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Чи готові
бібліотеки до

викликів часу?
Часи змінюються, і змінюються

наші уявлення про бібліотеку як
храм тиші, яку порушує хіба що
шурхіт пожовклих книжкових
сторінок. Живемо ж бо в часи
інформаційного суспільства, а це
означає, що виробництво та ви#
користання інформації є найваж#
ливішим видом діяльності. Отже,
висновок перший: інформація —
важливий ресурс, який визначає
розвиток багатьох сфер на бага#
то років вперед. І другий висно#
вок: сформувалося зовсім нове
середовище існування людини,
пов'язане з переходом від
періоду науково#технічної рево#
люції до інформаційної епохи. Як
же реагують на час змін бібліоте#
карі? Чи готові до нових викликів,
продиктованих часом? Адже сьо#
годні змінюється уявлення про
завдання і можливості бібліоте#
ки, про її місце в культурній,
освітній та інформаційній інфрас#
труктурі.

Задля реформування бібліотеч#
но#інформаційної системи в Ук#
раїні на базі Київського національ#
ного університету культури і мис#
тецтв відбулося засідання екс#
пертної ради. Метою зібрання

стало формування змісту та ме#
тодів навчання майбутніх
фахівців, впровадження нового
освітнього стандарту та включен#
ня його у світовий освітній про#
цес. Ініціював створення експерт#
ної ради почесний ректор КНУКіМ
Михайло Поплавський.

Посилити
інформаційну

безпеку
Завдання, що ставить Михайло

Поплавський, справді амбітне.
Адже реформування вітчизняної
галузі бібліотекознавства —
справа непроста.

До обговорення актуальних пи#
тань були запрошені знані як в Ук#
раїні, так і за кордоном науковці, чи#
мало з яких, до речі, є випускника#
ми КНУКіМ: доктор наук із соціаль#
них комунікацій, завідувач відділу
Національної бібліотеки України ім.
В. І. Вернадського Тетяна Гранчак,
керівник управління регіональної та
культурно#просвітницької роботи
Міністерства культури України Ла#
риса Нікіфоренко, доктор історич#
них наук у галузі бібліотекознавст#
ва, координатор програм відділу
преси, освіти та культури Посольст#
ва США в Україні Валентина Пашко#
ва, кандидат історичних наук,
завідувач відділу наукового опра#

цювання документів Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вер#
надського Олег Сербін, кандидат
історичних наук, директор наукової
бібліотеки Національного універси#
тету "Києво#Могилянська Ака#
демія" Тетяна Ярошенко та інші.

— Ми бачимо інформаційні
війни, їхні наслідки. Ми в них, на
жаль, програємо. Якщо нас тур#
бує майбутнє країни, ми повинні
радикально змінити ситуацію.
Розробка нового освітнього

стандарту посилить інфор#
маційну безпеку нашої країни,
сприятиме просуванню ціннос#
тей українського суспільства та
формуванню позитивного іміджу
держави за кордоном, — сказав
Михайло Поплавський.

“Зірки
бібліотечної

справи, 
на сцену!”

Навчальний процес стане на#
багато жвавішим та цікавішим,
якщо до читання лекцій залучати#
муться провідні фахівці та екс#
перти галузі, переконана коор#
динатор програм відділу преси,

освіти та культури Посольства
США в Україні Валентина Пашко#
ва. Погодьмося, що гасло "Зірки
бібліотечної справи, на сцену!"
звучить вельми привабливо…

Якщо традиційно вважалося,
що для розвитку бібліотек го#
ловним питанням було напов#
нення бібліотечних фондів, то
нині документальні ресурси не
можуть конкурувати з по#
тенціалом так званих "віртуаль#
них бібліотек" (тобто, елек#

тронного ресурсу віддаленого
доступу, одержаного через
глобальні комп'ютерні мережі).
Змінюється саме поняття
"бібліотечний фонд", і все шир#
ше до широкого обігу входить
поняття "інформаційні ре#
сурсі". Так є у світі, і саме це є
місією сучасної бібліотеки, —
стверджують експерти. Для ко#
ристувача важливе інше — чи
можна одержати доступ до
потрібної інформації? Головне
при цьому — швидкість та ком#
фортність. Тому й підвищується
роль бібліотеки в інформаційно#
му суспільстві. Адже віднині
книгозбірня є не лише посеред#
ником у системі "документ#ко#
ристувач". Нині роль бібліотеки
не обмежується вузькими рам#

ками, адже їй під силу перетво#
ритися на інститут освіти.

Новітня
специфіка

інформаційної
сфери

Уже сьогодні вимоги до
фахівця бібліотечної справи ду#
же й дуже високі. На думку
завідувача відділу політо#
логічного аналізу Служби інфор#
маційно#аналітичного забезпе#
чення органів державної влади
НБУВ Тетяни Гранчак, це має
бути людина, яка розуміє
новітню специфіку інфор#
маційної сфери, володіє базою
бібліотечно#бібліографічної ро#
боти, усвідомлює роль і функцію
книгозбірні (і бібліотекаря!) в
суспільстві. А також знає, як цю
роль виконати. 

— Держава недооцінює зна#
чення бібліотек, — переконана
Тетяна Юріївна. — Та й не всі
працівники#практики усвідо#
млюють можливості, які є в
бібліотеки у вибудовуванні
національної ідентичності та
формуванні інформаційного
простору. Я розповідаю студен#
там про дослідницькі служби
бібліотеки Конгресу США, Ки#
таю та Японії, про значення
інформаційного супроводу для
ефективної державної політики.
Після лекцій студенти кажуть:
бібліотеки правлять світом!

Читачі шукають
кваліфікованих 
експертів, які 

можуть орієнту'
ватися в океані

інформації
Як свідчить практика бібліотеч#

ної діяльності, за умов інформати#
зації, чим більше ресурсів нового
типу є доступними для користу#
вачів, тим потрібнішими стають
тренінги, консультації та інші фор#
ми освітньої роботи бібліотеки. А
оскільки обсяг інформаційних ре#
сурсів в Інтернеті змінюється над#
звичайно швидкими темпами, то,
відповідно, змінюються і обов'яз#
ки бібліотекарів. Адже читачі
звертаються до них як до
кваліфікованих експертів в океані
інформації, менеджерів бібліотеч#
но#інформаційної сфери! На за#
питання: "Чи готові наукові
бібліотеки до нової ролі в інфор#
маційному суспільстві?" маємо
відповідь: "Так, готові!".

— Київський національний
університет культури і мистецтв уже
в цьому році розпочне підготовку
інформаціологів#аналітиків з інфор#
маційної безпеки, — наголосив Ми#
хайло Поплавський. — Зміни, які
були запропоновані експертною
радою, сприятимуть вихованню
фахівців нової генерації, високо#
класних національних кадрів інфор#
маційно#аналітичної сфери.

Наталія 
ОСИПЧУК, 

кор. “Освіти”

письменниця, член НСПУ
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…А ще — стереотипи…Так, саме стереотипи і міфи керують

нашою свідомістю, тримаючи у полоні витворених колись по�
стулатів. Ну, хоча б витворений міф про бібліотеку як храм
книжок і…тиші. І у ньому володарює її величність бібліотекар,
точніше, бібліотекарка (такий вже стереотип склався у
суспільстві). І далеко не кожному відомий той факт, що серед
видатних бібліотекарів світу були такі особистості, як брати
Грімм, Іван Андрійович Крилов, Йоганн Вольфганг фон Гете…


