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Виховання студентської молоді - місія бібліотек ВНЗ
У доповіді підкреслюється важливість культурно-просвітницької та виховної діяльності
бібілотек ВНЗ та висвітлюється досвід виховної роботи бібліотеки ЛНАУ.
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бібліотеки, духовність, освітнє середовище, виховання студентської молоді.

Поняття «місія бібліотеки» увійшло в професійний обіг у 90-ті роки ХХ
століття. Термін «місія» визначається як відповідальне завдання, доручення,
або високе призначення, відповідальна роль.
Місія бібліотеки – категорія змінна. Призначенням перших бібліотек була
просвітницька діяльність, спрямована на різні верстви населення. Сьогодні
місія бібліотеки визначається науковцями як її соціальне призначення, роль,
яку виконує бібліотека, завдання, що висуваються бібліотеці суспільством,
установами, організаціями, закладами, яким підпорядковані бібліотеки [8, 3].
Бібліотеки ВНЗ є невід`ємною частиною освітнього середовища і,
відповідно, елементом системи освіти.
Головною метою культурного і духовного виховання молоді в університеті є
підготовка гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості, професійнограмотного, творчого фахівця, поєднуючого в собі високу духовність, моральну
чистоту, професійну компетентність. Бібліотека як структурний підрозділ вузу
сприяє вихованню морально досконалої особистості, пропагує через книгу
зміст загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної

спадщини, ідеї національного державотворення за допомогою всіх бібліотечнобібліографічних засобів [1, 236].
В
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роботи
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Концепцією

національного виховання студентської молоді, яка визначає, що «головною
метою національного виховання студентської молоді є формування свідомого
громадянина

–

патріота

Української

держави,

активного

провідника

національної ідеї, представника української національної еліти через набуття
молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції,
високих моральних якостей та духовних запитів».
Морально-духовна вихованість молодої особистості нині є пріоритетною
метою освітньої системи.
Підготовка майбутніх фахівців у вищій школі є складним, комплексним
процесом. У ньому, як відомо, поруч із випусковими кафедрами, провідну роль
відіграє бібліотека. Адже саме цей структурний підрозділ виступає локальним
інформаційним та виховним центром.
Відділ культурно-просвітницької та виховної роботи забезпечує пропаганду
і популяризацію книжкового фонду та найкращих надбань суспільства в галузі
науки, культури, мистецтва, літератури.
Займатися духовним, ідеологічним вихованням сучасної молоді дуже
непросто. Вона потрапила в ту точку розвитку суспільства, коли старі
ідеологічні норми віджили, не витримавши перевірки часом, зазнали краху
деякі з моральних підвалин попередніх поколінь, мораль віджитого суспільства
стала чужою для нового часу.
Молодь справедливо шукає нові орієнтири й ідеали, які близькі за духом
вільному світу, що так не схожий на світ їхніх батьків.
Висока технологічність людського суспільства, як показує практика, на
жаль, знижує рівень його духовності. Ще на початку століття Альберт Швейцер
зумів поставити діагноз суспільної хвороби ХХ століття: цивілізація в гонитві
за добробутом непомітно втратила етичний фундамент. Фатальним для нашої

культури стало те, що її матеріальний бік розвинувся набагато сильніше, ніж
духовний [4, 21].
Про сучасну університетську молодь хотілося б із деяким смутком
зауважити, що вона у зв’язку з експансією інформаційних технологій, Інтернету
менше любить і цінує книгу. А книга – це не лише паперовий носій інформації,
це впродовж багатьох століть – символ знання, культури. Цю недостатню
любов до книги мусимо долати.
На початку нового століття світ стрімко змінюється. Студентська молодь
обов’язково має відношення до цих змін і як їх учасник. ЇЇ гуманітарне
виховання не менш значуще за професійне навчання. Їх поєднання –
найважливіше завдання.
Чи є студент людиною, яка може згадати сторіччя в якому жив О.С. Пушкін,
назвати класиків української літератури, чи знає у якій країні жив Шекспір?
Незнання відповідей на подібні запитання автоматично виключають людину з
розряду реальних власників диплома про вищу освіту. Інакше кажучи, рівень
загального розвитку людини не повинен бути нижче, ніж професійний. він
повинен бути відповідним нашому часу і, загалом, змісту знань, накопичених
людством.
«Людська душа така ж ніжна і вразлива, як наша планета». Ці слова
сучасного японського філософа Д. Ікеда переконують, що доброта, гуманність,
почуття обов’язку, оголена совість повинні набуватися не за залишковим
принципом, а їх формування має передувати професійній освіті.
Суспільству потрібні освічені фахівці саме з високою духовністю. Г.
Сковорода казав з цього приводу: «Що може бути шкідливішим, ніж людина,
що володіє знанням найскладніших наук, та не має доброго серця? Вона всі свої
знання використає на зло». Т. Рузвельт зауважив: «Якщо ви виховуєте в людині
розум, але не моральність, то ви виховуєте загрозу для суспільства» [4, 23].
Сучасний фахівець має володіти не просто певним обсягом знань і умінь,
бути здатним до творчого мислення та оригінальних ідей, а й, насамперед, бути
особистістю з розвиненою духовністю, мораллю, культурою.

Виховання молоді – це творча справа, яку не можна підганяти під шаблон.
«Виховання, - стверджував А. Макаренко, - це процес соціальний у
найширшому розумінні цього слова. Виховує все: люди, речі, явища, та перш за
все і понад усе – люди».
Змінюється характер сучасного виховання – він орієнтується на особистість і
розвиток творчої індивідуальності. Необхідне впровадження нових форм,
методів, засобів виховної роботи.
Успіх виховної діяльності визначається не тільки ступенем володіння
бібліотекарем теорією та професійними знаннями, але і його стилем діяльності,
вмінням володіти аудиторією, вмінням зацікавити слухача, переконати у
важливості поданого матеріалу.
У бібліотеці повинна бути така атмосфера, в якій кожен одержував би
задоволення від творчості, від спілкування один з одним.
Сьогодення вимагає від бібліотек якісно нового підходу до своєї діяльності.
Але незмінним повинен залишатися творчій підхід бібліотекаря до своєї
справи, прагнення до самовдосконалення, поповнення свого інформаційного
багажу, адже, щоб впливати на духовний розвиток молоді, потрібно самому
бути розвиненою особистістю. Специфіка виховної роботи – це забезпечення
здорового морально-психологічного клімату, теплих взаємин у системі
«бібліотекар – студент», відчутті психологічного комфорту.
В процесі виховної роботи значне місце належить спілкуванню бібліотекаря
та студентів. Спілкуванню, яке засноване на принципах партнерства,
взаєморозуміння та взаємоповаги.
Сьогодні важливість роботи з молоддю очевидна. Необхідність підсилення
виховної роботи у ВНЗ, пошук її нових форм значною мірою пов’язані з кризою
духовності. Все це закономірний процес, що став результатом трансформації
суспільного ладу, але він зумовлює невпевненість молодих людей у
майбутньому і призводить до таких негативних явищ, як поширення
алкоголізму, наркоманії тощо [5, 66].

Виховний аспект діяльності бібліотек полягає у формуванні такої позиції
особистості,
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цінностей,
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духовного світу людини, формуванні позитивних установок, усуненні
шкідливих звичок, які виступають основою асоціальної поведінки, формуванні
духовних потреб особистості.
Виховна діяльність бібліотек виступає засобом зміни студентів, гармонізації
її мислення, духовного світу та ставлення до життя.
Одне з головних призначень бібліотек ВНЗ – через книгу сприяти
комплексному вирішенню завдань гармонійного розвитку молоді, бути
осередком духовного спілкування, творчої та інтелектуальної діяльності і
дозвілля студентів.
Культурно-виховні заходи та популяризація головних загальнолюдських
цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини шляхом реклами книги
є метою культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотеки ЛНАУ.
Найважливішою складовою частиною бібліотечної роботи є реклама.
Щоб привернути увагу читачів до бібліотеки, викликати попит, спонукати
читача до дії, а саме – відвідати бібліотеку, взяти участь у культурно-масових
заходах – потрібна реклама.
Незмінною ні за яких умов залишається і далі залишатиметься така форма
реклами книги, як книжкова виставка.
Тому протягом року відділ культурно-просвітницької та виховної роботи
бібліотеки готує та експонує книжкові виставки за циклами «Пишаймося
Вітчизною своєю»; «Знайомтесь: аграрний в Луганську»; «Фізичне й моральне
здоров`я людини – основа нації»; «Чарівний світ культури і мистецтва» та ін.
Бібліотека ВНЗ повинна враховувати основну групу користувачів, з якими
вона працює. Й хоча приоритетним напрямком культурно-просвітницької
діяльності бібліотек вважається пропаганда історико-культурного надбання
українського народу, тематика виставок, їх послідовність та підбір літератури
визначаються навчальною програмою, знаменними календарними датами тощо.
Саме цьому відповідають виставки за циклами: «Нащадкам треба пам’ятати»;

«Календар знаменних та пам’ятних дат»; «На допомогу навчальному процесу»
та виставки за фахами студентів.
2011 рік був відзначений видатною подією для ЛНАУ – 90-річчям від дня
заснування.

Спеціально до цієї дати культурно-просвітницьким відділом

бібліотеки було складено методичний посібник «Бібліотека на допомогу
куратору». Посібник містить інформацію про бібліотеку ЛНАУ, а також
матеріали,
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вихователям у підготовці та проведенні виховних заходів зі студентською
молоддю.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій, поява нових технологічних
прийомів надає можливість передавати зміст інформації за допомогою різних
способів,

доступних

для

сприйняття

різними

засобами

інформаційно-

комунікативних технологій та шляхом інтерактивної взаємодії з аудиторією.
Використання мультімедійних ресурсів значною мірою покращило роботу
культурно-просвітницького відділу. Перегляд фільмів присв`ячених святам,
знаменним

датам,
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та
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людей;

презентації;

використання звукових фонограм, художніх репродукцій, фотографій дозволяє
урізноманітнити виховні заходи, зробити їх більш насиченими, цікавими та
пізнавальними.
З метою піднесення творчої активності молоді, створення соціальнокультурного середовища для розширення кругозору; сприянню любові до
літератури та всебічного інтелектуального розвитку на базі абонементу
художньої літератури був створений клуб читачів «Клич» (Клуб Любителей
Интересного Чтения). Одна із важливіших функцій бібліотек – комунікативна,
яка реалізується в організації заходів,що сприяють спілкуванню читачів між
собою; між читачами та бібліотекарями; між читачами та особами, які
запрошуються на заходи. Задача бібліотек – організувати оптимальне
спілкування, надати людям можливість реалізувати свою потребу в ньому.
Також однією із функцій бібліотеки є дослідницька, яка реалізується при
організації досліджень запитів та інтересів користувачів. З метою отримання

інформації стосовно ставлення сучасної молоді до життя, навчання, читання та
вивчення читацького попиту на ті чи інші твори письменників культурнопросвітницький відділ бібліотеки ЛНАУ проводить анкетування серед
студентів за темами: «Я і моя група», «Я і мій світогляд», «Я і читання»,
«Читання сучасної молоді і цифрове середовище».
Одне із анкетувань було за темою «Сучасна молодь та читання». За
результатами аналізу анкетування можна зробити висновки, що переважна
кількість опитуваних (а саме 64%) полюбляють читати художню літературу. Не
може не радувати той факт, що разом із літературою розважального жанру повз
уваги молоді не залишаються класичні твори. Але під час аналізу анкетування
було виявлено наступну проблему: деяка кількість опитуваних невірно
розподіляє класичний та сучасний напрямок в літературі.
З результатами анкетування студенти мають можливість ознайомитися на
стенді «Бібліотека інформує», який розміщено у читальному залі бібліотеки
ЛНАУ.
З метою популяризації книжкового фонду та залучення читачів до
бібліотеки культурно-просвітницький відділ почав випуск «Бібліотечного
дайджесту», який розповсюджується по навчальним корпусам та гуртожиткам
університету. Дайджести містять стислу пізнавальну інформацію за будь-якою
тематикою, цитати, витримки із текстів. Обов’язковим є надання інформації
про відділ культурно-просвітницької та виховної роботи, який знаходиться на
абонементі художньої літератури.
З метою формування загальнолюдських цінностей і моралі у студентських
групах проводяться бесіди, тематичні огляди, години цікавого повідомлення,
години скорботи, поетичні години, вечори-портрети, уроки державності і таке
інше.
Виховна робота повинна базуватися на кращих традиціях національного
виховання. Національне виховання – це виховання молоді на культурноісторичному досвіді свого народу, його традиціях, звичаях і обрядах,
багатовіковій мудрості, духовності. Виховання, створене самим народом і

засноване на народних починаннях, має таку виховну силу, якої немає в
найкращих системах, що ґрунтуються на абстрактних ідеях чи запозичені в
іншого народу.
Треба зауважити, що останнім часом намітилася стійка тенденція зростання
інтересу молоді до культури, історії, обрядовості, символіки українського
народу. Виховна робота повинна бути диференційованою, пристосованою до
місцевих умов, історично-культурних надбань і традицій регіону.
Саме на це були спрямовані такі тематичні огляди, як «Славні сини, видатні
гетьмани України», «Вензель імператриці», «Історія герба Луганського»,
«Літературні імена на карті Луганщини», «Пам`ятні місця Донбасу», «Луганськ
- східні ворота України».
Великим попитом користувалися серед студентів тематичні огляди циклу:
«Культурно-історичні символи України». Символи – це те, без чого не можна
уявити життя народу, його історію. У кожної країни є свої символи, є вони й в
Україні. До того ж

ці символи зовсім різні: від веселих, які викликають

посмішку, до серйозних і навіть трагічних.
Розповіді про український борщ, вишиванки, писанки, колядки, кобзарів,
навіть про «Київський торт» примусили слухачів по-новому поглянути на
знайомі з дитинства речі.
Стала доброю традицією співпраця бібліотеки ЛНАУ з кафедрою
українознавства університету.
Завжди користуються попитом такі тематичні перегляди літератури, як
«Університетська освіта», «Культурологія», «Історія на сторінках підручників»,
«Свіча незгасної пам`яті» (Голодомор 1932-1933 років), що проводяться для
студентів І курсу.
Студенти в супроводі викладачів кафедри протягом року відвідують
літературну вітальню бібліотеки. На тематичних переглядах експонується
велика кількість (до 100 прим.) навчальної, наукової літератури та періодичних
видань із фонду бібліотеки за необхідною тематикою.

Перегляди літератури є дуже дієвою формою її популяризації. На початку
перегляду бібліотекарі культурно-просвітницького відділу роблять огляд
літератури, надаючи інформацію, яка потім допомагає студентам вести пошук
необхідних матеріалів: книги яких авторів, якого змісту, за якими темами
демонструються на перегляді. Викладач кафедри надає студентам свої
рекомендації щодо використання літератури. Потім студентам надається
можливість самостійно попрацювати з літературою та знайти матеріал,
необхідний для написання курсових робіт, рефератів та повідомлень. Вони
виписують шифр та вихідні данні книги, що в значній мірі покращує процес
пошуку літератури як для читача, так і для бібліотекаря.
Багаторічна співпраця бібліотеки з кафедрою українознавства показує
дієвість та плідність такої форми роботи.
Отже, виховна діяльність має свою мету, принципи, зміст, форми та методи і
завжди була та є пріоритетною у системі соціалізації особистості, підготовки до
життя і праці у суспільстві, вихованні потенціалу студентської молоді.
Мета виховної роботи – випускник з гармонійно розвинутими соціальносуспільними, духовно-інтелектуальними якостями. Ці компоненти повинні бути
ґрунтовними, постійними, незмінними, стати духовним стрижнем особистості.
Молодь – саме та соціальна група, яка закладає основи майбутнього
благополуччя будь-якої країни. Від того, на скільки молодь глибоко інтегрована
в усі сфери життя, залежить напрямок і темп розвитку суспільства.
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