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У сучасних умовах бібліотека є однією з основних 
інституалізованих соціально-комунікаційних структур су
спільства, формуючи навколо себе особливе середовище 
інформаційної взаємодії. Отже, має змінитися рівень 
фахової свідомості й професіоналізму бібліотекаря. Нині він 
є комунікатором у системі соціальних зв'язків та відносин, 
що мають значення при продукуванні людського досвіду 
сучасним поколінням та налагодженні стосунків між усіма 
учасниками соціокультурних процесів у суспільстві [5].

Професіональна соціалізація особистості бібліотека
ря — найважливіший чинник прискорення процесів модер
нізації бібліотечної справи, підвищення соціального статусу

галузі загалом. Спілкування потрібне для обміну резуль
татами теоретичних і практичних напрацювань бібліотек, на 
що звертають увагу В. Бородіна, М. Дворкіна, А. Гончаров, 
С. Єзова, Т. Жукова, В. Ільганаєва, Л. Красинська, Т. Мали- 
хіна, Ю. Мелентьєва, Т. Новальська, В. Пашкова, О. Смолі- 
на, А. Соколов, А. Чачко, Я. Хіміч та ін. Більшість тео
ретиків обговорюють теми міжособистісної взаємодії, 
суб'єкт-суб'єктних відносин, дискутують щодо питань про
фесійної етики та свідомості, підвищення кваліфікації. З цих 
позицій розглядаються проблеми, що виникають у 
взаєминах між членами колективу, здобутки та недоліки в 
обслуговуванні користувачів, оцінюється кваліфікація пра-
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цівників тощо. Проте аспекти професійного спілкування 
залишаються малодослідженими. Виникають нові ситуації в 
умовах зростання можливостей комунікаційної взаємодії з 
читачами та між бібліотечними фахівцями.

Тривалий час у бібліотекознавстві (70—80 рр. XX ст.) 
спілкування досліджувалося в аспектах "бібліотека і со
ціальні функції-" та "бібліотекар—читач" (М. Акіліна, С. Єзо- 
ва, 3. Кадинцева, Н. Клименкова). Його вважали найважли
вішим засобом підвищення рівня управління читанням у 
книгозбірнях різних видів і типів. Були розроблені мето
дологічні основи спілкування (В. Бородіна, С. Єзова, 1. Іва
нова, О. Смоліна); визначені професійні і особистісні якості 
бібліотекаря, необхідні для успішної комунікації (І. Мей- 
жис, А. Чачко, Я. Хіміч).

Дослідження 90-х рр. XX ст. були пов'язані з бібліо
течною інформацією, вивченням системних зв'язків 
всередині колективу, різновидів спілкування, усвідомлю
валася роль діалогу в обслуговуванні читачів (І. Богданова, 
С. Єзова, С. Матліна, І. Мейжис, Ю. Петрухно, М. Само- 
хіна). Обгрунтовувалася значущість підготовки бібліопсихо- 
логів, узагальнювався досвід роботи вищих навчальних 
закладів культури, психологічних служб, що функціонували 
у книгозбірнях, розглядалися засоби підвищення комуні
кативної компетентності бібліотекарів, здійснення психоло
гічної підтримки користувачів. Але мало уваги було при
ділено проблемі спілкування бібліотекаря в комунікацій
ному аспекті, що передбачало новий якісний зв'язок між 
суб'єктами взаємодії. Головним її призначенням є передача 
розуміння та однозначне використання інформації. У 
площині професійного спілкування цей аспект набуває 
особливого практичного значення.

Наразі комунікативна функція спілкування отримує 
сенс і форму в діяльності бібліотеки, у відтворенні єдиного 
процесу взаємодії установи і читача, користувача, 
споживача інформації. Отже, інтерес до цих проблем у 
сучасних соціокомунікаційних умовах поглиблюєгься і, 
відповідно, визначає актуальність теми.

Мета статті — виявити особливості спілкування в 
умовах посилення комунікаційних зв'язків у фаховому 
середовищі бібліотеки, що потребує вирішення таких 
завдань:

— надати характеристику професійному спілкуванню 
в книгозбірні;

— виявити вплив бібліотечного середовища на особ
ливості комунікації.

Науковці наголошують, що зміни, які відбуваються в 
суспільстві, потребують конкретних дій. Практики також 
розуміють, що сучасні інформаційна і соціокультурна 
ситуації змінюють образ бібліотекаря. Набуття ним навичок 
роботи з комп'ютерною технікою передбачає і формування 
нового інтелектуального та інформаційного мислення. 
Спілкування, яке в наш час є невід'ємною частиною 
діяльності фахівця книгозбірні, перебуває під впливом 
посилення важливості передачі інформації, зростання 
комунікаційного аспекту взаємодії.

Сутність професії бібліотекаря має комунікативно-ко
мунікаційну спрямованість. Саме тому, як вважає В. Ільга- 
наєва, є підстави для пошуків нових конструктів культу
рологічної бази підготовки спеціалістів у галузі культури, 
які забезпечують розкриття духовного потенціалу нації, 
гуманізацію суспільних відносин, творчих здібностей лю
дини. Автор вирізняє такі елементи: свідомість, світо
розуміння, інтелект, менталітет, талант, знання, аутоко- 
мунікація, духовність у контексті ноосферної еволюції 
людини. Комунікативна свідомість працівників галузі куль
тури має бути спрямована не на глибоке перетворення 
суспільних відносин, а на зміну свідомості людей через їх

вдосконалення [6]. Від цього залежатиме і комунікаційна 
взаємодія, що передбачає процес встановлення цілеспрямо
ваного, фактично програмованого зв'язку між її суб'єктами, 
результатом якого є зміна поведінки чи стану свідомості. Це 
й зумовлює проблему професійного спілкування як способу 
налагодження контактів.

Як відомо, діяльність книгозбірні здійснюється на 
основі певних організаційних, професійних, особистісних 
відносин, що передбачає спілкування, комунікації. А. Со
колов, який присвятив чимало праць дослідженню біб
ліотечної роботи та професійної свідомості бібліотекарів, 
визнає необхідність налагодження фахових контактів як 
прояву компетенції [10].

Поняття "професійне спілкування бібліотекаря" вперше 
ввела у термосистему Л. Красинська, обгрунтовуючи 
діяльнісно-особистісний підхід до взаємодії [8]. У кінці 
1990-х рр. до аналізу бібліотечного спілкування звертався 
А. Гончаров. Він розглядав його як комунікаційний процес, 
який здійснюєгься завдяки технічно-електронним засобам, і 
комунікативний процес, який значною мірою відображає 
суб'єкт-суб'єктну взаємодію (традиційне спілкування) [3]. 
Проте нині відчутна тенденція до взаємної інтеграції, тому 
професійно-бібліотечні контакти набувають ознак комуні
каційно-комунікативного процесу.

Для спілкування в глобальному світі потрібні єдині 
засоби, якими володіє професіонал. Тому існування біб
ліотек неможливе без активної комунікації в межах 
інтернаціональних співтовариств і асоціацій. Результати 
досліджень, що проводяться останніми роками в Націо
нальній бібліотеці України ім. В. 1. Вернадського (НБУВ), 
демонструють тяжіння учених і фахівців до безпосередньої 
індивідуальної взаємодії та підтверджують необхідність 
підтримувати ініціативу персоналу із розширення творчих 
ділових контактів [7].

Діяльність сучасного бібліотекаря не обмежується 
роботою з книгами. Усе частіше він працює з аудіо- та 
відеоматеріалами, компакт-дисками, електронними видан
нями. Упровадження автоматизованих технологічних про
цесів призвело до значних змін професійної підготовки. 
Знадобилися специфічні навички: операторські, уміння 
моделювати процеси, психологічна адаптація. Інтернет 
зумовив необхідність підготовки фахівця зі створення й 
оновлення веб-сторінок, бібліотекарі спеціалізуються в 
галузі електронної видавничої діяльності; для здійснення за 
допомогою мережі навчання (тренінгів) співробітників і 
користувачів погрібні спеціалісти з проведення телекон
ференцій. Завдяки активному розвиткові інформаційно- 
комунікаційних технологій сформувалось комп'ютерно- 
опосередковане спілкування, що також потребує певних 
навичок. Тому якісна взаємодія передує вирішенню проблем 
інформаційного обслуговування, тобто переходу до ко
мунікації.

Необхідною умовою є внутрішня мотивація профе
сійної діяльності. Суттєве значення для фахівців бібліотек 
мають такі фактори: можливість підвищення кваліфікації, 
просування по службі, співпраця з дружелюбно налашто
ваними людьми. Управління мотивацією трудової діяльності 
розглядається як могутній стратегічний інструмент, який 
дозволяє мобілізувати ініціативу співробітників, забез
печити лояльність і полегшити спілкування з професійних 
питань. Добре налагоджені внутрішні комунікації посідають 
важливе місце в роботі колективу. Це різні форми 
спілкування, які існують у всіх колективах: передача 
інформації від керівника до підлеглих, зворотний зв'язок із 
керівництвом — структурного підрозділу з адміністрацією 
чи всередині підрозділу, рядових співробітників із за
відувачами відділами.
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Бібліотечний колектив — єдиний суб'єкт у системі 
професійної комунікації, яка виявляється на різних рівнях 
організації і функціонального розподілу праці, де особливу 
роль відіграють ділові контакти. Для їх налагодження слід 
зважати на певні особливості: професійне спілкування та 
саморозвиток, зміну усвідомлення, мотивацію, інтереси. Ці 
зв'язки допоможуть у виконанні обов'язків, кар'єрі, 
особистому житті. Варто звернути увагу й на особливості 
спілкування, його стиль. Фахові контакти сприяють твор
чому розвиткові, надають можливість детальніше вивчити 
проблеми бібліотек, налагодити нові комунікації.

Справді, робота ефективніша за умови, що бібліо
течний колектив налаштований на інновації, конструктивні 
зміни, які є прямим наслідком і втіленням креативної 
спрямованості персоналу. Л. Бейліс вважає, що на неї 
впливають два фактори: професійне самопочуття (рівень 
задоволення особистих потреб: матеріальний і моральний 
стан бібліотекаря, усвідомлення ним власної необхідності й 
успішності; позитивний імідж — індивідуальний і установи; 
відчуття піклування держави та підтримки суспільства) і 
професійна самосвідомість [1, с. 10]. Перша складова 
визначає умови праці на тривалий період, регулює та ініціює 
виробничу й креативну діяльність у межах чинного 
законодавства й кращих традицій колективу. Друга — 
потребує особливого професійного простору.

Отже, робота бібліотеки скерована на:
— створення комфортного середовища для викорис

тання інформації;
— розвиток засобів внутрішньоорганізаційних та зов

нішніх інформаційних зв'язків;
— формування інституалізованих і використання 

неінституалізованих каналів та засобів міжособистісної 
взаємодії та обміну знаннями.

У системі бібліотечної діяльності спілкування під
порядковане насамперед комунікаційній культурі та етич
ним нормам. Значну роль відіграє організація загального 
простору, де кожен елемент і явища наділені колективним 
значенням на базі єдиних ціннісно-смислових орієнтацій. 
Інструментом створення цього середовища є внутрішньо- 
організаційні комунікації. Вони забезпечують реалізацію 
основних функцій управління і формують систему соціаль
них уявлень колективу бібліотеки. Комунікації сприяють 
передачі ключових елементів культури організації її членам, 
охоплюючи як офіційні (ознайомлення працівників з 
основними цінностями установи), так і неофіційні (вплив 
через неформальні канали) методи, спрямовані на форму
вання певних настанов і поведінки працівників. Саме 
комунікації роблять можливим єдине мислення, яке веде до 
спільних дій, сприяє взаєморозумінню між членами 
колективу [2].

Зовнішні контакти значно розширилися завдяки 
Інтернету. Бібліотека і бібліотекарі стали відкритішими для 
суспільства. Велика увага, котру нині книгозбірні 
приділяють проведенню соціокультурних заходів, зв'язкам із 
громадськістю (у тому числі, з владними структурами, ЗМІ, 
правовими, соціальними та іншими установами, насе
ленням), вимагає особливої професійної спеціалізації, яку 
можна визначити як "менеджер бібліотечних соціокуль
турних програм".

Перші прояви глобальних процесів у бібліотеках 
спостерігаємо на початку 1990-х рр. зі створенням вільних 
професіональних об'єднань, що сприяли розширенню кола 
спілкування. Контакти із закордонними колегами, ознайом
лення з діяльністю книгозбірень різних типів і видів, 
досвідом обслуговування певних категорій читачів, харак
тером управління установами в інших країнах стимулювали 
бібліотекарів до порівняльного аналізу. З-поміж перелічених

напрямів глобалізаційних процесів Ю. Мелентьєва виокрем
лює читача як головний об'єкт бібліотечного обслуго
вування; професійну етику, корпоративну культуру, форму
вання пріоритетних читацьких груп [9].

Інтернет як середовище реалізації професійного 
спілкування використовується й у діяльності бібліографів. 
Основна особливість полягає в тому, що в умовах 
просторової роз'єднаності звична взаємодія, що передбачає 
уточнення запитів читачів, відбувається в мережі Інтернет. 
Це призводить до зміни характеристик окремих структурних 
компонентів спілкування — інтеракції, комунікації, пе
рцепції. Практика довела значущість дистанційного бібліо
течного обслуговування віддалених користувачів, що реалі
зується через електронну пошту, чат-спілкування і веб- 
форми запитів.

Багато бібліотекарів та адміністраторів усвідомлюють 
потребу оволодіння знаннями і навичками науково-дослід
ної діяльності. Більше того, не лише в державних, а й у 
муніципальних наукових бібліотеках зростає прагнення 
співробітників писати і захищати дисертаційні роботи. Усе 
це сприяє інтелектуалізації діяльності книгозбірень та їхніх 
працівників.

Фахівці впевнені, що спілкування з колегами у процесі 
роботи стимулює до узагальнення й аналізу власних 
результатів та бажання спільними зусиллями знаходити нові 
шляхи вдосконалення майстерності, розвитку творчості та 
залучення нових користувачів. Для цього проводяться Дні 
професійного читання, бібліотечні школи, семінари, тре- 
нінги, майстер-класи, які сприяють підвищенню кваліфікації 
[1; 2; 8].

Для формування ділового професійного середовища в 
бібліотеці бажані такі умови: по-перше, спілкування як 
спосіб вираження знань, умінь, навичок. По суті, воно є не 
односторонньою взаємодією бібліотекаря та читача, а 
комунікацією між рівноправними партнерами, що перед
бачає суб'єкт-суб'єктні відносини. Зазначимо, що вони й 
становлять основу фахових контактів. По-друге, підвищення 
кваліфікації, оскільки професійний діалог є джерелом 
експертних знань і порад. По-третє, комунікаційні зв'язки. 
Нині вони не мають меж, кожен може увійти до системи 
взаємодії як професіонал через виконання службових 
обов'язків або внесення пропозицій чи ідей. Фактично, 
застосовуючи саме цей підхід, можна налагодити вигідні 
контакти і розширити спектр фахових можливостей.

Висновки. Структура комунікаційних зв'язків зазнала 
певних змін, її головні ознаки — електронні засоби 
зберігання, обробки, поширення, використання інформації; 
набуло популярності нетрадиційне спілкування, його 
основною формою є опосередкованість, дистанційність, що 
надає можливість ширше застосовувати комунікаційні 
функції бібліотек.

Останніми роками професійне спілкування книгозбірень 
у віртуальному просторі виокремилось у специфічне середо
вище комунікації, де, проте, використовується традиційна 
суб'єкт-суб'єктна модель реального діалогового спілкування 
із застосуванням технічних і технологічних можливостей.
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