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Роль професії бібліотекаря 

в сучасних умовах
Представлено міркування щодо ролі книги та професії' 

бібліотекаря, спираючись на висловлення відомих вчених, 
письменників, науковців.
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С
аме ця професія невід
ривна від високого та 
відповідального слова 

«служіння». Служити збережен
ню духовних цінностей, служити 
еталоном розумної та інтелігент
ної людини, служити людям для 
отримання важливих знань та 
неспотвореної інформації, -  ось 
лише кілька пунктів з великої мі
сії працівника сфери культури, 
до якої відносять працю бібліо
текаря. Нещодавно вчені опри
люднили список професій, які в 
подальшому можуть зникнути. 
Тепер, коли час стає розкішшю, 
а вимоги до рівня професіо
налізму значно підвищуються, 
найпростіші технологічні опе
рації навчилися виконувати 
складні програмні механізми 
(роботи). Тобто, в найближчому 
майбутньому можуть зникнути 
професії робітника, водія, пека
ря, офіціанта та багатьох інших. 
Але, за передбаченнями вче
них, залишаться професії, що 
пов'язані з комунікаціями. Саме 
до цієї категорії професій нале
жить професія бібліотекаря. Біб
ліотекар, насамперед, працює 
з друкованим словом, книгою. 
Значить, професія бібліотекаря 
буде потрібною стільки, скільки 
на Землі будуть існувати книга 
та потреба до читання.

Одного разу дитячу пись
менницю Астрід Ліндгрен за
питали, чи є у книги майбутнє.

Вона відповіла: «з таким самим 
успіхом можна запитати: чи є 
майбутнє у хліба? У троянди? У 
дитячої пісеньки?... Для багатьох 
з нас книги також потрібні як 
хліб і сіль. І так буде, скільки б не 
винаходили хитромудрих касет, 
і телевізорів, і інших замінників».

Професія бібліотекаря є 
давньою. Бібліотеки та бібліо
текарі з давніх давен були дуже 
шанованими у суспільстві. Біб
ліотекарями були байкар Іван 
Андрійович Крилов, великий 
російський математик Микола 
Іванович Лобачевський, Павло 
Петрович Єршов (автор знаме
нитого «Коника-Горбоконика»), 
Іван Олексійович Бунін, пись
менник Михайло Михайлович 
Прішвін, а також зарубіжні пись
менники Борхес, Ґете, брати 
Ґрімм. Останнім часом почасті
шали полемічні дискусії щодо 
того, чи є майбутнє у друкованої 
книги у світі, де Інтернет заво
йовує все нові простори. Інтер
нет, або «всесвітнє павутиння», 
давно змінив погляди людей на 
пошук інформації. Замість по
шуку книги, біганини по книгар
нях або сидіння в бібліотеках, 
можна просто зайти в Інтернет 
і почитати книгу там. Нехай на
віть так. Навіть в цифровому 
відображенні слово все рівно 
залишається живим та потріб
ним людям. Але якщо людство 
взагалі перестане читати книги,
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люди деградуватимуть, бо для 
будь-якого розвитку потрібні 
кропітка праця та постійний рух 
уперед. Те ж саме стосується 
розумової праці та духовного 
розвитку. Саме друковані книги, 
на відміну від цифрових носіїв, 
зберігають живий подих історії 
та володіють тим джерелом ін
формації, яку неможливо вичер
пати.

Відомі люди про важли
вість книги у їх житті
Саме великі люди надава

ли книгам особливого, навіть 
містичного, значення. Мож
ливо, тому, що книга -  це той 
ідеальний вчитель, який не 
нав'язує своїх знань. Але про
цес осмисленого читання, тим 
не менше, вимагає величезних 
розумових зусиль по обробці і 
запам'ятовуванню інформації. 
Це, свого роду, урок, який може 
не сприйнятися учнем та пройти 
повз, а може дозволити людині 
зрозуміти щось важливе, доко
рінно змінивши все її життя та 
саму долю.

Антон Павлович Чехов, на
приклад, переконував брата: 
«Щоб бути вихованим, потрібна 
безперервна денна і нічна пра
ця та вічне читання». Олександр 
Сергійович Пушкін, нудьгуючи в 
михайлівському засланні, нео
дноразово відправляв до столи
ці листи з благанням: «Книг, за
ради Бога, книг!» А ось що писав 
Олексій Пантелеев, автор знаме
нитої «Республіки Шкід»: «... Яку 
роль відіграла в моєму житті 
книга? Це схоже на те, якщо б 
запитали: яку роль відіграє у ва
шому житті повітря?».

Книга цінувалася і шанува
лася в усі віки і часи. Про неї пи
салися вірші, наукові трактати, 
есе, дисертації, складалися ан
тології. Відома українська пись
менниця Оксана Забужко так го
ворить про книгу: «Думаю, книга 
виживе просто тому, що вона в 
якомусь вищому сенсі дуже ан

тропоморфна, зручна для три
мання, приємна для перегор
тання, і комп'ютер її не замінить. 
Електронний аналог зручний 
тільки тим, що може бути «зка- 
чений» в будь-яку хвилину, без 
процедури відвідування книж
кового магазину».

Але при всьому тому, що 
книга не зникла з нашого жит
тя, багато сучасних дослідників 
прогнозують невтішне майбут
нє для друкованої книги. І це, 
звичайно, не може не турбувати 
тих людей, чия доля пов'язана 
з книгою і безпосередньо зале
жить від її майбутнього. Питання 
виживання книги в кризові та 
перехідні часи турбує багатьох 
представників сфери книгови
дання, книгарень, викладачів- 
філологів, вчених,та нас, звичай
них бібліотекарів. Але чи дійсно 
все так сумно і безпросвітно, 
книга доживає свої останні дні, і 
з цим нічого не можна зробити?

Відомий письменник, поет і 
журналіст Дмитро Биков так від
повідає на питання про майбут
нє друкованої книги: «Не треба 
рятувати книгу, вона ще сама 
нас усіх врятує...».

Які можливості бібліотек 
щодо популяризації читання?

Зрозуміло, що бібліотеки 
виживуть тільки тоді, коли бу
дуть заповнені читачами. Це 
вмістилище інтелектуальних 
праць представників багатьох 
поколінь не повинно знеціни
тися та перестати бути потріб
ним людям. Популяризувати 
бібліотеки та читання можна 
по-різному. Можна традиційно, 
розповсюджуючи рекламу, за
охочуючи читачів через оголо
шення, радіо, зустрічі, виставки, 
через соціальні мережі. Але є й 
інші, не менш дієві та оригіналь
ні способи привернути увагу 
читачів. Американський автор і 
директор бібліотеки в минуло
му Вікі Майрон, написала книги, 
що стали шалено популярними

в світі, та з несподіваного боку 
висвітлила професію бібліоте
каря. Таких книг дві: «Дьюи. Кот 
из библиотеки, который потряс 
весь мир» і «Девять жизней 
Дьюи. Наследники кота из биб
лиотеки, который потряс весь 
мир».

Кіт Дьюї, який протягом 
18 років жив у бібліотеці, був 
найкращою рекламою цьому 
культурному закладу. Він був 
незвичайним штатним співро
бітником та психоаналітиком, 
що поселився в звичайнісінькій 
бібліотеці. Ця книга призначена 
для людей різних вікових кате
горій, для пересічних читачів. 
Але бібліотекарям, які цікав
ляться бібліотечною системою 
Америки, книга сприймається 
як енциклопедія бібліотечного 
життя. Наприклад, працівникам 
бібліотечної сфери буде цікавим 
момент переходу від карткових 
каталогів до електронних, що 
так цікаво відображений в книзі.

Автор книги -  американка 
Вікі Майрон, отримала ступінь 
магістра в галузі бібліотеко
знавства.їй доводилося розроб
ляти програму обслуговування 
користувачів, нездатних діста
тися до бібліотеки і яким книги 
доставлялися додому; вона на
магалася прищепити підліткам 
любов до читання; виступала на 
радіо, по телебаченню; прово
дила презентації в громадських 
клубах та організаціях для по
пуляризації читання. Пропра
цювавши на посаді директора 
бібліотеки протягом 25 років, 
Вікі Майрон виходить на пенсію 
і стає письменницею.

Кіт Дьюї не випадково 
з'являється і стає душею та пси
хологом бібліотеки у непрості 
часи. Автор так пояснював поя
ву в цьому закладі кота-психоа- 
налітика в скрутний для життя 
американців момент еконо
мічної кризи: «Погані часи по
збавляють вас енергії. Вони за
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ймають всі ваші думки. Всі події 
життя постають у похмурому 
світлі. Погані новини настільки 
ж небезпечні, як цвілий хліб». Чи 
не те ж саме можна зараз сказа
ти й про нас та час, в якому ми 
живемо?

Кіт давав людям те, чого 
вони потребували найбільше -  
співчуття. У книзі -  безліч при
кладів психологічної підтримки. 
Літній читач, у якого нещодавно 
померла дружина, розчарова
ний безробітний, скривджена 
дитина, малюк з хворобою Дау
на. Але кіт знаходив для кожно
го «лінію поведінки», яка врешті 
решт призводила до того, що 
людина успішно долала свої 
проблеми.

Через образ доброго та ро
зумного кота автор книги нади
хає бібліотекарів не лише здій
снювати свої прямі обов'язки, 
але й спробувати затоваришу
вати з тими, хто приходить до 
«бібліотечного храму». І процес 
взаємного спілкування з читача
ми обов'язково принесе багато 
користі обом сторонам: і читачу, 
і бібліотекарю.

Несподівані якості 
бібліотекаря

Сучасний світ є надсклад
ним та ставить перед нами за
дачі, що вимагають нетрадицій
ного підходу для їх ефективного 
вирішення. Цікаві та несподівані 
зміни торкнулися й професійних 
якостей представників сфери, 
що працюють з людьми. Серед 
якостей, які необхідні бібліоте
карю задля успішної роботи з 
читачами, останнім часом ви
окремлюється така риса харак
теру, як артистизм. Навіть тема 
кандидатської дисертації Пере
пелиці В. В., успішно захищеної 
у 2012 році в сфері бібліотечних 
наук, звучить як «Артистизм біб
ліотекаря: теоретичні, методич
ні та освітні аспекти».

Несподівано, але крім інших 
професійних навичок і якостей,

саме артистизм виходить на 
одне з перших місць у професії 
бібліотекаря. Ось рядки з цього 
дослідження:

«Діяльність бібліотек в да
ний час різноманітна, складна, 
що вимагає від бібліотекарів 
творчої ініціативи, майстер
ності, комунікативної культу
ри, генерації інноваційних ідей. 
На сучасному ринку праці затре
буваними стають артистичні 
здібності бібліотекарів».

Виявляється, що не лише 
педагог повинен володіти 
творчою майстерністю, вмію
чи привернути увагу аудиторії' і 
змушуючи кожного студента по
вірити, що викладач звертається 
саме до нього. З'ясовується, що і 
бібліотекар також повинен пра
цювати над собою і своїм імід
жем, знати психологію людини, 
вміти привернути увагу будь- 
якої людини, опанувати оратор
ське мистецтво та бути цікавим і 
артистичним.

Виходячи з дисертаційного 
дослідження, «сучасна система 
формує бібліотекаря як хорошо
го виконавця, забуваючи про те, 
що він повинен бути творчою 
особистістю з креативним та 
інноваційним мисленням, що 
володіє артистичністю. Саме 
такому бібліотекарю легше на
лагодити стосунки як з чита
чами, так і зі спонсорами, благо
дійниками, а також широкими 
верствами населення, поширю
ючи позитивні думки про працю 
бібліотекаря і діючи в різних ко
мунікаційних сферах».

Ось що сказав про профе
сію бібліотекаря відомий бібліо
текознавець Едуард Рубенович 
Сукіасян. Цей авторитетний біб
ліотекар нашого часу, розроб
ник бібліотечно-бібліографічної 
класифікації' (ББК), доцент, кан
дидат педагогічних наук, про
фесор, заслужений працівник 
культури. На його думку, «сучас
ний бібліотекар повинен знати

іноземні мови, бути ерудованим, 
мати наукове звання, віртуозно 
спілкуватися з людьми, володі
ти цифровими технологіями 
на високому рівні, все життя за
йматися самоосвітою».

Едуард Рубенович Сукіасян, 
звертаючись до бібліотечної 
спільноти, сказав: «Якщо ми всі 
разом визнаємо, що слово «Біб
ліотекар» пишеться з великої 
літери, ви зрозумієте, за що я 
борюся».

Саме людським якостям 
представників сфери культури 
останнім часом надається вели
чезного значення: «Бібліотека 
не тільки сховище книг. Не тіль
ки книгами потрібно займатися, 
головне -  це створити в бібліо
течних відділах атмосферу від
критості і доступності» (Е. Р. Су
кіасян).

І це цілком зрозуміло, бо 
професія бібліотекаря належить 
до типу професій, одна з голов
них та найважливіших особли
востей якої пов'язана саме взає
мовідносинам з особистостями, 
тобто, спілкуванню з читачами. В 
сучасні скрутні часи бібліотекам 
та її працівникам важко вижива
ти. Та є робота і є люди, які хочуть 
бачити перед собою усміхнених 
та доброзичливих бібліотекарів, 
які не будуть скаржитись на тяж
ке життя своїм користувачам.

Якщо нам важливо наповни
ти наші бібліотечні зали читача
ми, то чому б не взяти на озбро
єння прислів'я, що стосується 
цілителів людських тіл: «Якщо 
після візиту до лікаря хворому 
не покращало, то це не лікар». 
Так званий «людський фактор» 
важливий в усіх професіях. Тому, 
нехай після візиту в «Храм Кни
ги» людина йде з посмішкою, 
адже ні одне віртуальне спілку
вання та цифрові технології не 
замінять ніколи людське тепло 
та увагу.
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