, деталей, аксесуарів у діловому костюмі. 

Бібліотекарі повинні бути "гучними", "примітними" в суспільстві, якщо 

це в інтересах справи, усвідомити і вміти довести, що вони знають про 

інформацію більше, ніж будь-хто інший. При всьому цьому головним 

завданням повинно залишитися якісне обслуговування користувачів. Читачі 

судять про бібліотеку, перш за все, за її співробітниками, з якими вони 

стикаються по роботі. Знання, вміння, навички, цільові установки працівників 

бібліотек є тими факторами, від яких залежить успішне функціонування 

бібліотеки та якість наданої інформації. 

 

Типи поведінки бібліотекарів. 
На думку видатного спеціаліста з педагогіки та психології Роберта 

Бернса, будь - яка особистість оцінює себе позитивно тоді, коли впевнена, що 

подобається іншим людям, що компетентна у своїй справі і що усвідомлює 

особисту значимість. 

 В залежності від власної високої чи низької оцінки можливі такі типи 

поведінки бібліотекарів:  
1. Високий бібліотечний професіонал з високою самооцінкою. Це 

впевнені в своїй діяльності, професійно компетентні люди з доброзичливим 

відношенням до себе і читачів. У них відсутня тривожність, відчуття власної 

важливості. Лише такі люди спроможні до неформального спілкування  з 



9 
 

читачем на  різні  теми, вони ініціативні в спілкуванні, володіють здатністю 

співчувати, співпереживати, вони не здатні конфліктувати.  

2. Бібліотекарі впевнені у власних здібностях, але з низькою 

самооцінкою, яка, можливо, є  наслідком неблагополучного сімейного 

виховання,  дефектів в зовнішності, незадоволення матеріальним станом. Ці 

люди мають проблеми в спілкуванні з читачем. Замість захисних механізмів 

бібліотекар використовує байдужість, грубість, навіть агресивність. 

3. Бібліотекарі з негативною самооцінкою, невпевненістю в своїх 
можливостях до тих чи інших форм професійної діяльності, до спілкування з 

читачем. У них висока тривожність через невміння ефективно обслуговувати, 

встановлювати контакт з читачами. При цьому самооцінка більш негативна, ніж 

оцінка бібліотекаря з боку читача. Бібліотекар пасивний, безініціативний, 

пристосовується в спілкуванні "знизу" через зранене самолюбство.  

4. Бібліотекарі, в яких самооцінка позитивна, але низька впевненість. Їх 

відрізняє некомпетентність. Щоб зберегти самооцінку, бібліотекар навмисне 

занижує ту оцінку, яку дає йому читач, тим самим трішки заспокоюючи свою 

тривожність, невпевненість. В цьому випадку бібліотекар не рахується з 

правилами поведінки, прилаштовується до читача "зверху".  

       Як бібліотекаря, так і читача характеризують певна професійна та 

соціально - психологічна компетентність. Під професійною компетентністю 

бібліотекаря розуміють знання, вміння,  навички задовольняти і розвивати 

читацькі запити, виховувати культуру читання. До соціально-психологічної 

компетентності бібліотекаря належить:  

 вміння розуміти читача, його емоційний стан;  

 знання бібліотекарем правил і техніки спілкування з читачем в різних 

ситуаціях;  

 вміння адекватно спілкуватись з читачем.  

Спілкуючись з великою кількістю користувачів, бібліотекар повинен 

прагнути знайти індивідуальний підхід до кожного. В цілому, спілкування 

бібліотекаря з читачем нагадує ситуацію будь-якої сфери обслуговування. 

Одних читачів ми боїмося, з іншими тримаємося на рівних, третіх виділяємо із 

загального числа. Така ж реакція притаманна і читачам. 

 

Яким би хотів бачити бібліотекаря читач ? 
Бібліотекар - ідеал повинен бути: 

 доброзичливим  

 відвертим  

 вимогливим  

 вміти рекомендувати і радити  

 простим і природним в спілкуванні  

 тактовним, швидко орієнтуватися в різноманітних ситуаціях  

 вміти спокійно, врівноважено спілкуватися  

 довіряти читачам  

Бібліотекарю – ідеалу  неприпустимі: 

 фамільярність  
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 нещирість  

 фальшивість  

 байдужість  

 роздратування, сухість, холодність тону  

 грубість, хамство  

 поспішність і непродуманість рішень  

 недоступність  

 включення в іронію і гумор елементів, які принижують 

користувача  

 

Які ж бібліотекарі корисні ? 

З точки зору користувачів –  

 це ті бібліотекарі, які роблять знижки, поблажки постійним, активним, 

улюбленим читачам. Пільгове, привілейоване обслуговування, засноване на 

симпатії, повазі, довірі читача;  

 читачам  імпонує той бібліотекар, який піднімає настрій, дарує посмішку, 

робить процес спілкування   задоволенням;  

 який зумів підкреслити значимість користувача, проявляє повагу до 

особистої гідності  студента, відкритий, доброзичливий, відвертий, що 

проявляється  в його компліментах, підтримуючих жестах і словах вдячності; 

 який розуміє і знає запити читачів, рекомендує тільки те, що виявляється 

необхідним, відкриває здатність до пізнання, організовує цікаві ігрові заходи, 

вміє оперативно обслуговувати, швидко орієнтуватися в професійних 

ситуаціях,  заощадити час користувачів. 

 хто надає психологічну підтримку (рекомендує, як вийти з того чи іншого 

становища), допомагає в реалізації творчого потенціалу.  

Кожен читач потребує допомоги бібліотекаря, вважаючи корисним того, 

хто інформує, рекомендує, радить, представляє книги. Хто з бажанням надає  

додаткову інформацію; усвідомлює себе в ролі інформатора; надає розумні 

поради з приводу теми; зацікавлений в підборі книг для користувача; з 

бажанням підбирає необхідну  літературу; завжди пропонує свої послуги. 

Читачі визнають бібліотекаря необхідною ланкою в раціональному 

використанні фондів, посередником в передачі знань, досвіду, обміні 

інформацією. 

Читачі цінують спілкування з таким бібліотекарем, який може, хоче  і 

вміє створити в бібліотеці  доброзичливу атмосферу, не закривається в рамках 

своїх функціональних обов’язків, який поважає права читачів, забезпечує 

доступ і одержання оперативної, вичерпної  інформації, конфіденційність 

вибору літератури і компетентне, якісне, кваліфіковане обслуговування. 

Корисний  бібліотекар - це той, кому довіряють, який прищеплює повагу 

до бібліотеки і до себе, сприймає себе і читача як особистість, здатний щиро 

висловлювати свої почуття, має тісний повноцінний контакт з читачем, 

сприймається як помічник, друг, порадник, впевнений, з адекватною 

самооцінкою, розвиває свій творчий потенціал. 
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На думку користувачів корисний бібліотекар повинен бути :  

 ввічливим  

 тактовним  

 коректним  

 доброзичливим 

  добрим  

 освіченим  

 ерудованим  

 мати почуття гумору 

  компетентним  

 начитаним  

 чуйним  

 стриманим  

 привабливим 

  спокійним 

  акуратним  

Для  бібліотекаря сьогодні, як ніколи, важливі такі якості, як культура 

спілкування і вихованість, начитаність, розвинутий інтелект, делікатність, 

шанобливе відношення до читача, коректність і високий професіоналізм. 

Щодо бібліотекаря шкідливого. В професійній діяльності про це не 

може бути й мови.  Шкідливі люди  загрожують здоров’ю,  добробуту людини, 

ображають людську  гідність, занижують самооцінку, підривають  впевненість 

в людях, намагаються їх зламати, створюють для людини дискомфорт. 

З точки зору читачів, шкідливими бібліотекарі стають тоді, коли 

повчають виконувати певні правила. Такий бібліотекар проявляє себе 

наступними фразами: "Хто Вам дозволив ?", "Ні, не можна", "За правилами Ви 

повинні", "Скільки можна повторювати" та інші. Часто зауваження, повчання, 

що декламуються підвищеним тоном, призводять до роздратування або 

відчуження користувачів. 

  Шкідливий бібліотекар може ігнорувати користувача і без слів, роблячи 

вигляд, що він зайнятий розмовою з колегами або веденням записів. Майже 

кожному користувачу зустрічалися шкідливі бібліотекарі, які нешанобливо 

ставились до них, проявляли зверхність, нетерпіння, байдужість, рідко 

посміхалися.   

   Шкідливо впливає на читачів і поганий настрій  бібліотекаря, що призводить 

до виникнення конфліктів. На зниження якості обслуговування впливає також і 

кількість відпрацьованого часу бібліотекаря: до кінця робочого дня бібліотекар 

стає більш роздратованим і байдужим. В таких випадках бібліотекарю потрібно 

стримувати себе. Для цього потрібно думати про приємне, розслабитися, 

повторювати  подумки "все проходить, і це пройде", "я спокійна". 

Бібліотекарям допомагають стримуватися знання та дотримання 

професійної етики, правил порядності, почуття власної гідності, любов і 

терпіння до людей. 
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Яким би вередливим, грубим і нестерпним не був користувач, 

бібліотекарю потрібно залишатися люб’язним, спокійним, м’яко запевняти, 

переконувати користувача, що ви на його боці і що робите все можливе, аби 

йому допомогти. 

 

Інформаційні технології в бібліотечній роботі. 
 В умовах переходу до інформаційного суспільства загострюється 

суперечність між  невпинно зростаючими обсягами знань, що створюються 

суспільством і підлягають поширенню в часі та просторі, з однієї сторони, і 

обмеженими можливостями системи документальних комунікацій "ери 

Гутенберга", основа яких базується на друкованих носіях, з другої. 

Необхідність розв'язання згаданої суперечності потребує кардинальної 

активізації робіт зі створення та впровадження в практику діяльності бібліотек 

новітніх комп'ютерних технологій. Вони мають забезпечити перехід до 

корпоративних технологій обробки документальних потоків і формування в 

Україні єдиного науково-інформаційного простору, а також розробку 

інтелектуальних технологій аналітико-синтетичної переробки інформації та 

екстракції знань.  

 Провідним напрямком модернізації бібліотечної справи є її 

інформатизація: впровадження і розвиток в бібліотеках нових інформаційних 

технологій, формування і використання електронних ресурсів, впровадження 

мультимедійних технологій, розвиток мережевої взаємодії бібліотек, 

підключення до світової системи Інтернет. Це призводить до створення нових 

структурних підрозділів, змін функціональних обов'язків працівників, 

залучення спеціалістів з різних галузей знань. Тому перед бібліотекарями 

постає необхідність освоєння нових знань та вмінь, вивчення досвіду своїх 

колег.  

 З давніх часів бібліотеки одночасно були сховищами документів і 

основною базою для навчання. Роль же сучасної бібліотеки  підвищується в 

багато разів: необхідно передати молоді знання, набуті раніше, і підготувати їх 

до життя в суспільстві, де накопичення інформаційних масивів йде дуже 

швидкими темпами. Успішно справитися з цією роллю можна лише при умові 

активного використання і впровадження сучасних новітніх технологій. 

 Комп'ютеризована  бібліотека на сьогодні виконує особливу місію - 

забезпечує читачам оперативний доступ до інформаційних ресурсів і одночасно 

є центром виховання інформаційної культури. Впровадження автоматизації в 

наших бібліотеках набирає стрімких темпів, але дуже часто перед 

бібліотекарями виникає проблема: з чого почати, як рухатись далі?  

 Питання необхідності впровадження автоматизації не постає, але як це 

буде зроблено, якими силами і, головне, для чого? Основною особою в 

бібліотеці залишається бібліотекар, який є користувачем різних технічних 

новинок, що потрапляють до її стін. Це зовсім не відрізняє його від читача, 

адже бібліотекар використовує досягнення комп'ютеризації для технологічних 

цілей, а читач - для споживацьких. В результаті бібліотекар не стає 

вирішальною ланкою у справі впровадження інформатизації, він скоріше є 
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жертвою прогресу, хай навіть і в доброму розумінні цього слова. Сучасний 

бібліотекар є посередником між читачем і книгою чи будь-яким іншим носієм 

інформації.  

 На сьогодні у бібліотеках України відбувається поступова 

комп'ютеризація всіх бібліотечних процесів, але найбільш актуальною 

залишається необхідність формування автоматизованих баз знань. Серед них 

провідну роль відіграє електронний каталог, що цілком замінив існуючу 

традиційну систему каталогів і картотек. Серед   бібліотек України електронні 

каталоги (ЕК) створюються в 7 бібліотеках, які найбільш технічно оснащені і в 

яких сформовано єдиний технологічний цикл проходження документів від 

обліку до споживання інформації читачами. Майже в кожній з них існують 

автоматизовані робочі місця комплектування та обліку фонду; обробки 

документів; споживання інформації; лінгвістичного забезпечення; 

адміністратора баз даних і програмного забезпечення. В цих бібліотеках також 

діють локальні мережі, що значно прискорює процес надходження документів 

до читачів.  

 Першочерговою для   бібліотек в ході інформатизації є робота по 

створенню та підтримці інформаційно-лінгвістичного забезпечення 

автоматизованих систем. Її успіх у значній мірі залежить від масштабів 

співробітництва на міжвідомчому, міжрегіональному, галузевому рівнях з 

крупними бібліотеками, організаціями, що займаються проблемами дитинства. 

Особливу роль у бібліотечній справі, як і раніше, продовжує відігравати 

каталогізування. Його методи і принципи - це ніби спеціальна мова 

бібліотекарів, без якої неможливий жоден процес професійної роботи з книгою. 

Три основних принципи розкриття змісту документальної інформації 

(систематичний, предметний і авторський) були створені і удосконалювались 

на протязі століть в надрах бібліотек.   

 Значно зростає в сучасних умовах обсяг довідково-бібліографічної та 

інформаційної роботи бібліотек. Бібліографи акумулюють всю інформацію, що 

вводиться в комп'ютер іншими функціональними відділами бібліотеки, 

використовують її в довідково-бібліографічному обслуговуванні читачів.  

 Формування інформаційного ринку в Україні обумовлює нове 

ставлення до джерел інформації та інформаційно-бібліографічних послуг як 

товару особливого роду, змушує бібліотеки з позиції ринкової економіки 

переглядати зміст, організацію і технологію традиційної бібліотечно-

бібліографічної діяльності. В останнє десятиліття ХХ століття бібліотеки 

почали застосовувати бібліотечно-інформаційний маркетинг з метою вивчення 

інформаційних продуктів і послуг та визначення свого місця в ньому як 

виробників, постачальників та інформаційних посередників.  

 Поява комп'ютера в бібліотеках викликає багато суперечок, але, 

здається, вже ні в кого більше не виникає сумнівів, що він не замінить книгу. 

Часто електронна машина нерідко сприймається як зло, як дорога, але дуже 

шкідлива забава. Між тим очевидно - зло міститься не в самому комп'ютері, а в 

його невмілому використанні. Як показує досвід, у процесі роботи з 

комп'ютером у дітей та молоді проблеми технічного характеру не виникають. 
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Завданням же бібліотеки залишається не тільки створення і забезпечення 

можливостей доступу читачів до інформаційних ресурсів, але і виховання 

інформаційної культури, перетворення бібліотеки в центр інтелектуального 

розвитку дитини. У   бібліотеках України це досягається різними формами 

роботи, починаючи від індивідуальних і групових занять по вихованню 

бібліографічної комп'ютерної грамотності і завершуючи впровадженням 

цільових комплексних програм.  

 

Молоді спеціалісти в бібліотечній інноваційній справі. 
Процеси інформатизації, які розвиваються в суспільстві, комп´ютеризація 

діяльності соціальних інститутів (шкіл, вузів, системи охорони здоров´я та 

інших інститутів, з якими людина, так чи інакше, зіштовхується в своєму 

житті), поява комп´ютерів, відео в сім´ях змінили вимоги людей також і до 

галузі бібліотечно-бібліографічного обслуговування. В бібліотеки продовжують 

звертатись за книгами, журналами, газетами. Разом з тим запитують також про 

аудіо та відеокасети, інформацію на магнітних носіях (дискети, CD-ROM та 

інші), а також інформацію з глобальної телекомунікаційної мережі Інтернет. 

 Із впровадженням нових інформаційних технологій змінюється сам 

характер користувача бібліотеки. Крім традиційних читачів, які фізично 

охоплені сферою обслуговування конкретної бібліотеки, до неї «заходять» 

через локальні мережі чи за допомогою Інтернет люди, яких бібліотекар не знає 

особисто, а тільки виявляє їх адресні дані на своїх серверах. Таких користувачів 

називають віртуальними. Поняття «віртуальний» розглядається тут як «об´єкт, 

який ще не сприймається, як щось конкретне, але здатний при наявності 

відомих умов  з´явитись». Варто також  звернути увагу на таку проблему, як 

місце молодих спеціалістів в бібліотечній справі і визначення поняття 

«сучасний бібліотекар». 

 Термінологічний словник «Бібліотечна справа» містить наступне 

визначення: бібліотекар – це професія, змістом якої є бібліотечна діяльність; 

посада в бібліотеці. Оскільки бібліотечна діяльність, інформаційні ресурси і 

технології змінюються, то це не може не відобразитись на професії 

бібліотекаря. 

 Характерна особливість сьогоднішнього дня – бібліотекар повинен 

постійно вчитеся, щоб адаптуватись до змін. Тому багато молодих спеціалістів 

продовжують навчатись в інститутах підвищення кваліфікації і перепідготовки 

кадрів, в аспірантурі. Бібліотечні спеціалісти виконують не тільки 

безпосередньо практичну роботу в бібліотеці, а також займаються  

викладацькою і науковою діяльностями, що потребують  кропіткої 

самоосвітньої роботи. Якщо традиційно бібліотекар мав справу з документами 

на паперових носіях, які не потребували при їх використанні технічних 

пристроїв, то тепер разом із традиційними носіями інформації він працює з 

аудіо та відеоматеріалами, дискетами, ком пакт-дисками, електронними 

виданнями. З чого слідує, що йому необхідно володіти навиками використання 

сучасними технічними засобами та технологіями. 
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 Образ сучасного бібліотекаря повністю змінився. Це, як правило, молодий 

спеціаліст, який володіє знаннями із використання комп´ютерів, ксероксів, 

сканерів, принтерів, модемів, відеотехніки та іншої апаратури. 

 Розширення використання в бібліотеках нових технічних засобів 

передбачає впровадження  сучасних технологій, які в свою чергу потребують 

появи таких нетрадиційних для бібліотек спеціалістів як бібліотекар-технолог, 

інформатик – менеджер, адміністратор баз даних та інших. Так, на приклад, 

необхідність координації при використанні мережевих комп´ютерних 

технологій потребує таких кваліфікаційних спеціалістів як адміністратор баз 

даних, менеджер інформаційних систем; розвиток WWW – сервісу Інтернет 

потребує підготовки спеціалістів по створенню і обновленню Web-сторінок;  

бібліотекарі спеціалізуються також в галузі електронної видавничої діяльності, 

навчання роботи в Інтернет. 

 З появою нових спеціальностей розширюється спектр інформаційних 

послуг, ефективних тільки при використанні комп´ютерних технологій, та які 

передбачають аналіз тексту. Це фактографічні, концептографічні, аналітичні, 

перекладацькі послуги. Бібліотеки  надають електронний каталог, проблемно-

орієнтуючі бази даних ( в тому числі бібліографічні, реферативні, 

повнотекстові БД на CD-ROM), роблять роздруківки, записи на нетрадиційних 

носіях, виконують копії звукозаписів, відеозаписів, пропонують послуги по 

скануванню документів. 

 Повнотекстові електронні документи також стають доступними для 

більшості користувачів.  Надаються мережеві послуги ( Інтернет, Libweb), 

машинний час для персонального користувача ЕОМ, розповсюджуються 

програмно-інформаційні продукти (soft). В рамках Інтернет пропонується 

робота з електронною поштою, телеконференції, telnet, ftp. На web-серверах 

бібліотек можна знайти актуальну інформацію, анонси, при необхідності можна 

використовувати електронні каталоги, бази даних за різними запитами. 

Інтернет дозволяє  організовувати тривимірний простір, представляти не тільки 

статичну текстову чи графічну інформацію, але і динамічну (мову, музику, 

відео, анімацію). 

 Таким чином, на номенклатуру послуг, які надає бібліотека накладають 

серйозний відбиток  тенденції комп´ютеризації і інформатизації суспільства  

(видавнича справа, надання інформації для населення, послуги – звірка цитат і 

бібліографічні посилання дипломних і дисертаційних робіт, навчаючі послуги 

та інші).  

 Особливо хочеться відмітити, що в сучасному  бібліотечно- 

інформаційному середовищі трохи змінився і предмет спілкування. Якщо 

раніше спілкування користувача і бібліотекаря виникало на рахунок книги, 

журнала і здійснювалось в ході пошуку в каталозі, то зараз предмет розширився 

– консультування користувача по роботі з комп´ютерною технікою, пошуку в 

Інтернеті, поряд з традиційним предметом спілкування, носить формальний 

характер. 

 Можна зробити висновое, що бібліотеки, залишаючи за собою традиційні 

методи обслуговування читачів-користувачів, перетворюються в електронні 
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центри інформаційних ресурсів. Змінюються і вимоги до підготовки 

бібліотечних спеціалістів. Сучасний бібліотекар – це інформаційний  

посередник, інформатик, Web-мастер, адміністратор баз даних, інформаційний 

брокер тощо. Кожен із представників цих професій несе високу 

відповідальність за добросовісне виконання своєї роботи, оскільки  тільки так 

буде забезпечуватись точність і доступність інформації, захист прав 

особистості на вільний доступ до інформації  і інформаційну діяльність. 

Головний тренінговий центр для бібліотекарів. 
Головний тренінговий центр для бібліотекарів створено в Інституті 

післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв за проектом Української бібліотечної асоціації та фінансової 

підтримки програми “Глобальні бібліотеки” Фундації Білла і Мелінди Гейтс, 

що адмініструється в Україні Радою Міжнародних Наукових Досліджень і 

Обмінів (IREX) за програмою “Бібліоміст”. 

Мета діяльності Головного тренінгового центру - формування системного 

та сприятливого інформаційно-осітнього середовища, сприяння освіті 

бібліотекарів, надання додаткових можливостей для навчання.  

Основними завданнями Головного тренінгового центру є: 
 підготовка навчальних програм підвищення кваліфікації працівників 

бібліотек 

 розробка навчальних матеріалів;  

 підготовка дистанційних курсів за навчальними програмами;  

 організація курсового навчання для тренерів регіональних тренінгових 

центрів за програмою “Бібліоміст”; директорів обласних бібліотек; голів 

та викладачів циклових комісій бібліотечних дисципілн училищ культури 

і мистецтв, керівників регіональних тренінгових центрів; 

 організація курсового навчання з метою підвищення кваліфікації 

бібліотекарів м. Києва та Київської області. 

«Бібліоміст» – це партнерська робота Ради міжнародних наукових 

досліджень та обмінів (IREX), Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID), Міністерства культури і туризму України та Української бібліотечної 

асоціації, на підтримку якої Фундація Білла та Мелінди Гейтс надала грант на 

суму 25 мільйонів доларів США. Для сприяння досягненню цілей програми, 

корпорація Microsoft безкоштовно передасть публічним бібліотекам України 

програмне забезпечення на суму близько 4,4 мільйони доларів США. 

«Бібліоміст» допомагає місцевим громадам в Україні, модернізуючи доступ 

до інформації в публічних бібліотеках шляхом: 

- Обладнання 1500 публічних бібліотек технікою, щоб покращити доступ 

громадян до інформації;  

- Навчання більше 1000 бібліотекарів користуватися новітніми технологіями, 

щоб краще обслуговувати відвідувачів, а також створення до 25 нових 

тренувальних центрів для бібліотекарів по всій країні;  
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- Допомоги бібліотекарям представляти інтереси бібліотек й отримувати 

ресурси, необхідні для задоволення потреб місцевих громад;  

- Формування у суспільстві розуміння ключової ролі бібліотек і необхідності їх 

підтримувати.  

Адреса: 

м. Київ 

вул. Івана Мазепи (колишня Січневого повстання), 21, корп.15 

E-mail: akademiya@dakkkim.edu.ua ( Поштова скринька для офіційних листів) 

Телефон: 

8 (044) 288-80-81 

Факс: 

280-92-09 

 

Анкетування бібліотечних працівників 
     Шановні бібліотекарі! Вашій увазі пропонується анкета, розроблена з метою 

виявлення професійної орієнтації, поглядів, позицій, переконань і потреб 

бібліотечних спеціалістів (необхідно підкреслити). 

    1. Під впливом яких чинників Ви обрали професію бібліотекаря? (Особисте 

бажання; за порадою батьків; збіг обставин; випадковість) 

    2. Чи вистачило Вам знань та навичок, набутих у бібліотечному начальному 

закладі для професійної діяльності? 

(Так; ні; якщо ні, то яких саме) 

    3. Чи задоволені Ви своєю ділянкою роботи у бібліотеці? 

(Так; скоріше так; скоріше ні; ні) 

    4. Чи не виникало у Вас бажання за час праці у бібліотеці змінити 

професію? 

(Так; ні) 

    5. Які знання та навички, на Ваш погляд, найбільш важливі для професіонала 

бібліотечної справи? 

(відзначити за ступенями значущості – 1,2,3,4) 

- комунікативні; 

- досконале знання свого напряму діяльності; 

- аналітичні знання прогностичних методів; 

- дослідницькі, соціологічні; 

- педагогічні, психологічні; 

- технологічні (знання комп’ютера, формування баз даних, знання іноземних 

мов); 

- знання профілю комплектування бібліотеки та складу читачів. 

  6. Які риси характеру вважаєте найбільш значущими у професійній 

діяльності? 

(відзначити за ступенем – 1,2,3,4) 

- творча активність; 

- високий рівень ерудиції; 

- інтелігентність; 

mailto:akademiya@dakkkim.edu.ua
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- культура спілкування; 

- тактовність; 

- ініціативність; 

- цілеспрямованість; 

- конструктивне мислення. 

   7. Які з вищеназваних якостей (п.6) добре розвинені особисто у Вас? 

(Підкресліть) 

    8. Чи відчуваєте Ви потребу у поповненні професійних знань? 

(Так; скоріше так; скоріше ні; ні) 

   9. Якщо так, (п.8) то назвіть актуальні проблеми, теми, з яких Вам бракує 

інформації. 

   10. Вкажіть основні джерела інформування з професійних питань для Вас 

особисто? 

- виставки нових надходжень; 

- засоби масової інформації; 

- семінари, наради; 

- поради колег; 

- поради методичних центрів; 

- інші. 

   11. Скільки годин на тиждень Ви витрачаєте на ознайомлення з професійною 

літературою? 

- до години; 

- 2 години; 

- 3-5 годин; 

- більше 5 годин. 

   12. Яка форма підвищення кваліфікації, на Вашу думку, є найбільш корисною 

для Вас? 

(круглі столи; семінари; обласні курси; ділові ігри; консультації; практикуми; 

стажування; дискусії; конференції; інші) 
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