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УДК 021.1 

Шапчиць Ольга 

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв, Київ, 

Україна 

Візія, цінності та місія сучасної бібліотеки 

Протягом багатьох років українці сприймають бібліотеку як осередок 

культурно-освітнього розвитку, знання, що, насамперед, черпаються із 

друкованої книги. Проте, світ невпинно трансформується і роль бібліотек теж. 

Однією з передумов ефективного функціонування сучасного глобалізованого 

суспільства є вільний доступ до актуальної інформації. Сьогодні сучасні 

бібліотеки надають безкоштовний онлайн-доступ і можливості навчання, а 

також розширюють спектр послуг і коло відвідувачів. Однією з головних 

функцій сучасної бібліотеки стає інформаційна. Її особливість полягає в тому, 

що вона реалізується, тісно взаємодіючи з іншими суб’єктами 

інформаційного процесу та використовуючи різні канали поширення 

інформації. 

Бібліотека бере активну участь в оцінці, інтерпретації та фільтрації інформації, 

у встановленні певних зв’язків між інформаційними масивами, щоб 

забезпечити користувачам доступ до широкого спектру джерел знання, 

соціально значущої інформації. Сучасна бібліотека – це не тільки зібрання 

книжкових колекцій, але й величезний світ соціальних комунікацій для 

людей, об’єднаних пошуком знань. Загальносвітова тенденція збільшення 

кількості інформації в суспільстві і, як наслідок, зростання інформаційних 

запитів користувачів бібліотек потребують реалізації проектів щодо 

поліпшення повноти та якості інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек, 

які сьогодні значно розширили сфери своєї діяльності. 
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Бібліотека в сучасному світі – своєрідний електронний архів, місце, де можна 

отримати доступ до інформації як на традиційних носіях, так і в електронному 

вигляді. Це соціальний інститут, діяльність якого спрямована на забезпечення 

рівного доступу до інформації, за умов розвитку процесів гуманізації освіти, її 

інформатизації, відкритості й формування освітніх інформаційних потреб, 

який здатний якісно забезпечити технологічний, соціальний і освітній доступ 

до інформації. 

Бібліотечне інформаційне середовище, засноване на морально-етичних 

нормах, допомагає користувачеві сформувати систему пріоритетів для 

відбору інформації, що сприяє гармонійному розвитку особистості. 

Процес демократизації суспільного життя, нові вимоги до рівня культурного 

та інформаційного обслуговування населення, реорганізація системи освіти, 

зумовлюють необхідність осмислення наукових засад кожної професії, в тому 

числі бібліотечної. Конституція України гарантує вільний доступ до 

інформації, широкі можливості міжнародного фахового співробітництва, що 

сприяє встановленню демократичних поглядів на бібліотечно-інформаційну 

діяльність та утвердженню практики міжособистісної взаємодії бібліотекаря і 

читача як рівних партнерів. Зміни вихідних політичних та економічних засад 

культури, науки, художньої творчості впливають на цінності та норми в інших 

сферах соціуму. 

Досвід країн, в яких відбулися реформи, свідчить про здатність суспільства, 

опанувавши продуктивні технології, узгодити інноваційні проекти з власним 

соціально-культурним середовищем країни. 

Потужним чинником змін стає інформатизація, яка впливає на функції та 

структуру бібліотечно-інформаційної діяльності, професійну свідомість 

бібліотекарів, вимагає уточнення змісту і напрямів розвитку бібліотечної 

професії, а отже – і відповідних досліджень. Ознайомлення з дисертаціями, 
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монографіями, іншими науковими працями засвідчує публікаційну активність 

у висвітленні цієї проблематики. Теоретичне узагальнення необхідне, 

насамперед, для наукового обґрунтування підходів до фахової освіти і 

професійного виховання бібліотекарів на сучасному етапі розвитку 

бібліотечної професії і у передбаченому майбутньому. 

З 1999 року у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях з’являються все 

більше публікацій, які засвідчують, що бібліотекарі активно включилися в 

процес інформатизації, опановують нові технології, умови та правила 

діяльності, залучають до обслуговування користувачів нових категорій. Нині 

бібліотекарі працюють одночасно в традиційному та новітньому 

інформаційному просторі, заснованому на електронних технологіях. На 

початку 90-х років ХХ ст. зростає значення бібліотеки у формуванні 

громадянського суспільства, гуманізації відносин і демократизації життя. В 

українському бібліотекознавстві утверджується значення міжособистісної 

взаємодії бібліотекаря і читача як рівних партнерів у процесі обслуговування. 

Місія бібліотек в епоху документальних комунікацій – збереження і передача 

в часі документальної інформації – змінилася на забезпечення доступу до 

інформації в епоху інформаційних комунікацій. 

Системно-функціональне її призначення пов’язане зі створенням прозорого 

інформаційно-комунікативного простору для своїх читачів. Бібліотеки, що 

існують протягом тисячоліть, є тим унікальним середовищем, де людина 

збагачується інтелектуально та емоційно завдяки доступу до великого обсягу 

інформації, до надбань науки і культури. Сьогодні ці храми знань зазнали 

суттєвих трансформацій, змінивши традиційні уявлення суспільства про себе 

як про заклади, в котрих панують лише книжки і сувора тиша. В умовах 

сучасного інформаційного середовища – надзвичайно розмаїтого та 

здебільшого цифрового – книгозбірні віддають перевагу новим формам 
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роботи та шукають інші сенси власного буття. Бібліотеки мають активно 

розвивати програми і заходи навчання громадян основам інформаційної 

грамоти. 

Це підвищить ступінь користування громадян і суспільства в цілому 

інформаційними ресурсами, сформує інформаційні потреби користувачів, 

прискорить розвиток інформаційної інфраструктури країни, впорядкує ринок 

інформаційних ресурсів, технологій і послуг. 

Отже, бібліотеки відіграють велику роль у системі широкого розповсюдження 

інформації. Вони спроможні пом’якшувати диспропорції нерівномірного 

розвитку інформаційної інфраструктури, відкрити доступ до інформації 

малозабезпеченим громадянам, мешканцям віддалених регіонів, 

забезпечуючи при цьому розвиток демократичних процесів. 
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