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Останнім часом у бібліотеках
України змінилася концепція відносин
між бібліотекарем та читачем. Якщ о
раніше індивідуальна робота базува
лась на керівництві читанням, тобто
був авторитарний вплив бібліотекаря
на читача і відвідувач абонем енту ста
вав об'єктом виховання, формування
та керівництва. То на сьогодні, під впли
вом зміни соціокультурних пріоритетів
у державі та пош ирення інф ормаційноком п'ю терних технологій, бібліотека
перестала бути
розповсю дж увачем
ідеологій і виконує в основном у інфор
м аційну функцію.
Плине час, і відносини з чита
чем змінилися - ми стали рівноцін
ними партнерами. Фонди бібліотек
почали формувати за потребами та
запитами користувачів, їх інтереси те
пер ставляться на перший план. При
цьому бібліотеки традиційно орієнту
ються на духовні цінності і здійснюють
культурно-просвітницьку
діяльність.
Тепер, щ об покращ ити обслуговуван
ня, бібліотекарю потрібні не тільки нові
знання та навички, але й здатність до
критичної сам ооцінки - до розуміння
та аналізу особливостей своєї профе
сійної поведінки.
Як показує практика, ідеї гуманіз
му в бібліотечній справі, які зародилися
ще в XIX сторіччі, тільки сьогодні поча
ли активно втілюватися в життя. Саме з
позиції поваги до читача будував свою
концепцію відомий бібліотекознавець
М.О. Рубакін. Вчений вважав, що кож
на лю дина має невід'єм не право на

самовизначення, сам орозви
ток, самовиховання, тобто на
суверенітет своєї особистості.
Досі є актуальним девіз вче
ного - «К ож ном у читачу - його
книгу».
Отже,
індивідуальна
робота як характерна ознака
професійної
компетентності
сучасного бібліотекаря знову
актуалізується. М ета індивіду
ального бібліотечного обслугов у в а н н я -д о п о м о га особистос
ті в її соціалізації через читання
і отримання інф ормаційної
підтримки бібліотеки. Індиві
дуальне бібліотечне обслуго
вування на сьогодні повинно
допомагати самостійному роз
криттю, пізнанню, вираж енню
особистості у всіх сферах його
життєдіяльності: навчальної, дозвіллєво їта ін.
Серед форм бібліотечної роботи
однією з найпош иреніш их є індивіду
альна бесіда. Її ефективність обум о в
люється, насамперед, тим, що ця фор
ма роботи є найбільш доступною для
бібліотекаря. Вона контрольована і не
потребує багато часу на підготовку, по
передньої дом овленості і в той же ч а с це важливий канал інформації про ко
ристувача бібліотеки, його читацькі
смаки, інтереси, переваги, здібності до
аналізу, рівень розвитку його мислення
та ін. Все це і враховує фахівець бібліо
теки в своїй роботі. Бібліограф пр оп о
нує читачеві літературу більш чи менш
високого рівня складності; визначає
її кількість, враховуючи пам'ять, увагу
читача, його вміння швидкого читан
ня. Фахівець проводить індивідуальні
рекомендаційні бесіди про прочитану
худож ню літературу.
Саме такі форми індивідуальної
роботи з читачами є найцікавіш им и в
роботі бібліотекаря. Вони даю ть м о ж 
ливість ж ивого інтелектуального спіл
кування, наповню ю ть змістом бібліо
течну роботу. Це ще одна можливість
торкнутися душі читача через письм ен
ницький талант. Також подібні форми
цікаві тим, що потребую ть знань пси
хології та індивідуального підходу до
кожного читача. І, що дуже важливо,
індивідуальна робота спонукає біблі
отекаря бути сучасним, оволодівати
сучасними технологіями, постійно вдо
сконалювати свою особистість і профе
сіоналізм.

Індивідуальна робота викорис
товується і під час групової видачі під
ручників студентам. Найскладніш ою є
саме та робота, яка вимагає особливих
психологічних та педагогічних талан
тів - зі студентами-боржниками.
Особливу увагу бібліотекар
приділяє студенту 1-го року навчан
ня. Н еобхідною ум о во ю успішної ді
яльності студента-першокурсника є
опанування ним нових особливостей
навчання у ВНЗ, а саме користування
бібліотечними послугами: надбання
навичок самостійної роботи з книгою,
конспектування першоджерел, скла
дання списків використаної літератури
тощо. З цією м етою в індивідуальній
бесіді з д а н о ю категорією, бібліотекар
повинен мати можливість розповісти
про розміщ ення відділів бібліотеки,
особливо, коли відвідувач звернувся за
літературою, яка не відповідає профі
лю підрозділу; розповісти про правила
користування бібліотечними фондами;
нагадати про графік роботи відділу.
Все це сприяє більш швидкій адаптації
студента-перш окурсника щодо орієнту
вання в бібліотечній системі обслугову
вання читачів.
Спілкуючись з викладацьким
складом університету, бібліотекарю
дуже важ ливо ознайом ити останніх
із новинкам и літератури, особливо за
темами, які цікавлять викладачів. На
приклад, вони пишуть кандидатську
роботу за якоюсь темою; готують до ви
дання наукову працю чи статтю; чита
ють лекції тощо. У співпраці з виклада
чем дуже важливо нагадати йом у про
послуги, які може надати бібліотека:
провести консультацію щ одо оф орм
лення списку літератури, перевірити
бібліотечний опис, вийти в студентські
групи з оглядами літератури за темами
навчальної програми.
Нам є чим пишатись! Наукова
бібліотека ХНТУСГ ім. Петра Василенка
розпочала застосовувати електронне
бібліографічне інформування 3-х інди
відуальних абонентів. А наразі готуєть
ся матеріал за 3-ма темами.
Найбільш е побажання від пра
цівників саме наш ої наукової бібліо
теки у Н овом у році - читайте, бо ви
того варті! А ми готові Вам допомогти в
будь-якому питанні.
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доцент кафедри культурних
універсалій, гол. бібліограф.

