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Так, я книгар. Не лікар, не аптекар, 

Не інженер, не вчитель, не банкір… 

Я – більше: я Книгар! Бібліотекар! 

На заздрість всім, всьому наперекір! 

 

                                     Петро Гоць 

 

 

Змінюватись, але не зраджувати! Гадаєте, це яскраве рекламне гасло або 

просто гучна фраза? Ні, це професійне кредо університетської бібліотеки, історія 

якої почалася 95 років тому! Бібліотеки, яка постійно розвивається, зберігаючи 

при цьому свою роль, сутність і призначення.  

Ми пишаємось цією датою і прагнемо залишатися потрібними навіть в 

сучасному світі, який шаліє від девайсів і онлайн-технологій. Ми намагаємось 

стати на «місце» студента, полегшити «головний біль» викладача, розділити 

«клопіт» науковця чи практичного лікаря. Щоб відповідати їх потребам, ми 

подовжуємо час роботи бібліотеки, надаємо доступ до світових інформаційних 

ресурсів, впроваджуємо нові сервіси та послуги.  

Ми готуємо електронні бюлетені та поширюємо рекламні буклети, де 

невтомно розповідаємо про нашу користь для всієї університетської спільноти. 

Ми напрошуємось на вчені ради, засідання та презентації, щоб знову заявити про 

себе і переконати у власній необхідності.  

Ми вважаємо, що по-справжньому освіченою людиною є не той, хто ВСЕ 

знає, а той, хто знає, де ЦЕ знайти. Тому безперестанку нагадуємо про 

підвищення інформаційної культури і проводимо чимало навчальних та 

просвітницьких заходів. 
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При цьому ми не забуваємо і про рівень власної професійної компетенції! 

Ми співпрацюємо з колегами, впроваджуємо інновації, проводимо наукові 

дослідження, влаштовуємо корпоративні свята. Ми давно не втискуємось в рамки 

звичних уявлень про бібліотеку і не відповідаємо класичному іміджу 

бібліотекаря. Колись ми практикували бібліотечний почерк (пам'ятаєте?), а зараз 

не уявляємо себе без електронних технологій. Ми реконструюємо сайти, 

організовуємо веб-конференції та проникли в соціальні мережі.  

Багато в чому наша праця копітка, трудомістка, важка. Ми складаємо 

витончені бібліографічні посібники і одночасно з успіхом замінюємо 

вантажників… Проте, вважаємо нашу діяльність цікавою і творчою! Так, в своїй 

більшості ми ідеалісти. В навколишньому світі це недолік, але ми не 

ображаємось, бо нас тримає покликання! А ще – любов до книги, потреба в 

інтелектуальному спілкуванні, доступ до різноманітних ресурсів... Чи багато 

роботодавців можуть похвалитися подібною мотивацією персоналу?  

Звичайно, знаходяться й ті, хто обходить бібліотеку стороною і поблажливо 

засвідчує, що легко обходиться без нас. Що ж, це їх вибір. Нас не лякають 

нескінченні дискусії про майбутнє бібліотеки 21 століття. Не дивлячись ні на що, 

ми усвідомлюємо нашу затребуваність і дбаємо про авторитет професійного 

звання. Ми впевнені, що переможе КНИГА, в якому б форматі вона не існувала, і 

БІБЛІОТЕКА, як би вона не трансформувалася, а отже і ми, БІБЛІОТЕКАРІ, якою 

б назвою нас не наділили!  

Колишній президент ІФЛА Клаудіо Люко зауважив якось, що «бібліотеки 

творять майбутнє за допомогою бібліотекарів – творчих особистостей за 

бібліотечною стійкою…». Ми розуміємо, що прогрес у будь-якій справі залежить 

від небайдужих людей, а найбільш вірний шлях до успіху – не зупинятися на 

досягнутому. У нас є читачі і друзі, колеги і однодумці, плани і мрії. Тому ми 

зростаємо і рухаємось вперед, ми змінюємось, але не зраджуємо! 

 


