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Успіх приходить до того, хто
робить те, що найбільше любить.
М.Форбс

Професія бібліотекаря унікальна сама по собі вже тим, що немає меж,
якими можна було б окреслити її функції. Робота складна, відповідальна,
різнопланова, хоча на перший погляд легка, одноманітна і непомітна. Звичайно,
ми не будуємо будинки, але щоденною працею прокладаємо дороги до світу
знань і мудрості, самі навчаючись, навчаємо інших. Сучасний бібліотекар
повинен володіти комп'ютером, ксероксом, сканером, принтером, модемом,
відеотехнікою та іншою апаратурою. Таким чином, відбувається технологізація
бібліотечної професії.

Життя повсякденно доводить нам, що з Інтернетом користувачам краще і
простіше, ми і самі, чого гріха таїти, частенько звертаємось до нашого
помічника. Традиційні ресурси книгозбірні забезпечують лише 50% запитів
студентів, решту вони отримують з мережі Інтернет та за допомогою ЗМІ. Ми
не можемо впливати на освітній процес і не маємо права, але ми маємо
стимулювати читачів на вибір саме бібліотеки і заохочувати їх до розвитку
творчого потенціалу, до дослідницької чи наукової роботи.

Соціальні зміни, які відбуваються нині у нашому суспільстві,
привертають увагу громади до різних проблемних питань, у тому числі і до
бібліотечних. Ми говоримо про інноваційні технології, веб-простір,
бібліометричні та наукометричні дані, про стратегію, напрями розвитку
книгозбірень, недостатнє фінансування, але ми майже не читаємо і не говоримо
про психологічний стан працівника книгозбірні.

Чому при зовні спокійній роботі, бібліотекарі стають роздратованими і
прискіпливими? Чому на таку, начебто «тиху роботу», ідуть працювати тільки
самовіддані люди?

Відкриті фонди, електронне обслуговування, бібліотечні інновації,
нестабільне економічне становище країни, скорочення штатів, зняття доплат -
все це впливає на вивільнення робочих рук. Дає нам невпевненість у
завтрашньому дні, постійну напругу «що чекає завтра?». Як залучити
користувачів, які форми обслуговування вибрати, які послуги і на яких умовах
надати потенційному і реальному користувачеві, стати



конкурентоспроможними, тобто, як добитися максимуму ефективності,
використовуючи обмежені людські, часові і фінансові ресурси.

Ось тема сьогоднішньої розмови. Проблема людського ресурсу дедалі
більше хвилює керівників бібліотечних закладів вишів: як заохотити молодь
зарплатами, які постійно знижуються, як підвищити кваліфікацію тих, хто
працює і потребує цього без фінансових затрат, як зробити свою книгозбірню
найбільш затишною і затребуваною для користувачів. Бібліотеки, як і більшість
гуманітарних, наукових закладів відчули себе ніби відкинутими на узбіччя,
частіше зазвучало, що без бібліотек, без культури можна спокійно обійтися.
Хочеться поставити запитання: «Чи потрібні бібліотекарі сучасній Україні?».
І одразу відповісти: «Бібліотеки існують вже понад 5000 років. Як же можна
говорити, що вони непотрібні! Тим паче, якщо ми будуємо високоосвічене
суспільство».

Книгозбірня має стати третім місцем, перше - сім’я, друге – робота,
навчання, а третє - бібліотека, модифікована, відкрита, зручна. Питань нині
більше ніж відповідей. Психологічно здорова атмосфера книгозбірні вишу є
складовою частиною створення комфортної обстановки в університеті.

Вивчаючи емоційне вигоряння у тих категорій населення, чия професія
зумовлює спілкування з великою кількістю людей, соціологи звернули увагу на
бібліотекарів. Раніше, ця категорія не вивчалась, проте стало очевидним, що
нині працівників бібліотек зарахували до групи ризику.

Особливості професійного вигоряння полягають в тому, що бібліотечний
процес характеризується однобоким наданням послуг, відсутністю чіткого
зворотнього контакту. У порівнянні з професією продавця, який має чіткий
результат, чи педагога з довготерміновим результатом, фактично бібліотекар
зазвичай навіть не знає результати своєї діяльності, вони майже не помітні.
Можливо саме в цьому криється недооцінювання нашої роботи з боку
суспільства і держави. Особливо відчувається це зараз: немає відчуття
затребуваності, відсутня матеріальна зацікавленість та технічна оснащеність,
робота носить чисто «подарунковий» характер. Якщо це стає системою, це стає
небезпекою: синдром «емоційного вигоряння» як закономірна відповідь
організму на регулярні, систематичні нервові потрясіння.

Специфіка роботи бібліотекарів є «м’якою пасткою» для своїх
працівників. Тиха, спокійна обстановка бібліотеки, гідна, почесна робоча місія
не попереджає про можливу небезпеку. Мікростреси, які отримують
бібліотекарі при обслуговуванні користувачів на фоні однотипності і
однорідності щоденних функцій, непомітні як для самих працівників так і для
керівників, що унеможливлює своєчасну профілактичну підтримку.

Несподіванкою для всіх, у 2012 році, стали висновки дослідження
британських психологів, які проводили спостереження за 300-ми (трьомастами)
людей різних професій. Серед них були пожежники, поліцейські, машиністи
потягів, вчителі та бібліотекарі. Рівень стресу визначався за кількома
категоріями:

 кількість суб’єктивно-оцінюваних понаднормових годин;
 службова завантаженість;



 сума заробітної плати;
 рівень задоволення працею;
 кількість невиходів співробітника на роботу;
 як часто стаються стреси та їх кількість.

На початку дослідження передбачалося, що у цьому спектрі
спеціальностей, бібліотекарі будуть десь в кінці списку ризику, але результати
були протилежні, було доведено достатньо велику стресогенність професії. Це
факт і біда нашого часу. Так ми розраховуємось за швидкий ритм життя.

Перелік чинників, які негативно впливають на робочу атмосферу, назвали
самі бібліотекарі: одноманітність і постійне перебування серед незмінних
стелажів, неможливість найповнішого розкриття професійного потенціалу,
повна відсутність прогнозування кар’єрного росту і контролю над ним,
закомплексованість, відчуття себе як тягаря для держави, байдужість
суспільства до розуміння глибини і важливості професії. Як результат, є
поступова втрата інтересу до роботи, емоційна загрубілість, занижена
самооцінка і почуття власної значимості, втрата ініціативності та багато інших
симптом, які можна охарактеризувати як «опущені руки» і небажання
працювати. Головне, що все це не знаходить кваліфікованого пояснення ні у
працівника, ні у керівника. Керівництво розцінює це як лінощі, неспроможність
продуктивно працювати, а насправді проблема - у професійному «вигорянні»
бібліотекаря під тиском об’єктивних обставин. Необхідність заохочення і
намагання втримати користувачів, вказівки керівництва університету на
недостатнє завантаження читальних залів, розширення діапазону послуг,
проведення соціокультурних заходів, необхідність організації роботи на
належному рівні у досить складних економічних і соціальних умовах – все це
робить працю бібліотекаря надзвичайно різноманітною, напруженою і
небезпечною.

Одночасно, характер поступового нагромадження симптомів емоційного
вигоряння може створити відчуття безвиході, непоправності і як результат -
негативне відношення до роботи, колег і свого життя. Зовні це буде виявом
«подорослішання», «зняття рожевих окулярів», «отримання життєвого
досвіду», а насправді робота буде сприйматися як рутина. Не маючи
можливості щось змінити, людина пристосовується до наявних умов, але уже
на більш низькому рівні.

Гарним підґрунтям для профілактики синдрому емоційного вигоряння у
співробітників можна виділити ситуацію, коли колектив у складних умовах стає
єдиною командою-монолітом, у якій починає цінуватися індивідуальний внесок
кожного працівника у загальний успіх книгозбірні. На жаль, такі умови
спостерігаються не завжди. Заради свідомого, цілеспрямованого створення
комфортних умов праці і запобігання емоційного вигоряння бібліотекарі мають
бути певним чином підготовлені і навчені.

Останніми роками нам доводиться неодноразово проводити соціологічні,
маркетингові дослідження, що обумовило виникнення суміжних,
синергетичних спеціальностей: бібліотекар-маркетолог, бібліотекар-соціолог,



бібліотекар-дослідник і т. д. Така діяльність вимагає навичок наукових
досліджень, широкої професійної і всебічної обізнаності.

Тому бібліотекарі перебувають у постійному пошуку інновацій. За
результатами досліджень, проведених уже бібліотекарями, у ракурсі
«користувач – бібліотекар», респонденти на перше місце поставили
оперативність та якість обслуговування, на друге – професійну кваліфікацію
бібліотекарів, на третє – культуру обслуговування, на четверте – комфортність і
свободу перебування у стінах книгозбірні. Це свідчить, про важливість для
відвідувача саме фахової підготовки бібліотекарів. Отже, варто один раз
непрофесійно, некоректно, неуважно обслужити читача – і він піде до іншої
бібліотеки або взагалі перейде до розряду віртуальних користувачів.

Чисельні колективи працівників вишу, різні за віком, посадами,
уподобаннями, переконаннями передбачають конфліктні ситуації. Якраз
навчитися цивілізовано, толерантно їх вирішувати і знаходити як мінімум дві
відповіді на одне проблемне питання – ось завдання, які мають вирішуватися на
тренінгах, тестуваннях, практикумах професіоналів. Як досягнути при
спілкуванні з читачем як мінімум трьох подальших зустрічей, бо перша – це
завжди недовіра, друга – здивування і тільки третя зустріч – симпатія і любов
(так стверджує східна психологія).

Нинішня суспільна атмосфера - це ломка стереотипів, болісний процес,
який неминуче впливає на психічний стан кожного і бібліотекаря зокрема.
Медичні дослідження довели несприятливу картину психічного стану сучасної
людини. У цілої кагорти співробітників було виявлено високу тривожність,
напруженість, хронічну втому, емоційне вигорання. Захоплюючись новими
інформаційними технологіями, ми часто забуваємо про головну ланку цих
нововведень – людину. Стан людини, на плечі якої останніми роками звалився
бум інформації, може мати негативні наслідки. Можна сказати «психіка
людини може помститися за неувагу до неї».

Наразі бібліотекарям просто необхідно навчитися методам саморегуляції,
аутогенним тренуванням, візуалізації, афірмації. Необхідно навчитися давати
безоціночні поради, створювати зону комфорту для співрозмовника, освоїти
техніку налаштування контакту з партнером, зняття психологічних бар'єрів
перед інноваціями, стирання негативних емоційних слідів, позбавлення від
тягарів минулого, вивільнення потенційних можливостей людини – все це
значно покращує самопочуття працівника. Важливо вміти себе презентувати,
створювати позитивний імідж, відпрацьовувати навички публічних виступів,
чуттєве самоствердження.

У рамках підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки вузу (навіть
досвідчених) необхідно включати інформування бібліотекарів про психологічні
особливості їхньої праці, тренінги з напрацювання навичок психоемоційної
регуляції і опанування стресом на фоні розвитку психологічної толерантності і
симпатії у відносинах з користувачами.

Метою кожного окремого працівника бібліотеки має стати превентивне
ставлення до збереження фізичного та психічного здоров’я, а соціальною
метою керівництва вузу і бібліотеки – створення безпечних та комфортних



умов праці, запобігання ризикам та загрозам. При цьому максимально зберегти
традиційно добре ставлення до читача, людяність і привітність, обізнаність і
професіоналізм, взаєморозуміння і довіру.

Якщо згадати правило Поретто: 20% справ забезпечують 80% успіху всієї
роботи. Це означає, що від вміння правильно, раціонально планувати,
розпоряджатися робочим часом, від володіння практичними прийомами
співпраці з найвимогливішими читачами, залежить успіх роботи книгозбірні, а
значить і університету в цілому.

Чому і як потрібно навчати бібліотекарів? Зазвичай, при підготовці
фахівців бібліотечних спеціальностей у ВНЗ викладання психології дається
розлого: загальна, вікова, соціальна і психологія конфліктів. А ось психологію
виживання у стресовому середовищі чомусь до навчальних програм не
включають, хоч нині це потрібно практично кожному фахівцю будь якої
професії.

Саме над вирішенням цих питань і працює Наукова бібліотека
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка,
яка за свою майже 100-річну історію стала однією з передових у чернігівському
регіоні. Нині це сучасний навчально-допоміжний, інформаційний, науковий,
культурно-освітній центр, функціонування якого спрямоване на забезпечення
освітнього процесу та наукової діяльності університету.

Книжковий фонд книгозбірні – це понад 600 тисяч примірників
навчальної, наукової, науково-популярної, художньої та довідкової літератури,
рідкісної книги, монографій і періодичних видань з усіх галузей знань,
традиційні навчальні видання доповнюють електронні матеріали. До послуг
користувачів: 3 спеціалізовані читальні зали, 3 абонементи та філія. Нещодавно
на психолого-педагогічному факультеті було відкрито нову світлу читальну
залу.

У своїй роботі книгозбірня використовує автоматизовану бібліотечно-
інформаційну систему «УФД/Бібліотека», на основі якої автоматизовано всі
технологічні процеси: запис користувачів, обслуговування за електронним
формуляром, доступ з будь-якого зручного місця до електронних ресурсів,
обробка документного потоку, починаючи з реєстрації документа в системі та
створення його бібліографічного опису і закінчуючи вилученням. Нині Наукова
бібліотеки ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка результативно працює над розширенням
доступу до наукових ресурсів університету, популяризацією наукового доробку
викладачів, корпорацією бібліографічних ресурсів бібліотек методичного
об’єднання для більш повного використання їх науковцями. Web-сайт
бібліотеки представляє базу даних наукових публікацій викладачів
університету, збірники наукових праць, повний спектр послуг, всю необхідну
деталізовану інформацію про діяльність бібліотеки. Колектив книгозбірні
здійснює багатоаспектну соціокультурну роботу: презентації, екскурсії, цікаві
зустрічі, інтелектуальні дискусії, майстер-класи.

Одним із комплексних заходів, який включає багато видів
соціокультурної роботи є святкування Всеукраїнського Дня бібліотек. Цей день
у нас присвячений повністю читачам. Картина святкування: зранку у фойє



університету зустрічаємо всіх, хто йде навчатися і працювати виробами-
запрошеннями, зробленими власноруч, з прикріпленими цукерками; біжучий
рядок з вітанням при вході «Заходьте з вірою, навчайтеся з надією, живіть з
любов’ю»; плазма-екран демонструє презентацію найкращих бібліотек
України; посвята першокурсників у користувачі; пізнавальні вікторини,
конкурси, ребуси для всіх категорій читачів з винагородами, призами за
правильні відповіді; традиційне чаювання з печивом і цукерками; для
переможців фотосесія на бібліотечних меблях; бібліотечний гороскоп
«Бібліозорі віщують»; майстер-клас «Патріот», акція «Приведи друга-
боржника, отримай подарунок». Акцію «Напиши листа Герою» ми мали надію
цьогоріч уже не проводити, але…

Повністю відкриті і доступні фонди, майстер-клас для охочих
користувачів з напрацювання навиків бібліотечного обслуговування.
Наприкінці святкування студенти на знак подяки написали вірш. Весь
університет, у буквальному розумінні цього слова, завзято обговорював
враження від свята.

Найголовніша винагорода для нас – це задоволені користувачі. Коли вони
пишуть СМС-оцінки чи вірші-подяки, ми точно знаємо, що готувалися і
хвилювалися недаремно.

Сьогодні у бібліотечній справі залишаються лише ті, хто має покликання
до цієї професії, любить її, цінує, незважаючи на несприятливі зовнішні
фактори. Залишаючись працювати у бібліотеках, ми зробили вибір, який
справами, а не словами доводить нашу відданість духовній культурі.

Досягнення найвищої якості роботи – це не дань моді чи сьогоденню, це –
основний напрямок діяльності кожної бібліотеки вишу.

Наші думки формують наші звички, дії, отже будують нашу долю. Кожна
наша думка – це цеглинка нашого життя. Якщо цегла хороша, позитивна, міцна,
то й наше життя стає багатим і щасливим.

Отже, давайте, шановні колеги, будемо сучасними, мобільними,
перспективними і нехай наша скромна, але потрібна праця знайде визнання у
цьому непростому суперечливому світі.

Дякую за увагу.
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