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Бібліотечна професія та проблеми молодих кадрів
Розкриваються проблеми бібліотечної професії та забезпечення бібліотек молодими

кадрами.
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Бібліотека – це заклад культури, що організовує збір, зберігання і

забезпечує громадське користування творами друку та іншими документами.

Діяльність бібліотек відіграє величезну роль в житті суспільства. Існуючи

багато сотень років, зберігаючи для cоціуму книги та інші документи, в яких

зафіксовано все те, що людство відкрило за багато тисячоліть: людські знання,

наукові відкриття, тощо, на сучасному етапі бібліотеки є самоцінними,

самодостатніми установами, які виконують свою особливу роль у суспільстві.

Вони сприяють розвитку науки, прогресу всього суспільства і кожної окремої

людини.

В умовах сучасного інформаційного суспільства, яке характеризується

швидкими темпами розвитку автоматизації, бібліотеки трансформуються  в

бібліотечно-інформаційні центри, де впроваджуються новітні комп`ютерні

технології, вони стають установами де концентрується інформація з усього

світу. Тому професійні вимоги до молодих спеціалістів в сфері бібліотечної

справи постійно зростають, адже на відміну від інших спеціальностей,

бібліотечна професія потребує не тільки професійних бібліотечних знань, а й

знань з широкого кола наук.



«Не можна бачити в бібліотекареві простого помічника вченого.

Бібліотекар – сам учений. Але тільки він працює не над однією і до того ж

своєю темою, а над багатьма чужими темами. Це вчений, що цілком віддає

себе іншим» – так говорив Д.С. Лихачов.

Саме тому бібліотеки потребують людей, у яких є бажання долати

труднощі, в яких на жаль, перебувають нині наші бібліотеки, в яких є бажання

ризикувати, нести відповідальність за свою працю, знаходити раціональні

шляхи розвитку бібліотечної професії, людей, яких дійсно можна назвати

професіоналами.

В даний час положення у  бібліотечній сфері досить важке. Серед проблем,

на мій погляд, слід назвати складності з комплектуванням, труднощі у

забезпеченні матеріальної бази бібліотек, велика кількість абсолютно нових за

змістом джерел інформації, дорогих і часто недоступних бібліотекам. Але

найбільше викликає тривогу становище бібліотечних кадрів.

По-перше, професія бібліотекаря вважається соціально значимою, але не

престижною. По-друге, побутує думка, що в бібліотеці можна успішно

працювати, не маючи спеціальної освіти. По-третє – «старіння» бібліотечних

кадрів, загальне зменшення відсотка молодих працівників у штатах бібліотек.

Як приклад. У Полтавському обласному методичному об’єднанні бібліотек

внз ІІІ-ІV рівнів акредитації, куди входить 6 бібліотек внз, налічується 209

працівників. Спеціальну освіту мають 97 працівників. Це лише 46%. Молодих

кадрів (зі стажем роботи до 9-ти років) – 76 осіб. 35 працівників мають стаж

роботи від 10-ти до 20-ти, найбільше – 98 бібліотекарів – корифеї бібліотечної

справи, які віддали бібліотечній справі понад 20 років. Хто прийде їм на зміну,

якщо навчальні заклади щороку випускають тільки 100-150 бібліотечних

фахівців вищої кваліфікації і 250-300 бібліотекарів середньої ланки?

Яким же повинен бути сучасний бібліотекар? На це питання не важко

відповісти, тому що назва професії відбиває загальний зміст конкретної

діяльності.



Ми живемо в третьому тисячолітті – тисячолітті нових інформаційних

технологій, в часи впровадження їх у бібліотечну сферу. Певним чином, це уже

свідчить про те, що сучасний бібліотечний фахівець, це не просто

«бібліотекар», а інформаційний працівник, знавець комп’ютерних технологій,

автоматизованих систем, який працює з великими масивами інформації,

електронними каталогами, базами й банками даних, обслуговує не тільки

звичайних, але й віддалених користувачів. Він повинен сприйматися як

«інформацієзнавець», «інтернавігатор», «спеціаліст вторинної інформації»,

«бібліотекар-адміністратор інформаційних систем». Адже автоматизація в

бібліотеці – це значні зміни в організації її діяльності, які дозволяють

працювати бібліотечним фахівцям на більш високому рівні.

Але цьому, звісно ж передує освіта, оскільки саме освіта є відправним

пунктом подальшого здобуття знань та бібліотечної майстерності. Професійна

кваліфікація потребує глибоких теоретичних знань суспільних, загально

галузевих, спеціальних бібліотечних дисциплін, а також постійне закріплення

теорії практичними навичками, які можуть бути отримані тільки в процесі

трудової діяльності. Сучасні молоді спеціалісти бібліотек мають оволодіти

комплексом знань, які дозволять адаптуватися в інформаційному суспільстві.

Передусім це дисципліни безпосередньо пов’язані з «інформатикою»,

«менеджментом», «маркетингом».

Таким чином, на сучасному етапі спостерігаються суттєві зміни, щодо

функціональної спеціалізації молодих спеціалістів. Сьогодні бібліотечний

працівник це й «інформаційний працівник», «бібліоменеджер», «інформаційний

менеджер», «менеджер інформаційної діяльності», аналітик, посередник,

аналізатор операцій, спеціаліст з електронної обробки інформаційних носіїв,

збереження і передачі документів та інформації, технолог автоматизованих

бібліотечно-інформаційних систем.

Дуже важливим для молодого фахівця є високий рівень професійності. На

сучасному етапі це можливе лише завдяки постійній бібліотечно-інформаційній

освіті, постійним підвищенням своєї кваліфікації. Тому студент, який закінчує



вищий навчальний заклад, ні в якому разі не повинен зупинятися на

досягнутому, він має бути активним і надалі, досягати вищих планок своєї

професії, займатися самоосвітою, бути інформованим про всі новинки

бібліотечного життя. Саме  система постійної, безперервної  освіти дає

можливість  працювати над саморозвитком, інакше молодий спеціаліст буде

втрачати природну гнучкість, здібності залишатимуться нерозвинутими, у них

зникне прагнення досягати нових висот. На мою думку, для студентів дуже

важливою є практична частина навчання, адже саме завдяки практиці

закріплюється теорія. Тому я вважаю, що слід приділяти увагу вивченню

новинок у галузі комп’ютерної електроніки та автоматизованих бібліотечно-

інформаційних систем, яка дозволить оперативно обслуговувати користувачів.

Таким чином молоді спеціалісти, які прийдуть працювати до провідних

бібліотек України мають змогу швидко адаптуватися  у вирі інформаційних

технологій

Саме завдяки постійній освіті молодий спеціаліст має змогу підвищувати

свою кваліфікацію, досягати вищого рівня професійних знань. Адже молоді

спеціалісти – майбутнє наших бібліотек, вони повинні і надалі підтримувати

рівень бібліотечної професії. В нашому суспільстві це дуже важливо, адже

престиж нашої професії залежить від якості нашої роботи.

Отож, майбутній молодий спеціаліст повинен вільно орієнтуватися в

інформаційному просторі, вміти користуватися інформаційними ресурсами та

послугами, якнайповніше задовольняти інформаційні потреби користувачів.

Таким чином, у сучасних умовах проблема закріплення молодих кадрів в

бібліотеках – одна з найважливіших. Вона вирішується не тільки шляхом

надання соціальних гарантій, матеріального і морального стимулювання, але й

за допомогою проведення освітніх заходів, формування корпоративної

культури. Саме такий шлях обрала наша науково-технічна  бібліотека, де з 2008

року для працівників бібліотеки діє професійно-естетичний клуб «Книгиня»,

засідання у якому проводяться у двох напрямках:

- професійний;



- художньо-естетичний.

Діяльність клубу направлена на підвищення кваліфікації для молодих

спеціалістів та вдосконалення професійної майстерності для працівників зі

стажем, а сам проект націлений на професійний розвиток і закріплення молодих

кадрів, надання майданчика авторитетним бібліотекарям-практикам для

передачі передового досвіду, формування методичної культури молодих

фахівців, пошану до багаторічної історії і традицій бібліотеки, любові до

професії, гордості за своїх колег.

Завданням клубу є не тільки підвищення професійного рівня фахівців

шляхом ознайомлення з досягненнями сучасної практики роботи (на прикладах

кращих бібліотек України та світу), але і формування загальної культури як

невід’ємної складової бібліотечної професії (розвиток професійного мислення,

виховання культури педагогічного спілкування, професійно-мовної культури,

поглиблення знань з етики, естетики, етнографії, літератури, живопису,

долучення до скарбів української і світової культури).

Більшість працівників нашої бібліотеки – це люди, віддані бібліотечній

справі, незаперечні професіонали, які сприяли розквіту бібліотеки та

перетворенню її на сучасний культурно-інформаційний центр. Та, на жаль, і в

нашій бібліотеці існують кадрові проблеми. Це старіння кадрів, брак молодих

спеціалістів, які добре розуміються на новітніх технологіях, мають можливість

продукувати масив оригінальних ідей. У результаті – розрив, що намітився між

бібліотечними поколіннями, і це не може не тривожити: адже при збереженні

такої тенденції успішне в кадровому відношенні майбутнє бібліотек стає досить

і досить проблематичним. Виходить, потрібна мобілізація молодих фахівців,

здатних продовжити справу ветеранів, додати їй сучасні динамічні форми, що

відповідають духу двадцять першого століття.

В умовах ринкової економіки, низької заробітної плати і відповідно

невисокого престижу професії бібліотекаря, «старіння» кадрів стає однією з

найважливіших проблем галузі. І на цьому тлі поява молодих, талановитих,



високоосвічених працівників у наших бібліотеках не тільки бажане, воно –

просто необхідне.
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