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Выбар прафесіі
Мінск 2013
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Прафесія «бібліятэкар», дакладней, яе гісторыя, узыходзіць сваімі каранямі ў старажытныя часы. Яшчэ ў Старажытным Егіпце ѐсць упамінанне пра бібліятэкара. Само
слова «бібліятэка» ў Старажытнай Русі амаль не
выкарыстоўвалася. Упершыню яно сустракаецца ў знакамітай «Геннадиевской библии», якая была перакладзена і
перапісана ў Ноўгарадзе ў канцы XV ст. (1499 г.).
На тэрыторыі Беларусі бібліятэкі вядомы з XI ст.
Першапачаткова яны ствараліся пры цэрквах і манастырах.
Найбольш старажытным лічыцца кніжны збор Полацкага
Сафійскага сабора. Частка кніг гэтай бібліятэкі захавалася
да нашых дзѐн. У другой палове XVI ст. былі заснаваны
бібліятэкі ў Слуцку, Мінску, Магілѐве. У першай трэці ХIХ
ст. на тэрыторыі Беларусі было адкрыта 6 гімназій і 17
павятовых вучылішч. Бібліятэкі гэтых устаноў сталі
асноўнымі цэнтрамі распаўсюджвання кніг і чытання.
Таксама ў XIX ст. на тэрыторыі Беларусі пачалі з’яўляцца
публічныя бібліятэкі. Першая такая ўстанова створана ў
верасні 1830 г. у Гродне. У першай палове XX ст. у Беларусі
сетка бібліятэк стала імкліва пашырацца. У 1921 г. заснавана фундаментальная бібліятэка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – першая навуковая бібліятэка ў
рэспубліцы. У 30-я гг. XX ст. узнікла сетка дзіцячых і
абласных бібліятэк.

Вядомыя бібліятэкары
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Традыцыя бібліятэчнай прафесіі багата імѐнамі пісьменнікаў, вучоных, выдатных палітычных дзеячаў, лѐс якіх
цесна звязаны з бібліятэчнымі ўстановамі.
Калімах – паэт і вучоны, настаўнік (прыкладна 310–240
гг. да н.э.). Займаў больш як 20 гадоў высокую пасаду ў
Александрыйскай бібліятэцы.
Дэні Дзідро (1713–1784) – французскі філосаф-асветнік,
пісьменнік, іншаземны пачэсны член Пецярбургскай АН.
Быў асабістым бібліятэкарам імператрыцы Кацярыны II.
Таксама стаў дарадчыкам у справах, якія былі звязаны з
жывапісам, дапамог залажыць пачатак калекцыі Эрмітажа.
Імануіл Кант (1724–1804) – нямецкі філосаф, роданачальнік нямецкай класічнай філасофіі. На працягу 15 гадоў,
у чаканні прафесуры, Кант служыў у бібліятэцы
Кѐнігсбергскага дварца.
Вялікі баснапісец Іван Андрэевіч Крылоў (1769–1844) у
1812 г. паступіў працаваць у Імператарскую Публічную
бібліятэку, дзе і праслужыў 29 гадоў – спачатку памочнікам
бібліятэкара, потым бібліятэкарам і, нарэшце, загадчыкам
Рускага аддзялення.
Мікалай Іванавіч Лабачэўскі (1792–1856) – матэматык,
дзеяч універсітэцкай адукацыі і народнай асветы. Многія
гады адначасова з рэктарствам у Казанскім універсітэце
ўзначальваў універсітэцкую бібліятэку.
Іосіф Бенцыянавіч Сіманоўскі (1892–1967) – першы
дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, бібліѐграф,
перакладчык, педагог. На працягу амаль сарака гадоў
узначальваў галоўную бібліятэку краіны.

Бібліятэчная справа ў Беларусі
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Сучасны бібліятэчны свет Беларусі – гэта разнастайная
сукупнасць бібліятэк і бібліятэчных сістэм, якія існуюць у
цеснай узаемасувязі. У краіне налічваецца каля 9,3 тыс.
бібліятэк з агульным фондам больш за 200 млн
экзэмпляраў. На дзяржаўным узроўні рэалізавана сістэма
мер па падтрымцы бібліятэчнай справы: прыняты шэраг
важных дакументаў, сярод якіх Законы «Аб бібліятэчнай
справе ў Рэспубліцы Беларусь», «Аб электронным
дакуменце і электронным лічбавым подпісе» і інш. На
працягу апошніх гадоў рэалізоўваўся шэраг праграм, якія
мелі непасрэднае дачыненне да развіцця бібліятэк.
Дзякуючы Дзяржаўнай праграме адраджэння і развіцця
вѐскі на 2005–2010 гг. мадэрнізаваны бібліятэкі ў аграгарадках – гэта сучасныя ўстановы з поўным камплектам
абсталявання, падключэннем да Інтэрнэту, якія не
адрозніваюцца ад гарадскіх бібліятэк. Сѐння ўсе бібліятэкі
працуюць у адпаведнасці з Дзяржаўнай праграмай
«Культура Беларусі» на 2010–2015 гг., якая з’яўляецца
стратэгіяй па развіцці культурнага патэнцыялу краіны. У
краіне створана і паспяхова працуе (з 1992 г.) адзіная
прафесійная грамадская арганізацыя – Беларуская
бібліятэчная
асацыяцыя
(ББА),
якая
аб’ядноўвае
спецыялістаў у галіне бібліятэчнай справы і інфармацыі:
www.bla.by.
Найбольш важнай падзеяй для развіцця бібліятэчнай
справы краіны стала будаўніцтва новага будынка
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Яна выконвае ўсе
функцыі, якія ўласцівы нацыянальным бібліятэкам. Гэта
буйнейшы інфармацыйны, сацыякультурны цэнтр.
Бібліятэкі і бібліятэчная справа – састаўная і найбольш
важная частка айчыннай культуры.
Развіццѐ бібліятэк немагчыма без адпаведных кадраў,
адаптацыі ведаў і навыкаў бібліятэчных работнікаў да

новых патрабаванняў грамадства, якія хутка змяняюцца і
пастаянна ўскладняюцца. Вялікія надзеі дзяржава
ўскладвае на маладых бібліятэкараў, якія павінны
развіваць бібліятэчную справу краіны.
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Прафесіянальнае свята
15 верасня – Дзень бібліятэк Беларусі
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Свята ўстаноўлена Указам Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь ад 08.09.2001 г. № 483. Дата свята выбрана не
выпадкова. 15 верасня 1922 г. у Мінску заснавана
бібліятэка, якая ў савецкія часы была вядома як бібліятэка
імя У. І. Леніна («Ленінка»). Яна ўваходзіла ў склад
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, але выконвала
функцыі галоўнай бібліятэкі рэспублікі. Сѐння гэта
Нацыянальная бібліятэка Беларусі – гордасць краіны і адна
з лепшых у свеце.

Адукацыя – крок да кар’еры
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Бібліятэчная адукацыя – першы крок у авалодванні
прафесіяй, пачатак руху да вяршынь прафесіяналізму,
шляху, які працягнецца затым праз усѐ жыццѐ.
Бібліятэчная адукацыя – гэта падрыхтоўка канкурэнтаздольных, мабільных спецыялістаў з перспектыўным
мысленнем, якія гатовы да пастаянных змен і навін,
валодаюць ініцыятыўнасцю, цікавяцца замежным вопытам і
імкнуцца ўзяць усѐ лепшае з таго, што прачыталі і ўбачылі.
Сярод спецыялістаў, якія атрымалі бібліятэчную адукацыю і
сѐння займаюць прэстыжныя пасады ў розных сферах, такія
вядомыя людзі, як Гуляка Л.П., упаўнаважаны па справах
рэлігій і нацыянальнасцей Беларусі (з 2000 г. па 2005 г. –
Міністр
культуры);
Матульскі
Р.С.,
дырэктар
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі; Яцэвіч М.А., дэкан
факультэта
інфармацыйна-дакументных
камунікацый
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і
мастацтваў; Дрыга І.В., намеснік начальніка галоўнага
ідэалагічнага ўпраўлення Адміністрацыі Прэзідэнта і інш.
Бібліятэчная прафесія, па-першае, не з лѐгкіх, падругое, патрабуе добрай адукацыі і рознабаковага развіцця,
па-трэцяе, яна сучасная, па-чацвѐртае, у ѐй закладзены
магчымасці кар’ернага росту, па пятае, дае мгчымасць
зарабляцьпа па сумяшчальництву, у шостых вастрабавана
грамадствам.

Бібліятэкар замежжа
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У краінах свету прафесія «бібліятэкар» заслугоўвае
павагу. Да бібліятэкараў звяртаюцца за парадай навукоўцы,
дзяржаўныя дзеячы, выкладчыкі і інш.
У ЗША прафесія бібліятэкара паважаная і прэстыжная.
Прафесіянальны бібліятэкар мае ступень магістра
бібліятэчнай і інфармацыйнай навукі, да атрымання якой ѐн,
як правіла, ужо меў універсітэцкі дыплом (напрыклад,
юрыста) і некалькі гадоў бібліятэчнага стажу. Ён умела
прымяняе свае веды, уменні і навыкі ў паўсядзѐннай рабоце.
У
ЗША
фактычна
ўсе
бібліятэчныя
працэсы
аўтаматызаваны.
Бібліятэкі ў Фінляндыі – гэта самыя сучасныя і добра
абсталяваныя будынкі гарадоў, імі ганарацца, іх паказваюць
турыстам, але галоўнае – імі карыстаюцца. Няма ў горадзе
больш папулярных месц, чым чытальныя залы бібліятэк. У
кадрах недахопу няма, бо ім проста цікавая іх работа.
Бібліятэкарам завецца толькі той спецыяліст, які мае
ўніверсітэцкую адукацыю і вывучыў спецыяльныя
бібліятэчныя дысцыпліны.
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У Германіі з усіх культурна-асветных устаноў больш за
ўсіх папулярныя і лепш наведваюцца менавіта бібліятэкі.
Патрабаванні да іх прад’яўляюць высокія. Без дыплома
бібліятэкара і ў муніцыпальную бібліятэку ўсталявацца
няпроста. Кваліфікаваны бібліятэкар абавязкова павінен
разбірацца не толькі ў друкаваных, папяровых кнігах, але і ў
электронных носьбітах інфармацыі.
Бібліятэкамі Швецыі назапашаны багатыя традыцыі
абслугоўвання кнігай і забеспячэння інфармацыяй розных
слаѐў насельніцтва. Прастата і камфорт – асноўныя
адметныя рысы ўнутрыбібліятэчных інтэр’ераў. Любоў да
кнігі і чытання – гэта нацыянальная рыса шведаў. Стварыць
для сваіх карыстальнікаў атмасферу душэўнага камфорту,
неназойліва і аператыўна прадаставіць інфармацыю –
асноўная задача бібліятэкараў. Найбольшай папулярнасцю
для павышэння кваліфікацыі ў бібліятэкараў карыстаюцца
прафесіянальныя дыскусіі і адукацыйныя візіты.

Перспектывы прафесіі:
бібліятэкар у XXI стагоддзі
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Бібліятэкар будучага - прафесіянал. Ен мае добрую
гуманітарную падрыхтоўку, неабходны аб’ѐм спецыяльных
ведаў, уменняў і навыкаў. Ведае замежную мову. Умее
працаваць з электроннымі дакументамі. Інтэрнет – гэта
акіян самай рознай інфармацыі. Каб знайсці правільны
адказ на некаторыя пытанні, неабходна мець пэўныя веды і
навыкі, уменне арыентавацца ў якасных крыніцах, каб
адсеяць арыгінальныя звесткі ад недакладных. Бібліятэкар
– навігатар гэтых ведаў. Яму уласцівы прафесійнае
мастэрства і наватарская творчасць. Што вельмі важна:
бібліятэкар
увесь
час
мэтанакіравана
займаецца
павышэннем кваліфікацыі.
Можна сцвярджаць, што бібліятэчная прафесія мае
добрыя перспектывы. Атрыманыя веды, магчымасць
пастаянна мець розную інфармацыю, быць у курсе
замежнага вопыту, валодаць інфармацыйнымі тэхналогіямі
– усѐ гэта менавіта тое, што падрэбна сѐння, без чаго не
абысціся заўтра. Гэта прафесія ўнікальна сама па сабе
ўжо тым, што ў яе няма граніц, якія можна было б
акрэсліць. Яна запатрабавана ва ўсіх краінах.
Бібліятэкар – самая выдатная прафесія на зямлі. І калі ў
работу ўкладаць душу, то можна шмат чаго дасягнуць!
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Прафесія «Бібліятэкар»
ѐсць і застанецца адной з запатрабаваных
у грамадстве.

Прафесія «Бібліятэкар»

БД

УК
М

Прафесія «бібліятэкар» патрабуе ад спецыяліста
пераважна інтэлектуальных затрат. Прафесіянальная
дзейнасць – гэта перш за ўсѐ выкананне канкрэтных задач з
прымяненнем спецыяльных навыкаў працы. Прафесіянальна
важныя якасці бібліятэкара: арганізаванасць, адказнасць,
здольнасць запамінаць на працяглы тэрмін вялікія аб’ѐмы
інфармацыі, добрая зрокавая памяць, уседлівасць,
акуратнасць у рабоце і інш.
Бібліятэчная прафесія
з’яўляецца адной з самых цікавых яшчэ і таму, што кожны
дзень прыносіць знаѐмства з інфармацыйнымі навінамі,
новымі кнігамі, свежымі нумарамі газет і часопісаў,
цікавымі людзьмі.
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Аб спецыяльнасці
Будучыя бібліятэкары атрымліваюць як гуманітарную, так
і інфармацыйна-тэхнічную падрыхтоўку. У рамках першага
кірунку студэнты вывучаюць гісторыю культуры,
літаратуру, пытанні захавання і выкарыстання дакументаў.
У рамках другога кірунку – базы даных, інфармацыйныя
сістэмы, атрымліваюць навыкі работы ў лакальнай і
глабальнай сетцы Інтэрнэт і многае іншае.
Выпускнікі, якія атрымалі вышэйшую спецыяльную
адукацыю, маюць спецыяльнасць «бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць» па напрамках «менеджмент»,
«аўтаматызацыя»,
«інфарматызацыя»,
«метадычнае
забеспячэнне», што дазваляе ў будучым атрымаць
прэстыжныя пасады не толькі ў бібліятэках і інфармацыйных цэнтрах, але і ў вядучых дзяржаўных структурах,
установах і кампаніях.

Дзе атрымаць прафесію?
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Мы вас чакаем ва ўстанове вышэйшай адукацыі
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»: www.buk.by.
Штогод ѐсць магчымасць паступіць на бюджэтнае месца
па накіраванні мясцовых дзяржаўных органаў.
Работа ў бібліятэцы – гэта:
– бібліятэчнае абслугоўванне: бібліятэкар выдае літаратуру
на абанеменце і ў чытальнай зале, дапамагае
карыстальнікам у пошуку і выбары дакументаў (выкарыстанне пры абслугоўванні інфармацыйных і тэлекамунікацыйных тэхналогій);
– забеспячэнне карыстальнікам доступу да баз даных як
набытых, так і асабістай генерацыі;
– выкананне вусных і пісьмовых запытаў карыстальнікаў,
складанне паказальнікаў;
– камплектаванне фонду бібліятэкі, апрацоўка дакументаў,
састаўленне і работа з каталогамі, базамі даных;
– работа па ўліку і захаванні фонду, перавод дакументаў у
лічбавы фармат;
– арганізацыя кніжных выстаў, праглядаў літаратуры
правядзенне масавых мерапрыемстваў і інш.
Сучасны бібліятэкар – гэта спецыяліст, які дасканала
валодае навыкамі і ведамі пошуку інфармацыі на ўзроўні
эксперта. Гэта спецыяліст, які запатрабаваны ў многіх
сферах дзейнасці.
Ваша будучае ў Вашых руках!
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Сардэчна запрашаем у БДУКМ!!!

