
 
Особливості професійного розвитку бібліотекарів   

в інформаційному суспільстві 
 

Бібліотеки – минуле, сучасне, майбутнє 



 
      „Первинні” бібліотеки могли 

бути більшими чи меншими 
сховищами створених писцями чи 
каменерізами перших документів 
– обпалених глиняних табличок, 
плоских каменів, спеціально 
підготовленої шкіри чи різних 
варіантів „паперу”, виготовленого 
з папірусу чи інших рослин.  



         Спочатку бібліотеки були приватними. Ними володіли такі великі мужі 
Еллади, як Платон, Аристотель, Евклід, Єврипід. Бібліотекарями служили 
раби. Але як тільки в Афінах з`явилась перша публічна бібліотека 
Писистрата, місце бібліотекаря одразу  стало шанованим і почесним. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Є вагомі підстави вважати, що створена Птоломеями в Єгипті 

Олександрійська бібліотека-центр культури і наук Мусейон  (Храм Муз), 
який намагався «зібрати у себе» всі доступні писемні джерела-виявилася 
найвищим інформаційним досягненням не тільки середземноморської 
цивілізації, а й усього людства за кілька тисяч років. Унікальність її ще й у 
тому, що завдяки цьому зібранню вперше в історії людства помітний 
„інтелектуальний слід” залишили жінки.  



Загалом, Мусейон був єдиною тогочасною академією наук, 
 куди прибували для навчання та обмінів думками багато осіб з різних 

держав.  Великі успіхи були досягнуті в математиці, астрономії, 
природознавстві, географії, медицині, а також філології та граматиці. 

  При Птолемеях бібліотекарями були:  Зенодот-філолог і поет, 
 Каллімах-поет, Ерастофен-математик, астроном, географ, поет. 

Птолемей   

  
 

 Архимед    

Ерастофен 



 
      Серед провідних 
науковців – красуня-
астроном і математик 
Гіпатія, 

  яка виросла у 
Мусейоні,  

 де працював її батько, 
тут навчалася, і потім 
викладала 
математику, 
механіку, астрономію 
та філософію, 
зробила значний 
внесок у тогочасну 
науку (зокрема, 
винайшла кілька 
вимірювальних 
приладів). 



На той час 
Олександрійська 
бібліотека 
 мала близько 700 000 
рукописів – унікальний 
для Стародавнього Світу 
показник. 



 
        Штат, який отримував належне забезпечення з 
державного бюджету, складав приблизно 100 науковців і 
писців.  Багато серед них були бібліотекарями, адже 
необхідно було співставляти і коментувати багато 

різноманітних джерел на кількох мовах і створювати нові 
рукописні твори. 

  В Олександрійскій бібліотеці, 
  крім книгосховища 
  и читальних залів,  
 знаходились також  
 обсерваторія, зоологічний и  
 медицинський музеї — 
  їх обслуговування  
 також входило в обов’язки  
  бібліотекарів. 



Олександрійська бібліотека 



 Функціі бібліотек в Середні віки 
 поступово розвивались и удосконалювались. 

 На багато сторіч осередками збереження писемних та інших творів стали 
монастирі, а хоронителями стали монахи, на яких був покладений ще один 

обов’язок  — переписування книг для їх подальшого збереження і 
розповсюдження. І це вимагало від бібліотекарів не тільки грамотності, 

 але й колосальних знань практично в  усіх  областях життя.  

       Бенедиктинське аббатство 



Монастир Св. Флоріана та бібліотека 

Ватиканська бібліотека 



 
 Таким чином,  

бібліотекарі стали одними з тих,  
хто підготував епоху      

Відродження.  



Оксфордський 
університет  
та бібліотека 

        Пізніше – університетські 
бібліотеки. 

 Якісні зміни, як відомо, настали 
після винайдення 

книгодрукування і великого 
здешевлення „одиниці 

інформації”. 

 Найбільші світові бібліотеки 
століттями збирали і ревно 

оберігали свої багатства. Кінець 
ХХ ст. став піком розвитку 
класичних бібліотек, у зборах 
яких переважали книги.  



    Завдяки їх зусиллям, 
незважаючи на швидке 
збільшення кількості 
електронних бібліотек у мережі 
Інтернет, звичайні „старі” 
бібліотеки не втрачають своєї 
актуальності й необхідності у 
переважній більшості держав 
світу.  

 

        У світі сотні тисяч осіб 
працюють бібліотекарями. 
Саме вони, а не друковані чи 
інші матеріали, становлять 
головну суспільну цінність.  

 



   Лише там, де подібно 
Україні, існує поєднання 

суспільних 
трансформацій з 

економічним занепадом,  

бібліотеки та їхні працівники 
втрачають належну 

підтримку і вимушені жити 
за принципом – „спасение 
утопающего – дело рук 
самого утопающего”.  



   Зміна пріоритетів в освіті викликала необхідність 
реформування бібліотек освітянської галузі, оновлення 
змісту їх діяльності, що вимагає від працівників бібліотек 
переосмислення своєї ролі в даному процесі. Та й самі 
бібліотеки виконують як свої специфічні завдання, так і 
сприяють динамічному розвитку суспільства, особистості.  



   Оскільки місія бібліотек за багато століть практично не змінилася, вони і 
зараз, як у давнину, виконують своє головне завдання-розповсюдження 
інформації, знань, і зостаються основним місцем зберігання наукового та 
культурного надбання людства.  

   Щоб відповідати сучасним вимогам, бібліотекар повинен постійно вчитися, 
щоб встигати за змінами, удосконалювати свою діяльність за допомогою 
нових технологій, що, в свою чергу, дозволить впровадити нові, сучасні 
процеси обслуговування читачів  





 

          Реалізуючи основні 
функції, бібліотекарі серед 
пріоритетних напрямків 
діяльності відзначають 
формування основ 
інформаційної культури як 
складової загальної культури 
особистості, що дозволяє їй 
правильно формувати свої 
запити, ефективно 
здійснювати пошук 
необхідних джерел, вміти 
відбирати, критично 
оцінювати інформацію та 
створювати якісно нову.  



          Відповідно до вимог бібліотечної практики і потреб у якісному 
обслуговуванні користувачів, бібліотечні фахівці мають професійно рости і 
розкривати свій творчий потенціал. Щоб розширювати професійну 
компетентність, вдосконалювати знання і навички, бібліотекарі повинні 
самостійно набувати знання, що дасть змогу ліквідувати розрив між рівнем 
знань і розвитком нових досягнень бібліотечної справи.  





       Безперервна освіта 
бібліотекарів можлива за 
умов нової системи 
інформаційного 
забезпечення, що поєднає 
традиційні та електронні 
форми надання професійно 
необхідної інформації.  Не 
менш актуальна проблема 
самооцінки власної 
діяльності, самоаналізу. 
Цьому сприяють 
презентації-захисти 
власного досвіду, панорами 
творчих знахідок та моделей 
бібліотек сьогодення, курси 
підвищення кваліфікації, 
стажування, школи 
майстерності, конференції.  





Необхідною ж умовою професійного зростання бібліотекаря, 
розкриття творчого потенціалу є, в першу чергу, особистісна 

зацікавленість у результатах своєї праці. 



Впровадження сучасних видів інформування та оптимізація процесу 
обслуговування користувачів, а також реалізація основних завдань, 
пріоритетних напрямків та власне проблем, над якими працюють 
бібліотекарі, вимагають системного підходу та вибору доцільних 

технологій, методів і форм щодо: 

 
 моделювання універсального бібліотечного фонду, що відповідає 

профілю закладу, змісту освітнього процесу, його інформаційним, 
виховним та культурологічним функціям, а також запитам, інтересам і 
потребам користувачів; 



 створення довідково-пошукового 
апарату для багатоаспектного 
розкриття фонду через систему 
каталогів, картотек та фонду 
довідково-інформаційних видань, 
включаючи електронні бази 
даних; 

 максимального розкриття фонду 
бібліотечних документів через 
сучасні форми наочної 
популяризації літератури та 
оптимізацію довідково-
бібліографічного обслуговування; 

 формування інформаційної 
культури користувачів; 

 упровадження сучасних 
інформаційно-комунікаційних 
технологій та використання 
медіа-ресурсів у практиці роботи; 

 



 
 
        Сьогодні сучасний бібліотекар має володіти вміннями не 
лише працювати з джерелами на друкованій основі, він 
повинен  володіти основами комп’ютерної грамотності й 
сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, 
навичками аналітико-синтетичної переробки інформації й 
передачі її користувачам, створювати відповідну 
інформаційну базу та навчати користуватися нею своїх 
читачів.  



 
    Швидкий розвиток електронно-

комунікаційних засобів 
 і винайдення Інтернету  

наприкінці ХХ ст.  
виявилися несподіванкою навіть для 
кращих футурологів світу, чий розквіт 
наукового життя припав на 1950-1960-ті 

роки і був скерований на аналіз 
майбутніх космічних досягнень людства.  

Насправді ж космос виявився 
тимчасовим воєнно-політичним 

захопленням, а головні економічні та 
виробничі події відбувалися на поверхні 
Землі й полягали в початку переходу від 
індустріального до новішого суспільства 
- інформаційного, адже за короткий час 
пощастило у багато разів зменшити 
вартість одиниць „електронної 

інформації” і створити цілі магістралі для 
їх руху на землі та в космосі.  

   
 
 
 
 
 
 



         
      Проте прогрес лише прискорився, а тому все частіше 

звучить термін „знаннєве суспільство”.  
 Його характерна риса – початок створення 

нешкідливих для біосфери і людини „мудрих” технологій 
(ноотехнологій), які в майбутньому ліквідують потребу в 

індустріальних та усіх інших. 
 



        Немає ніяких підстав 
боятися того, що їх сучасні 
робочі місця зникнуть 
назавжди разом з подальшим 
удосконаленням пошукових 
програм Інтернету і записом у 
цифровій формі все більшого 
відсотка друкованого 
багатства людства.  

   Головні зміни на ринку 
праці – все швидший 
розвиток робочих місць 
сервісного типу, що є 
головним позитивним 
явищем для абсолютної 
більшості сучасних 
бібліотечних працівників. 



а у спроможності 
використовувати нові можливості 
і засоби на своєму робочому 
місці і – насамперед – під час 
спілкування зі своїм довкіллям: 
читачами, потенційними 
замовниками різноманітної 
довідкової та іншої інформації, 
учасниками навчального процесу 
тощо.  
 

    Звісно – характер роботи 
бібліотекарів зміниться, їм доведеться 
постійно підвищувати свою 
„комп’ютерну грамотність”,але не у 
напрямку оволодіння мистецтвом 
створення програм управління 
різноманітними комп’ютерами чи 
інформаційними мережами, 



 
       Після відкриття 
можливості створення 
одношарових листів з атомів 
карбону (вуглецю) – 
матеріал названий 
„графеном”, а його 
дослідження оцінене 
Нобелівською премією з 
фізики 2010 року, - науковці 
посилено вивчають і сам 
графен, і подібні до нього 
матеріали.  

 
  Вони обґрунтовано сподіваються на те, що цей шлях 
невдовзі приведе їх до появи наноелектроніки і створення 
кишенькових суперкомп’ютерів, якими можна буде не 
тільки керувати голосом, а й спілкуватися одразу на кількох 
мовах.  





 

        Зменшення елементів пам’яті 
буде таким значним, що кожен з 
цих пристроїв уже в момент 
створення отримає у запису всю 
наявну на планеті друковану 
інформацію (можливо – ще й 
звукову й частину відео). 

 
 

  Ще одне завдання, яке вже вирішене – подання у 
бібліотеки, робочі місця і житлові помешкання таких же 
великих потоків інформації мережами електричної напруги 
(220 вольт) і нещодавно створеними світлодіодними 
випромінювачами (тобто – не потрібно прокладати ніяких 
нових мереж, дротів, сполучень і т.д.). Це зробить зв’язок не 
тільки миттєвим, але й майже необмеженим за 
інтенсивністю (напр.: кіно чи велику енциклопедію можна 
буде отримувати за частки секунди). 



   Вказані три технологічні 
зрушення разом з іншими 
забезпечать повний доступ до 
світових бібліотек та інших 
баз даних кожній людині у 
довільнійточці Землі. Але 
вони не позбавлять кожного з 
нас від потреби спілкування, 
від необхідності пошуку 
даних і надання 
інформаційних послуг. Саме 
контактно-сервісна складова 
праці бібліотечних 
працівників виявиться 
„вічною” і такою, якій не 
загрожуватиме найближчий 
„технологічний стрибок” у 
можливостях інформаційно-
комунікаційних засобів. 
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