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            Ось і знову осінь… Новий навчальний рік… Рідний університет радо зустрічає у своїх 

стінах студентів, викладачів, співробітників після відпусток, літніх канікул, відпочинку. 

Розпочалась метушня, турбота, навчання, захоплення, вирішення важливих питань, цікаві 

зустрічі, знайомства з новими людьми.   

Неймовірно приємно переживати ці відчуття вкотре і працівникам бібліотеки. Адже з 

перших днів вересня у книгозбірні дуже багато справ. В першу чергу потрібно забезпечити 

літературою всіх першокурсників, які вступили до закладу і ще не знайомі з бібліотекою та її 

правилами. Тому обслуговування першого курсу відбувається планово, відповідно до графіку, 

який розроблений для кожного факультету та групи зокрема. Студенти отримують підготовлений 

комплект книг, необхідний, щоб розпочати навчання в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини згідно  навчальних планів та переліку дисциплін. 

А далі продовжується кропітка щоденна праця, без якої інформація, що зберігається у 

бібліотеці, може залишитися незапитаною. Бібліотекарі відкривають для своїх читачів 

величезний світ, представлений в книгах, журналах, комп’ютерних мережах, задовольняють 

запити, навчають орієнтуватися у інформаційному просторі. Необхідність забезпечення 

наукового та навчального процесів вищої школи вимагає від працівників постійного підвищення 

рівня знань та навичок роботи. Сучасний бібліотекар повинен володіти мистецтвом спілкування, 

бути компетентним у різних галузях знань, тримати в пам’яті різноманітну інформацію. Для 

подальшого розвитку бібліотечної професії одними з найголовніших рис неабияке значення 

мають дисциплінованість та ініціативність,  працелюбність, творча активність та інтелігентність.  

Ще більше радості і задоволення від роботи цієї осені працівники нашої книгозбірні 

отримали від оновленого приміщення зразу двох відділів: відділу комплектування та наукової 

обробки документів й інформаційно-бібліографічного відділу. Капітальний ремонт завершено і 

люди мають можливість перейти працювати до світлих, чистих залів з новими каталожними 

шафами та стелажами, насолодитися білизною стін та візерунками зробленої підлоги. Попереду 

ще залишається дуже багато роботи з розміщення фонду й оснащення приміщення, але нова 

обстановка й умови, про які могли раніше тільки мріяти, надихають. 

Нові приміщення, система каталогів та картотеки тепер у розпорядженні не тільки 

бібліотекарів, а й читачів, які можуть  скористатися професійною допомогою співробітників 

інформаційно-бібліографічного відділу, отримати бібліографічні та методичні консультації 

відділу комплектування та наукової обробки документів. Саме тут наповнюється фонд 

книгозбірні, комплектуються та технічно обробляються  документи на всіх видах носіїв 

інформації, формуються каталоги ─ абетковий та систематичний. 

До нового навчального року підготувались й інші відділи бібліотеки. Завдячуючи відділу 

інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення,  техніка  працює справно та 

злагоджено. Сайт бібліотеки поєднує в собі різні функції, якими може скористатись кожен 

відвідувач, в тому числі, можливість слідкувати за міжнародними базами даних, зокрема базою 

даних Scopus, отримуючи актуальну та якісну наукову інформацію, дані про цитування й інше.   

Відділ обслуговування зустрічає відвідувачів цікавими тематичними виставками, 

відкритими переглядами, культурно-просвітницькими заходами та забезпечує видачею 

необхідної літератури для навчання та наукових досліджень.  

Ласкаво просимо до нашої бібліотеки! 
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Невичерпний скарб 
30 вересня країна святкує Всеукраїнський день бібліотек. Це свято відзначається в честь 

великого внеску бібліотек України у розвиток вітчизняної освіти, науки і культури, необхідність 

подальшого підвищення їх ролі в житті суспільства. І це не випадково, адже бібліотеки 

зберігають невичерпний скарб – книгу, цінну інформацію, вони єднають світ, а бібліотекарі є 

хранителями та збирачами духовних скарбів, помічниками і порадниками на шляху до знань і 

мудрості. 

В більшості своїй люди вважають, що професія бібліотекаря полягає в тому, щоб просто 

взяти з полиці книжку і видати її читачеві, що в такому місці, як бібліотека, будь-хто зможе 

працювати. А тому щиро дивуються з того, що бібліотечна професія вимагає знань та підготовки. 

У бібліотекаря безліч обов’язків, які він повинен виконувати. Бібліотечна діяльність протікає в 

двох напрямах: перший пов’язаний з книгами, другий має на увазі роботу з читачами. Що 

стосується книг, то бібліотекар повинен каталогізувати, систематизувати видання, стежити за 

тим, щоб були дотримані умови зберігання паперових носіїв інформації, підшивати газети та 

журнали. Це в основному технічна робота, і чим глибше цифрові технології проникають у всі 

сфери нашого життя, тим більше бібліотечна праця стає пов’язаною з комп’ютерною технікою. 

До того ж останнім часом бібліотека поповнюється інформацією не лише на паперових носіях. 

Для того, щоб усі зручні новини були доступні читачеві, проводиться кропітка щоденна праця, що 

вимагає особливої уваги і терпіння. 

Активне впровадження цифрових технологій в бібліотечну справу зовсім не означає, що 

незабаром паперові видання відімруть як пережиток минулого. Книги супроводжували людину з 

початку історії цивілізації, і, хоча зовнішній вигляд їх зазнавав зміни на кожному історичному 

етапі, як спосіб зберігання і поширення інформації вони навряд чи скоро втратять актуальність. 

Навіть Інтернет, не дивлячись на свою доступність, не складе конкуренції бібліотечній системі, 

адже, не дивлячись на різноманітність наявної в Мережі інформації, за її об’єктивність навряд чи 

хтось поручиться. І якщо йдеться про якісь життєві питання, то, зробивши критичний аналіз 

отриманим даним, можна використовувати їх у своїх цілях, а що стосується наукових досліджень, 

тут усе повинно бути підтверджено фахівцями. Книги, видані друкарським способом, мають 

вказівки на першоджерело, над ними працюють редактори, коректори та інші професіонали. 

Відповідно такі криниці інформації достовірніші, ніж будь-які інші. 

Серед обов’язків бібліотекаря є й такі, як розставляння фонду відповідно до 

бібліотечних кодів, щоб кожен, хто знає правила розташування книжкових одиниць, зумів легко 

знайти потрібне видання. Також необхідно виробляти реєстрацію і підшивання періодики, 

здійснювати контроль за прибиранням приміщень і дотриманням умов зберігання і обробки 

літератури. В обов’язки бібліотекаря входить комплектування фондів, обробка нових надходжень, 

тобто каталогізація і систематизація шляхом складання спеціальних карток. 

Здається, сучасний бібліотекар – це один з тих людей, які повинні вміти все: бути 

фахівцем з інформаційних технологій, культурологом, піарником, літератором, дизайнером, 

деколи психотерапевтом, не кажучи вже про функцію «масовика-витівника», бути «жвавим», 

винахідливим, адже тиша в бібліотеці сьогодні явище необов’язкове. Вимоги до бібліотечного 

спеціаліста висуваються сьогодні як суспільством, бібліотекою, бібліотечною діяльністю, так і 

користувачем. Ця професія вимагає ерудованого, креативного, комунікабельного, розумного, 

інтелектуального, творчого, справжнього фахівця своєї справи. 

Хочеться поставити риторичне запитання: «Чи потрібні бібліотекарі сучасній Україні?» І 

одразу відповісти: «Бібліотеки існують вже понад 5000 років. Як же можна говорити, що це 

непотрібно! Тим паче, якщо ми будуємо високоосвічене суспільство». 



 



 
 

ВИПУСК № 37  

Клуб за інтересами 

Останнім часом важливими складовими професії бібліотекаря є праг- 

нення до творчості, розвитку і вдосконалення, відмови від застарілих, 

неефективних форм та методів роботи. Дедалі частіше в бібліотечній 

діяльності вживаються поняття «інноваційність», «нестандартність», 

«креативність». Тому невипадково у нашій книгозбірні створено клуб за 

інтересами «Бійці мистецтва», який згуртовує навколо себе талано- виту, 

активну молодь, яка прагне до новизни та просуває бажання кре- 

ативити. 

Активним членом бібліотечного клубу, «його зірочкою» є Козаченко 

Віталіна, студентка факультету української філології. Народилася Ві- 

таліна у мальовничому селі Тарасівка, Жмеринського району Вінниць- 

кої області. Сім’я дівчини невелика: мама Жанна, батько Анатолій, 

сестра з чоловіком: Іра і Михайло, маленький похресник і племінник 

Ілля. Кожен з них обожнює пісню. Віталіна розповідає, що почала спі- 

вати ще з дитинства, з 5 років. Спочатку були виступи у сільському клубі села Тарасівка, потім 

сцена школи, будинок культури міста Жмеринка, Вінниця, Гайсин, Шаргород. Неодноразово 

виборювала перші місця у районних та обласних пісенних конкурсах. 

Віталіна завжди була непосидючою дівчинкою, займалася народною самодіяльністю: 

заняття бальних танців, музична школа, уроки вокалу та гра на фортепіано, гурток з малювання 

петриківським розписом. Будь-яке свято не обходилося без її участі. 

З моменту вступу в Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

на факультет української філології дівчина вражає своїм голосом друзів, членів клубу та всіх 

слухачів різноманітних масових заходів, які організовує бібліотека, зокрема читальний зал №2 та 

університет. 

Надзвичайно приємно, що Віталіна з цієї осені прийшла працювати у нашу бібліотеку. 

Дівчина, яка завжди впевнено крокує вперед, дотримуючись слів Оскара Уайльда: «Будь со- бою, 

інші ролі зайняті», стала бібліотекарем, у якого є прагнення працювати на повну силу, щоб 

підтримувати імідж однієї з найдавніших професій у світі – професії бібліотекаря. Зараз Віталіна 

Анатоліївна займає посаду бібліотекаря читального залу №2. 

Знайомтеся! 
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