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Етична складова професійної діяльності бібліотекаря

У статті йдеться про етику професійної діяльності бібліотекаря та її норми;

подано основні аспекти культури спілкування і поведінки, а також правила ети-

кету бібліотекаря.
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Актуальність дослідження бібліотечної етики визначається тим, що в сучас-

них умовах розвитку суспільства, питання етики неминуче постають у всіх сфе-

рах громадського життя: політиці, культурі, економіці, освіті. Поки не буде ви-

знана першорядна важливість культури й освіти та продукуємих ними етичних

норм поведінки й діяльності, суспільство не зможе стати ні цивілізованим, ні де-

мократичним. Духовному оздоровленню людей багато в чому сприяє бібліотека,

робота якої будується на моральних настановах, етичних принципах, які здавна

формувалися у стінах бібліотек їхніми працівниками [1, с. 3]. В останні десяти-

річчя все більш гостро постає питання виховання високоморальної, етичної осо-

бистості, а саме цьому сприяють бібліотеки та їхні працівники, особливо це сто-

сується шкільних і наукових бібліотек. Відродження духовності, інтелігентності,

моральності – от головні завдання в роботі сучасної бібліотеки.

Бібліотечна професія й первісні етичні уявлення про неї виникли одночасно

із заснуванням перших бібліотек. Уже в монастирських бібліотеках діяли етич-

ні приписання для "видавальників книг", які спочатку носили "охоронний хара-

ктер" стосовно книг [8, с. 27]. Через кілька століть ці етичні норми суттєво змі-
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нилися, тож розглянемо їх більш докладно, але спочатку звернімось до визна-

чень ключових понять нашого дослідження.

Етику (від гр. ίθικο΄ζ – той, що стосується моралі, або моральний) трактують

як звичку, характер, філософську науку про мораль, що осмислює, узагальнює і

систематизує історичний розвиток моралі, історію становлення й розвитку ети-

чних теорій, концепцій, які обґрунтували природу, сутність, специфіку, функції

моралі, закономірності її розвитку і функціонування, взаємозв'язок з іншими

формами матеріального та духовного життя людей [4, с. 5-6]. У словниках «ети-

ка» визначається як філософська наука про походження й сутність моралі, мора-

льної свідомості людини; вона систематизує, класифікує й пояснює норми і пра-

вила, які регулюють поведінку людини в суспільстві з урахуванням особистих,

колективних та громадських інтересів; закономірності розвитку, а також здійс-

нюється аналіз механізмів моральної орієнтації і регуляції, виражених у системі

цінностей, норм, принципів, понять моральної свідомості [6, с. 255]. Етика як на-

ука базується на двох засадах: фактах реального морального життя (вчинках ін-

дивідів і діяльності соціальних груп) та філософському світогляді [5].

Професійна етика – система моральних принципів, норм і правил поведінки

фахівців різного профілю з урахуванням особливостей їхньої професійної дія-

льності й конкретної ситуації. Професійна етика конкретизує загальні моральні

вимоги стосовно своєрідності відповідної професії й займається головним чи-

ном нормами та правилами поведінки, характерними для людей конкретної

професії [8, с. 23]. Особливого значення в суспільстві набули кодекси тих про-

фесій, об’єктом діяльності яких є безпосередньо людина чи взаємини між лю-

дьми. До таких професій належить й професія бібліотекаря, отже, до неї вису-

ваються підвищені ділові і моральні вимоги [7, с. 342].

Професійна етика бібліотекаря – це сукупність специфічних вимог і норм

моральності при виконанні ним професійних обов'язків по обслуговуванню спо-

живачів інформації. Вона формує у працівника поняття професійного обов‘язку

й честі, прищеплює навички культури спілкування й високого професіоналізму.

Професійна етика бібліотекаря вивчає моральні аспекти, норми й правила про-



фесійної поведінки працівників бібліотеки. Вона включає: етику спілкування в

бібліотеці, риторику бібліотекаря, етику слухача, бібліотечний етикет. У сучас-

ному бібліотекознавстві проявляється значний інтерес до таких етичних питань,

як вільний доступ до інформації, цензура в бібліотеці, конфіденційність читан-

ня, пріоритетність обслуговування, етика керівника та багато інших питань, на

які колись фахівці не звертали уваги.

Як показав аналіз, питання професійної етики відіграють помітну роль у ді-

яльності бібліотекаря. Основною якістю моралі бібліотекаря завжди була гума-

ністична спрямованість. Виконання професійного обов‘язку стає моральною

потребою бібліотекаря, і він усвідомлено втілює її в роботі з читачами. Етика

бібліотекаря й обслуговування читачів – взаємозалежні поняття. Обслуговуван-

ня означає надання необхідних послуг, доброзичливу допомогу при спілкуванні

читачів з джерелами інформації, створення здорової робочої творчої атмосфе-

ри. Етика – ж містить у собі розуміння людського характеру, природи вчинків,

потреб людей й особливостей їхнього спілкування. Вивчивши закони етики, ус-

відомивши свій професійний обов'язок, бібліотекар відчуває відповідальність за

якість обслуговування читачів, творчо ставиться до кожного запиту абонента.

Якими ж етичними рисами має володіти бібліотекар, що працює на абоне-

менті, і що він повинен знати? У першу чергу він повинен пропагувати кращу

літературу, знаходити підхід до кожного читача, розуміти його запити й інтере-

си, уміти розповісти про книги, дати порівняльний аналіз джерел. Крім того,

працівник абонемента має проводити різні масові заходи; добре орієнтуватися в

потоці нової літератури; оперативно вести бібліографічні розвідки; знати фонди

й каталоги; організовувати інформаційну роботу; проводити бібліографічні

огляди, дні інформатора; улаштовувати виставки-перегляди.

Щоб все це робити, фахівцеві необхідно володіти методами агітаційно-

пропагандистської, довідково-бібліографічної й інформаційної роботи; метода-

ми міжособистісного спілкування; методами вивчення читачів (індивідуальної

й масової роботи з ними); методологією бібліотекознавчих досліджень; техніч-

ними засобами.



Однієї з важливих форм індивідуальної роботи є бесіда (про правила корис-

тування бібліотекою, каталоги, нові надходження тощо), бібліотекар має пер-

шим розпочати бесіду або непомітно спонукати до цього читача, іноді виступи-

ти в ролі психолога, застосовуючи індивідуальний підхід, постаратися зрозумі-

ти психологію читача; оперативно й доброзичливо відгукнутися на його запити.

Індивідуальні особистісні риси бібліотекаря (культура поведінки, ерудованість,

уміння гарно викладати свої думки, вести дискусію та ін.) впливають на інтере-

си читачів, сприяють більш глибокому сприйняттю змісту спілкування.

Культура спілкування бібліотекаря з читачем є важливою складовою ком-

фортної обстановки в бібліотеці. При цьому цінується доброзичливе ставлення

до читача, людяність і привітність персоналу, занепокоєння комфортністю ко-

ристування бібліотекою, довіра до користувача [2, С. 31-32]. Контакт з читачем

має бути неформальним, довірливим. Не випадково за порадою у виборі книг

читачі здебільшого звертаються до одного й того ж бібліотекаря. Позитивне

ставлення до фахівця виникає не тільки тому, що він добре орієнтується у фон-

ді, але й через його доброзичливість, здатність невимушено й захоплююче вес-

ти бесіду, охоче допомагати у виборі книг, адже справжньому бібліотекареві

властиве співпереживання, усвідомлення індивідуальної неповторності іншої

людини. Навіть вибір літератури повинен відповідати настрою читача. Дати чи-

тачеві книгу, необхідну саме йому в потрібний момент, – от завдання бібліоте-

каря, в цьому часом потрібні поради і рекомендації, що вимагає певного рівня

близькості й взаєморозуміння із читачем. Особливо це важливо пам’ятати в

"години пік", коли бібліотекар втомлюється й не завжди може контролювати

свої емоції. Тому необхідно формувати в собі навички критичного аналізу пси-

хологічних ситуацій, що виникають у бібліотечній повсякденності.

Правила етикету особливо необхідні бібліотекареві в конфліктних ситуаці-

ях: у таких випадках вони слугують захисним засобом від образ і нетактовності

невихованих читачів. Правила пропонують бібліотекареві зустрічати відвідува-

ча привітною посмішкою й дотримуватися етикету в одязі, поведінці й у зовні-

шньому вигляді загалом. Дотримання етикету позитивно впливає на авторитет



бібліотекарів, полегшує їхню роботу із користувачами [3, с. 98].

Зразком для бібліотекарів можуть служити «Правила поведінки й спілку-

вання із читачами для працівників Пекінської національної бібліотеки». Нага-

даємо тільки деякі з їхніх положень.

Загальні положення. Обслуговування читачів є головним завданням бібліо-

теки, воно відображає рівень всієї діяльності колективу, адже саме по якості об-

слуговування читач оцінює всю роботу установи. Принцип «Читач – насампе-

ред!» виведе нашу установу на рівень, що відповідає державній політиці.

Зовнішній вигляд, манери, поведінка. Працівник повинен бути охайно й чис-

то одягнений, ґудзики застебнуті, взуття зашнуроване. Бібліотекар повинен бу-

ти відданим службовому обов'язку, зосередженим, зібраним. Зустрічати читачів

радо, з посмішкою, триматися вільно й невимушено. Скромно, спокійно вислу-

ховувати претензії читачів. Забороняється вступати в суперечки з ними, спере-

чатися, нетактовно поводитись. За помилки просити вибачення без нагадуван-

ня. Прагнути до встановлення взаємин згуртованості, взаємодопомоги, взаємо-

поваги, доброзичливості, правдивості між колегами, не проявляти дріб'язковос-

ті, не ранити одне одного недобрими словами.

Культура мовлення. Під час спілкування із читачами проявляти щирість,

скромність. Мовлення повинно бути помірної гучності, інтонаційно плавним,

м'яким, чітким, наповненим вишуканими словами. При розмові в першу чергу

вживайте слова «Ви», «будь ласка», «прошу Вас», «вибачте», «дякую». Зовсім

неприпустимо приказне «відійдіть», «принесіть», «підійдіть». У відповідь на

подяку читача бібліотекар зобов'язаний проявляти скромність, сказати щось на

кшталт «не варто», «не турбуйтеся», не можна залишати вдячні слова без від-

повіді. Якщо немає можливості повністю задовольнити вимоги читача, потріб-

но вибачитися. При великому напливі читачів або великій зайнятості працівни-

ка й неможливості виконати кілька операцій або запитів необхідно час від часу

заспокоювати читача, що чекає, словами «Почекайте, будь ласка, ще трошки»,

«Зараз принесуть», «От-от  буде», «Я зараз Вам зроблю», «Вибачте, що Вам до-

велося довго чекати». У жодному разі не можна говорити тільки «Чекайте!»,



«Не шуміть!» тощо. При виході читача з бібліотеки слід прощатися: «Усього

Вам найкращого», «До побачення!», «Приходьте до нас».

Хотілося б, щоб ці нескладні вимоги й правила визначали стиль роботи не

тільки Пекінської бібліотеки, а й широко застосовувалися у вітчизняних бібліоте-

ках. Важливо пам'ятати, що спілкування із читачем не зводиться тільки дотриман-

ню певних правил етикету й культури мовлення, необхідно також володіти пев-

ною психологічною культурою, яка починається з розуміння людини, світу її по-

чуттів і думок. Ці знання мають допомогти бібліотекареві точно визначити рольо-

ві позиції читача й відповідно до цього побудувати свою тактику спілкування.
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