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Бібліотечно-бібліографічне обслуговування

Бібліотерапія
як напрямок роботи сучасного 
бібліотекаря

У  статті визначається роль бібліотерапіїдля лікування людських 

душ, розповідається, як книги і  бібліотекарі можуть допомогти лю

дині подолати труднощі та депресію.
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Бібліотеки Кіровоградського 
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“Спочаїнкі/ Зцло Слово. . . "  

Євангеліє в іс/ Уоанна

Працюючи в бібліотеці, все 
частіше замислююсь про 
роль бібліотекаря як про

пагандиста друкованого слова, яке 
об’єднує людей, через яке переда
ється інформація від минулих поко
лінь, яке зцілює або руйнує. Бібліо
текарі все життя працюють з книга
ми, а що таке книга, як не духовний 
заповіт, переданий одному поколін
ню від іншого, зашиф роване у ви
гляді спеціальних символів-слів.

Слово -  це не тільки поєднання 
букв і звуків, одиниця мови або чи
єсь висловлювання. Сучасні вчені 
вважають, що більшість з нас недо
оцінює слова, які ми вживаємо в 
повсякденності. Так, відомий пись
менник і цілитель Валерій Сінельні- 
ков вважає,,що слова не тільки про
грамують наше життя, але й моде
люють наше майбутнє. Не дарма од
ним з визначень слова є "звуковий 
код явища".

Приводом для написання цієї 
статті став діалог, що відбувся між  
мною та викладачкою, яку нещ о
давно зустріла в нашій бібліотеці. 
Ж ін ка виглядала стомленою: схо
же, навчальний рік і безліч проб
лем, з ним пов'язаних, забрали ба
гато сил та здоров'я. Викладач по

просила знайти їй книгу Хемінгуея, 
яка для неї є ліками та порятунком  
від негараздів, і згадала забутий  
термін "книготерапія". Саме цей епі
зод змусив замислитися про таке: 
що відвідувачі бібліотек мають по
требу в книгах, як  у своєрідних лі
ках, то чи не повинні й бібліотекарі 
більше дізнатися про цей напря
мок. цю науку, щоб оволодіти нею 
на достатньому рівні? Чи дійсно  
книги лікують та чи можливо вирі
шити якусь серйозну проблему, 
прочитавши книгу? Спробуємо ро
зібратися в цьому, використовуючи 
досвід людства та неординарних  
людей.

Спосіб допомоги собі самому за 
допомогою читання, на мою думку, 
треба популяризувати набагато  
більше. За даними багатьох психо
логів, ми живемо у важкі часи, в ча
си випробувань, коли криза еконо
мічних і політичних ресурсів важ
ким тягарем лягає на багатьох 
простих людей. Я к кажуть, "Не дай 
вам Боже жити в епоху змін..." Та ча
си не вибирають!

У  більшості з нас кудись подів
ся з життя той оптимізм, яким був 
наповнений повоєнний час, пере
будова, час народження "незалеж
ної України". Над нами тяжіє смут
ний час, коли складно буває вижи
ти та не опинитися за бортом. А по
рятунок потопаючих, як  кажуть,
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справа рук самих потопаючих... І то
му в цих складних обставинах хо
четься віднайти та згадати мистец
тво слова, до якого зверталися цілі 
покоління до нас, і яке не дарма на
зивали "життєдайним" та "цілю
щим".

Відомо, що слова можуть се
рйозно впливати на життя людини, 
і цей вплив може бути як позитив
ним, так і негативним. Так влашто
вана людина, що слово може впли
вати на її свідомість і навіть на під
свідомість, дозволяючи маніпулю
вати нею.

З точки зору Валерія Сінельніко- 
ва, "слова, які ми звикли викорис
товувати повсякденно, програму
ють наше життя". У  своїй книзі 'Т а 
ємнича сила Слова. Формула любо
ві", автор пропонує гіпотезу, згідно з 
якою вживання "правильних" слів 
здатне змінити розвиток подій у до
лі людини й моделювати її майбут
нє.

Сучасний напрямок нейролінг- 
вістичного програмування (Н ЛП ) 
являє собою ні що інше, як  вплив 
на людину або введення в гіпноз за 
допомогою слова. Ще в давнину  
відомий лікар та філософ Ібн Сіна 
(Авіценна) вважав слово не менш  
ефективним засобом лікування, ніж  
трави та скальпель.

Ми часто недооцінюємо силу 
слова, розкидаючи ним направо та 
наліво. І даремно. Слово не тільки  
здатне лікувати, але й руйнувати, і 
саме ці його якості використову
ються в спеціальних розвідуваль
них техніках. У  кни зі психолога 
Олександра Котлячкова “Зброя -  
слово. Оборона і напад з допомо
гою..." автор розкриває зміст руй
нівних гіпнотичних інструкцій й 
формул, які побудовані на вживан
ні окремих слів та словосполучень. 
У  своїй книзі він порівнює слово з 
кухонним ножем, яким  можна й 
хліб різати, й людину вбити... Або з 
сокирою, якою, як відомо, можливо 
і побудувати оселю, і вчинити зло
чин, й захиститися від ворогів. На
віть поняття "порча" та "приворіт” 
автор пояснює з точки зору таких  
відомих психологічних технік, як  
еріксонівський гіпноз, сугестивна 
лінгвістика і фоносемантика. Нехай

цими вузькопрофільними методи
ками володіють лише спеціалісти, 
але навчитись поважати слово та 
правильно використовувати його в 
повсякденності повинна кожна лю
дина. яка хоче бути успішною та 
щасливою.

Яким же чином бібліотекар мо
ж е використовувати властивості 
слова для допомоги своїм читачам? 
Існуючий напрямок лікування, 
який  базується на використанні 
книги, називається "бібліотера- 
пією". Під цим розуміють науку, 
спрямовану на формування у люди
ни навичок і здібностей протистоя
ти неординарним ситуаціям (хворо
бам, стресу, депресивному стану), 
підвищувати свій освітній та інте
лектуальний рівень. Про бібліотера- 
пію (ЬіЬІіо -  книга і Іііегаріа -  ліку
вання, догляд за хворим) відомо з 
часів Платона.

У  1967  році в Харківському са
наторії "Березівські мінеральні во
ди" було відкрито перший в тодіш
ньому СРСР кабінет бібліотерапїї. 
Ініціював відкриття цього кабінету 
вчений-психіатр В. 3. Вельвов- 
ський, який застосовував бібліоте- 
рапію для лікування хворих пси
хіатричного профілю. Тоді ж  бібліо- 
терапія стала перетворюватися на 
самостійну наукову дисципліну, яка 
знаходиться на стику бібліотекоз
навства та психотерапії.

На даний час ця наука є мето
дом психотерапії, що використовує 
художню літературу як одну з форм 
лікування словом. Завдяки ній у лі
куванні неврозів і соматичних за
хворювань, нарівні з лікарями-не- 
врологами, беруть участь також  
кваліфіковані бібліотекарі. В Англії 
є така професія, як книготерапевт, 
який складає програму для читан
ня людей, що страждають на захво
рювання психіки.

Отже, в наш час використання  
слова з погляду його цілющої сили 
набуває нового сенсу. Часто пра
вильно сказане слово здатне по
вернути людині радість до життя, 
змусити подивитися на складну си
туацію з інш ого боку, відчути під
тримку й отримати допомогу. На 
мою думку, сучасний бібліотекар  
має бути трошки й цілителем, який

вміє не тільки привернути читача, 
але і, керуючись своїми знаннями  
про літературні твори, використову
вати свій досвід для допомоги лю
дям. Звичайно ж, для цього бібліо
текар повинен бути всебічно розви
нутою особистістю, яка добре зна
ється на творах сучасних і класич
них авторів, базовими знаннями з 
галузі психології, педагогіки, а, го
ловне, любить свою справу і своїх 
читачів.

Яка ж  роль бібліотеки у вико
ристанні книги  з лікувальною ме
тою? Певно, що досить значна. Пра
цюючи в бібліотеці педагогічного  
університету, ми, бібліотекарі, по
стійно спілкуємося з багатьма сту
дентами, викладачами і просто 
співробітниками. В основному, зви
чайно, профіль наш ої бібліотеки  
має наукову специфіку, коли люди 
приходять із заздалегідь складени
ми списками літератури для напи
сання будь-яких наукових робіт (ре
ферат, стаття, курсова, дипломна). 
Однак, на щастя, є й такі читачі, які 
приходять до бібліотеки, щоб знай
ти "щось для душі”. Саме тут і може 
стати в нагоді вміння бібліотекаря 
знайти саме ту книгу, яка замінить  
ліки та стане відкриттям для люди
ни.

У моєму житті саме книга карди
нально допомогла у вирішенні 
власних психологічних проблем. 
Лиш е завдяки книзі тодішнього по- 
чатківця-психолога й психотера
певта Володимира Леві під назвою  
“Мистецтво бути іншим" мені вдало
ся подолати серйозну проблему по 
усуненню застарілої фобії, яка сто
сувалася страху перед здачею іспи
тів. Прочитавши її, я раптом зрозу
міла суть моєї проблеми, усвідоми
ла її джерела і шляхи подолання. А 
це зовсім непросто навіть і тепер, 
коли будь-які фобії самими досвід
ченими психологами лікуються 
складно, довго і не завжди ефектив
но.

У  важкі 1990-т і роки досить ба
гато людей переключались з боже
вільних проблем з невиплати заро
бітної плати і вічного безгрошів'я, 
читаючи детективи Д а р ї Донцової. 
Саме в ті зловісні роки інтерес до 
подібного ж анру досяг свого піку.
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"Легкий жанр" іронічного детекти
ву виявився тими ліками, що були 
потрібні всім нам у той момент: він 
дозволяв перекрити потік нескін
ченних невеселих думок про безви
хідність становища, злидні та страх 
перед майбутнім. Зі сторінок детек
тивів Донцової поміж рядків читав
ся такий потрібний тоді вислів: без
вихідних ситуацій не існує, у кожній  
"безвихідності" є цілих два виходи, 
тільки не треба опускати руки!

У  сьогоднішньому соціумі все 
частіше молоде покоління зверта
ється до цифрових технологій, ак
тивно спілкуючись в соціальних ме
режах. Але і слово, прочитане з ек
рану комп'ютера, все одно залиша
ється словом.

Саме тому, співробітники нашої 
бібліотеки не залишаються поза

світовими тенденціями, пов'язани
ми з підвищенням популярності 
цифрової книги  серед молоді. 
Об’єднавшись у групу шанувальни
ків університетської бібліотеки че
рез соціальні мережі, наші колеги, 
викладачі та студенти постійно от
римують розсилки з цікавим мате
ріалом. який неодмінно стане в на
годі їм в житті, роботі чи навчанні. 
Перейшовши на екран комп'ютера, 
мистецтво слова все рівно живе, до
помагає, мотивує і надихає. На на
ших сторінках у соціальних мере
ж ах немає вихідних чи відпусток, 
там панує атмосфера радості, ко
ристувач має можливість дізнатися 
нове, відвідати презентацію, здійс
нити подорож, отримати нову елек
тронну книгу безкоштовно.

Чудово, коли можна відчути за

пах типограф ської фарби і поше
лестіти сторінками цікавої книги, як 
удитинстві, зручно влаштувавшись 
у кріслі забути про все. Але не менш 
чудово, коли молода людина в об- 
німку зі своїм ноутбуком зможе за
нуритися у світ суперечливої сучас
ної літератури, і саме там знайти  
відповіді на свої запитання про 
життя, кохання, вихід із кризи... 
Отримає можливість особистісного 
зростання, відвідає мовні курси або 
психологічні тренінги, знайде своє 
перше робоче місце, навіть не вихо
дячи з кімнати. Це різні прояви все 
того ж  слова, яке не старіє, не втра
чає своєї сили і потреби, яке живе і 
перемагає, змінюючи лиш е своє 
вбрання, виходячи з вимог сучас
них тенденцій. Хай живе вічне сло
во!

38


