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До6г, КuЛИ зід бібліотеХарЯ Не DИМ8Г8~И СПеЦ1ЯЛDНОУ ОСВіТИ, 
давко миву~а. м~иу~а вона наD1ть і для Сх1двьоІ Европи, де ще доне
давна ~умаnи, що О10ліотек?.реu може бути кожни~. В д1йсност1 ен1 
сере~. ав1 nио~к~ загальна освіт~ ~ не ~ають nотрібних перdд
умов для успішиоrо викон~ня ;~же D1дпоn1дnльвоr 1 Ражлизо~ праці, 
яко! сучасаіоть вимагав в1д б1~1отек~ря. Во~одінвя методами яаук~
воrо дос~іду дхя б1б~1отекар1в ваукових бібліотек, знання мов, хі
тератури, uсихольоrіt, основ сусnільних наук та всього того комп~ек
су знавь, що його дав висо·ка або середия ипсола, ще не вистflчйють 
для 61611отекаря. Конечи1с~ю в спец1я~ьна підготовка, як і до всякоУ 
iнmor ф~хоноt праці. В Західній Европі й в Америці це зже ~авно 
стало загально визнаним твер~жеввяu. 2ван1 з ц1м смислі й оф1ц1Ін1 
nостано~и Мlжнародвього бібвіотечиого конrресу в Uрюссепю з р.1910. 

Шлях розвитку бібліотечного mк1хьницт~3 1 йогс зав~ааая не 6у~и 
в різних краях однакові. Сп~оби навчqння о1бл1стечвим дисциплінам 
в1.~ом1 від 1865 р. сtочатку ИШЗІИ ) фЛЯХом . ~ . короткотер!dзових 
курсів, циклів виклdд1Е, професур, доцеитур 1 лекторатів nри ~исо
ких mко~ах. Такі курси, наприклад, в1дбува~ися 1865.р. в ІтГІлі! та 
Польщі, 189З.р. у Лондон~, 1905.р. у Мюнхені, 1908. у Шзец1r, 1910-
11. ва Ecole des hauteв etudes Sociales у П~рижі, 1912.р. у МОс
кві й Петербурзі, 1917.р. у Киsв1 й т.п. 

З часом витвориЛИся деякі форми системзтичного mк1львицтnа, й 
тепер воно вже існує майже у всіх ку.льтуr')юіх н::tродів світу та ТRО
рит:ь складову частину tx цержавЕих систем н~родн:ьо! ос:з1ти. 

1.Багг'1'о nрикпадів подав Н 1 м е ч ч и н а·. Ідею б1бJІ1отеч
ио! освіти тут висJІовJІІ>валч ще Schrettinger(1829) та Zoller{1848). 
Уперше повстапо nитання про орrан1зац1ю окремо! школи ддя 616nіот~
кар1в в 70 рр,ХІХ.ст. Року 1886. було засновано першу в Евроn1 ка
тедру б1бл1отекознавстпа при rеттівr~нськім ун1~ерсите~1 (проф. 

~:: ~f;а;~f9і2. 8п~о$~~~ри-6~~~т~~~=:~~т~~~~~г~~:а~~~~;~;кХ:-
заведен1 й на iнmnx німецьких університетах. 

Сnеціяльно жіноча б16л1отечна шкопа відчинена р.1910 в SUdende 
біJJЯ Бе рл~ j відтак буJІи відчиневі б16JІ1отечв1 шко.пи FJ.be~eld '1 
та Leipzig ~1W5) - перша дJІЯ бібJІ1отекар1в народньоосв1твих б1б
~1отек, друга для б16л1отекар1в т.зв •• середвьоt с.~жбиw. Є ще шко
ла при Центральній м1ськ1й б16п1отец1 в Берліnі (з 1~25.р.). Висо-
ких б1dJІ1отечних шк1JІ у Німеччив1 чотири. · 

В1д року 1917. бібліотечне mкіиьниц~во ~ Німеччині виразно по
д1~ипосн на дві~гапуз1: 1)вище- дпя урядовціз н~укових бібліотек 
та 2)Фахове середив - дnя прsц1вввх1в громадськ~х б16х1отек. З рр, 
1918-19. встано~лево 61пьш-менш nравильні взаємини nоміж теоретич
аою П1ДГО1'0DКОЮ Т8 праКТИЧНИМ ВИПІКОJІеННЯМ бібJІіотекарів. Ось так 
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наприклад, університетський курс тривав два роки, з першим, що дав 
теоретичну nідготовку, та другим. -присвяченим головно практиці. а 

Б1блотечн1 uжоли з І та ~снуютьпри університетах у ПадуУ, Во
лоні, ФльоренціУ; курс Ух трьохрічний; ~иховують бібліотекарів і 
архіваріз-палвоrрафlв. В1д р.1928у Римі с ще окрема двохрічна шко
ла бібліотекарів і арх!варів. 

Ф р а н ц у з ь к а бібліотечн~ освіта відзначається виразвам 
академічним ухилом у бік б1б.ліоrраф1У. У ФранціУ власне підготов
ляють біб.п1оrраф.1чних nраці~вИКів . з;!що:L квал:іфікації. І сну в однак 
1 там від 1923.р. в Парижі щкола s аднарічним курсом 1 короткотер
міновими літнімі курсами. а !р.1925. ':було s:з допомогою фонду К а Р-: 
в е r~i за іниціятивою Америкавськох Б1бліотечноr Асоціяції /ALA/ 

влаштовано окрему бібліотечну школу. 

В А в r л 1 У, де бібліотечна ос~іта Бабула значного поши~ 
рення, існують окремі курси, циклі викладів у коледжах, універси
тетах тощо. З р.1919.засвовано окремий бібліотечний віддія при Лон
донськім університеті ( London University dibrary School ) s двох
річним курсом навчання. По закінченні його треба працювати ще два 
роки практично для едержання дипльому бібліотекаря. 

В А м е р и ц 1 більшу увагу nрисвячують вихоnі бібліотеха
рів громадсь~~х бібліотек, тоді як у Европі - зихо~1 б16л1отекар1в 
наукових бібліотек. 

.. Перша. американська бібліотечна школа існує з 1887.р. при Ню
Иорськ1м університеті. Роком 1902. датувться дуже широка мережа 
бібліотечних шкіл, що в остіНнім часі числилася вз 40 шкіл. Уже р. 
1927. було 20 шкіл; для бібліотекарів великих б1бЛ1отек, курс на 
них двохрічний бібліотечний персовал мен~~х бібліотек та моходm1 
бібліотекарі підгото:аЗІЮютьсп на окремих курсах, літніх триместрах 
тощо. Професура книгознавст~а існує в Колум6ійськ1м університеті 
від р.188З. (пpoф.Melvil Dewey ),нині в ще в Каліфорн1~ й Гранд 
Форксі. Спеціяльна нарада }1 спраDах б1dліотечно~ ·освіти в Чікаrо 
р.1926.nрийняла постанову про розnоділ бібліотечних шкіл на 1)- се
редн.і, я:кі .не дають спеціяльних дип.льомі2 та 2) - високі, дипльоми 
яких рівні дипльомам інших і3ІіСоких ШІ<іJІ. Ця сама нарада установИЗІ а 
тоді й проrраму навчання, яку цікаво Н9:єсти з огляду на ~1 харак
терні риси, що до бібліотечного шкільництва вз~гал1. 

~ курсу середніх 6і6JІ1отечних шкіл ~изнали потріоним навчаная 
таких диоциплін: 1) клясиФ1кац1:L ,· 2) катальоrізаці:L, 3) анота.ц1:L, 
4)61бл1отечній техніці, 5)чужим мсвам а на другім році н~nчання: 
1)diбJiiorpaфi~, 2)КОМТІJІектуванню, З)·праці з дітьми, 4)істор1І біб
п1отек, 5)орrап1sац11 оібліотечноУ nраці. 

Для курсу nисоких бібліотечних шкіл: - орrаи1заці:L 616л1отек 
р1звих типів (великих громадських, наукозих, nри устанолах, N!lсо
вих,.спеціяльиих), загальво:L та сnаціяльно~ бібліоrрафі:L, бі6~1о
хоr1ї, праці з манускриптами, каталоrізаціУ б1бліотечво1 й r~зей
вої, підготовці до педзrоrічво! чияности в б1бліотекозназч1й галу
зі. Дипльомвою працею мав бути праця з бібл1оrраф1У. 
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Наведеними nр~кл~1ами не зичерп,~ться ше ~сі 1сRуюч1 б1бл1отеч
н1 m:ксли. Існуютr: :-?.6о існузаJІи зони ~е з ЯпоніУ, Кит~ю Мексиц:і. 
Чех іЗ:, По.л:ьщ1, ~ 1\урсове назчгяня ІJОі.ї.•ирене з ГoJI!!Н."'J:il, ±ндіr. Еспа~ 
ні:L, Пopтyra.tt1:L, Sopвerir. 

Резюмуючи коротко npo форми бі6л1отечноrс ЕК1ль5ицтва в 3ах1д
н1й ЕЕропі та Амr.риц1, мусимо з~srтачиті! такі його досягнення: :1.) наз
чзння оібл1отечнсго Ф~ безnосергдньою пр~цею D 616х:іотец1, почи
tшючи з нижчих ФіНКдій; 2) сп-:-ціял;,ні ісnитові коміс іХ, що vді.mють 
відповідну к~алlфік!:lцію; ~) с'Нс5::1отечн1 школи ~бе :r;:'j~pcи ста .. 1огС\ т~mу; 
4) :катедри бi6J110'.1'oli:O~H830T.i3~ • з(')о 616ліолоr1чzі факультети ПрИ fЛ1~ 
nсрситетах; 5)сnец1~льн1 фахо~l біu~1отечаі школ~. 

------
2~ В тоИ час.Аопи D цілій Еnропі книгознавстпо прибирало nсг 

б1~ьших орrгн1вованих форм 1 ~иро6ило як наукоз~ ~исципл1R~ cnor 
методи ~ос.піджеиня, в Poci:L т~ Україн! ~ні r<пигозна:зство, ан! ти!l
більше б16ліотекознавство ще не м~о жадних досягнень. П1~rот~вчу 
стадію творили різн1 З•3:з~q, з нигоJІоmгними ва пих час в1д ч~с;, 
вюаадами на книгознавчі теми (1004, 19:11) • в яких nідносили го.пос 
1 за. орrан1зац1ю · 6іСS.п1отечних курсів. У деяких учбс.зих з~клз.t:а:х: по
Ч8J1И. пізніше зик.падати к.а:иго~навст~ю як окііемий пр~,;;,мєт, як то D 
МЬсксвськім А~хеолоr1чн1м ІнстиТУті і1907.-с.К.Кузнецов) 1 з ХRрків
ськім університеті (1910.- К.Г.рУ6инський), у Пацаrсrічн1й Академ1r 
в Петербурзі (А.М.Белов); з 1913.р. в ПетР-рбурз~кu& увізерситет1, 
нерешті ут~орили катедру книгозваuстn~, ~ку деручили приз.~оц. Н.М. 
Л1ссвськомі. а з 1916.р. пішов зu цим прикладом і Моско~с~хий уні
верСJ!Тет. ·на ширшу дорогу nо:а1в саеціяльне б16ліс-тє;чне ІDJСілr.ництвс 
Московський иаро~вий універентат 1м.Шавяjськсго, що р.1913. з~клаз 
окремі бібліотечні короткетермінозі курся, які nізні~d вв1D настало 
у с~ій mкіхьний nпян. В час революціХ курси уні~ерситету ім.ШКняn
ського nоширилися l були ззсно:аан1 nоруч корсткс.терміно.вих б1бл1о
'rечаих курсів ще и с!днорічні курси для 6ібл1отгr~арj.в громадських 
бібліотек і так1 самі курси для 61бл1отекар1з R~укових бібліотек. 
У проrрам1 було заступлене дисцаnхіни книrознаnчі, 616ліоrрафічні 
й історз.ю книги. Року. 1920, ун1;версит~т ім. іllІІНЯnського 6ольше:1ики 
в.uікnідуве.nи, а його 61б.n1отечи1 курси ?т 1лили і1 каб1нєт 61 6ЗІісте
кознаnства nри Румянц.:;вської б1бJІіотец1, яку п1~~н1ше наззели JІенін
.ською; ~ р.1924.цей кабінет реорrае1зо~ано в інститут бібліотєкс-
ававства. Завданням цього інституту було вихо~ання 616х1отекаріr 
наукових бібJІіотек. Нозоr ф~р;.ш надали 1встиТJТСD1 19З1.р. перетLr.
реиням в перший б16л1отгчаии ~~. Другий такий ВУЗ буD у Ленінграді, 
яхому полередником були курси при ПуСSnичвій СSіблістец1, зеснсвfлі 
там 1920.р. дпя науко~ах 616ліотекар1n. 

Iama форма 61б~істгчного редянського шкільництва це біблістечні 
'ехн1кума, ~1тні короткотерміноDі курси, кореспонденці~ні курси. 

Шхяхом курсового корсткотгрм1нового ваnчания йr.пл.і1, ще до звхоп~ 
~еивя_вJІади бсльmевиками, так sввн1 зе-мства - крав~1 с~мсупраuв1 
орrаиlзац11. які ~ своrх позашкіхьно-ос~ітних курс~х J:~зали місце 
1 б16~1отекозаавству, тим б1лs потрібне д~п с.nухач1~ цих курсіз, 
часто-rус_-rо народніх учитеnі:uj як1 ех oficio бували 1 бібліотекарБ
ми с1~ьських земських СS1СSліот~к. 
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У большевиків справа орrанізац1І б16л1отечного mкіл~ництва дов
го не наладжуzjалася. Так Конференція ІІ.616л1оrраф1чного зїзду в 
Моск:а·1 1926.р. констатує дуже незадовільне становище, щодо 11 6ібл1о
rраф1чноІ просвіти широких мас населення". Вже й nonepe~я конфе
ренція 1924.р. жадаrа вnедення l виссиих школах nозафакультетськ~х 
курсів tвикористовування книжки й користування б1бліот6кою) Голос 
у справах бібліотечного шкільництва nі~носив А.ПокроJс~кийх на сто
рінках центральнего бібліотекознавчого орrану "Красний 6иблиоте
карь". Він трактував бібліотекознавство, як галузь книгознаDСТFР., 
що уявляє з себе "частину конкретноІ соціолсrіІ або nрикладнеї 
соціопсихолоr1І". Подав ПJІЯН З р1чно1: бібліотечно:L школи з циклами 
а)загальнопиховних і б)загальноб1бn1отечних дисциплін. До першrго 
циклю мали входити предмети з 1/громадозназстза {1500 го~ин). ьмі
mан1 до куnи з "матер1ял1змом", nопіт.економією, "ленінізмом"; 
2)природознавства (400 годі!Н), 3)психолоrіУ та педаrоrіки (300 го
див); 4)основ техвічнеІ реконструкції нар.господарства СССР (400 
годин); 5)л1тературоsнавства; 6)фіsку~ьтури 1 військового знання 
(800 годин); 7)чужих мов {200 годив). 

Другий цикль бібліотекознавчий - (800 годин) обі~Ша: такі пред
метИ:lа)встуn до бібліотекознавств~ та соц1олоrіІ книги, б)книга, 
бібліотека, б16л1оrр~ф1я на Заході ~ минулім і сучаснім~ п)книга 
бібліотека , б16л1оrраф1я в РосіІ до 1917. р. ; 2. co~Ji тськ.L opr· ''ЧИ 
квижноУ справи (видавництва, книжна торr1вхя, бібліотеки, біоліо
rрафія); З.nивчення книги, б1бnіоrраф1я, коuплєктувенБя бібліотекj 
4.методи nотирення й поrJІІНmення ВШІИDУ книги; 5, загальні nитання 
клясиф1кац1І й каталоrізац1У 1 річевий каталоr; б.dібліотечна ста
тистика; ?.праця зегальних с1льських бібліотек (1200 годин) з nрак
тикою в них (360 годин). 

Ця схема приблизІІО і ста.uа за основну для больmевицького біб- . 
хіотечНого шкільництва з nевними вар1яц1ями для різних шкіл та в 
р1зні часи б"ольmеnицького .,строtтельств:з", 

Бо.пьmевицький погляд на біб.п1отеку й УІ завдання зовсім не той, 
mю ВЖИ!ИЙ у ц1л1м світі. На 6ольmевицький погхяд бібліотека в одив 
з наймогутніших засобів чк.пясового впливу". Разом із читальнею 
(як :СІ аr1таційним віддlлом")масова бібліотека являє, мовляв, , _j. ••• 

гнучкий'; надзвичайно чутливий й сильний пункт "аrітаційно-nрспа
rандивноr праці". Книга~ броmура,rазета, nлякат~ 1nюстрація, мапа 
-все це засоби б1бхіотечноІ праці, що провадять"кхясові впливи", 
а тому - твер~ть большепики - бібліотека має ширити лозунrи nар
ті! в широких колах, nопуJІЯризувати Іх І:иковтшя, систематпчно ()С
вітхювати призначеІmя комуністично! п~ртіУ ... Після большевиків 
бібnіотека не смів бути апоп1тичвою та робити ухили в бік,tкультур-
иицтва" ХХ) · 

В завдання бібліотек бсnьшепики вводять антиреліrійну пропа
rавду, як 1 прспаrанду військову, певних різних nКашІаній" та Dcix 

----х/і~П~;Р~;ский. О зисmем образоnании библиотечнr работникоn 
.. краса" Бчб.лиотекарь" 1980. кv. .... 11, ес. 24-31. · . 

ХА. П.Гуров - с •езд ВЮІ(б) 11 задачи библиотечной работа nКрас
ш.І биdлиотек~тн." 1930. ІЧt., 9 сс. .. 2-5. 
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ріЗНИХ ВИДіБ Т.ЗВ. nСТрОУТЄЛЬСТВа". 

Отже і кадри бібхіотекар1в для різних типів совітських бібліо
тек мають дати насамперед nолітичвих проn8rаторів1 що тільки користаються книгою, як засобом для впливу на читач в. Томуто й роз
будова бібліотечного шкільиицтва дорученs була політоовітнім орrв
нам. Томуто й склад слухачів бібліотечних шкіл був перезажаr. пар
тійний: або комсомольці, або кандидати D партію. Томуто і до на:з
чання відведено так багато місця т. зв. "соціяльно-економічним" ·, 
дисцИПJІінам з ,.ленінізмом" й "марксизмом" иа чолі. 

В цьому неприродному сполучгнвю бібліотекознавства з .марксо
ленінськам матер1ял1змом" 1 криється причина вепсборних тру,~ощ1в 
шкільвсУ орrанізаціУ совітських dібП1отечиих шкіл. Із ст~рівок ча
сопису "Красний біб.nі:>текарь"- ще 1 в 1938 р.не сходила критика 
проrрамів окремих nр~дмат1D! як: "Орrав1зац1я б1бл1отечноt спраDи", 
Орrан1зац1я книжкоnих фонд в і К3талоr1в" тощо. Автори критики 
~А.Варнеке, И.Фрумин) вказували на nаралелізм у викладанню тих са
мих nитань з -~~JPCY бібліотекознавчих пре.цмt;тів, як 1 загальноосвіт
н~х та не недобру систему учбових ПJІЯН1в і проrрам1з. Із слів цИх 
критиків слідує , що в сов1тських бібліотечних школах не було ще й 
у 1988.~р. · за~вердж~них уч6свих п.пяиів та бракувало потрібних для 
навчання nідручників. 

З. Всі недостачі російського бібліотечного шкільництва, очеви~
но, характеризують й украУиське бібліотечне шкільництв~, побудова
не иа тих самих взірцях. 

Найнов1щі його форми знають високу та саредню бібліотечну шко.пу. 

Висока школа іонузала у Харкові. Є то У к р а У н с ь к и й 
Б і б л 1 о т е ч в и й І в с т и т у т засно~аний у р.1935. 
Мав три факультети: 1)nі~готовки бібліотекарів для масових бібліо
тек;-2)n1дготовки б1бліот~кар1D для ~1тсчих бібліотек і З)переnід
готовки без од1рвання від праці. Цdй останній факультет мав філія
ли в Одесі й Києві. 

Курс на основних двох nерших факультатах був чотирьохрічний, а 
ва факультеті перепідгстvвки трьохрічний. 

Учбовий лляв САЛадався з загальних дисциплін (614 годив), сс
ц1яnьно-економічвих (1.266 годин) та спеціяльвих (1.572 год.). 

На загально-освітні припадали о6овязкові для всіх курсів різні 
чисто політичні й комун1стиЧво-парт1йві, про які вже була мова nище. 

До спеціяльних предметів навчання входили: 1)л1терат~ра (світо
ва, укрвrвська 1 народіD СССР); 2)орrанізац1я книжкових фондів 1ка
таnоr1в; З)б1бл1оrраф1я й компхектуваllі1Я; 4)форми й метсди праці з 
читачем; 5)орrав1зацІя й п~ння б1бл1отечно~ справи, 6)1стор1я 
друкарства. 

Практична праця (450 годив) провадилася в бібліотеках 1 в фор
мі викладів у б1бл1отечних технікумах. 
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ак~ьтетах nереп1дгстовкJ4_:nрактичних вrrра!З не заво~или 
- ЯВі -ац-т,- о ці акультети мали обслугов~·в~ти вже 

працюючих бібліотекар з, що тільки допоnвювзли би свсю освіту. Але 
ВИЯDИЛОСЯ, ЩО !Х праКТИЧНИЙ ~ОСD1Д 8 ЗВЯS2НИЙ ЧИННіСТЮ В одній Пе~~ 
вій бібліотеці та ще, звичайно, на якимссь відламі бібл!отечноt 
npan1, був незистарча~ьпий. бо не обіймав усіх форм 1 метод бібліо
течноt праці. Отже проек'l'уВаJІося завести і для них допоuнюючі 
практичні вправи. 

Сталих проr.~ам інститут не мав. 

Склад слухачів на 64% був парт1йний, 31% складsли комсомольці. 
Всі студенти одержували стипєнд1!, були ssодзпечені помеmсанням. 

До заспування Украtвськсго Бібліотечного Інотитlту,.nисоко
mкіJІьне б1б.n1отечие наnчаввя прозад~!JІИ бібліотечні факультети при 
Харківськім Інституті Псл1тосв1ти та Всеукраїнськім Інституті Ко-
муністично~ Осnіти (ВУІКО). · 

Середив б16JІ1отечне mкіJІьницт=~о репрезентували спочатку т е х
в· і к уми К о му н 1 с т и ч в с ! О о n і т и що мали 
61бх1стечн1 факультети. з~ nостаноnою ПІК.і Совнаркому УССР. з 
26/.УІІ.19З4 р. про працю массвих 61бJІіотек пять технікумів ком-сс-
віти були реорrанізовані 3 б 1 6 л 1 о т е ч н 1 т е х н і-
к у м и. До того прилучилися ще три новоорr~1зсвані техн1кумп. 
Знаходилися БОНИ в : кивві,Ніж1н1, Тульчині. Артсміnському, Кре
менчузі, Мелітополі, Полтаві та Одесl. 

Плян навчання обіймав загальноосвітні дисципліни та спеціяnь
ні. До перших наJІежали: :1) математика ,2) фізика. З) географія, 4) лі
тература, Б)історія та в значнім числі годин аленін1зм" й nодібні 
су~о бопьшевицькі "дисцкnJІіви". До спеціял~них nре~~етів навчання 
вхо~или: 1)орrан1зац1я книжксБкх фон~ів і каталоrі~, 2)б16лісrра
ф1я й комплектування, З)орrанізацlя й плянування б1б~1отечвсУ nра
ці, 4)праця s читачем, ·5)npaw1 з дітьми . 

. Проrрами було затверджено Б16JІ1отечною уnравсю НаркоАmрQСВіти. 
Учительський персонал коМПJІектузвn бібліотечний факультет ВУІКО •. 
Орrан1зован1 ці технікуми бу~и зле, даяк1 з них не мали ані ста
~ого nриміщеІUш, ані буре для СТfдентів. Бракупало nідручників та 
шкі~ьного приладдя. Число слухач1в не було значне, в Кременчузі, 
иаприкпад, 150 слухачіD, а в Одесі - 1:12. 

ДІя вавчанвя 616ліотекар1n СJІУЖWІИ ще. курси, зnича~о 
короткотермівові (одно й дnохм1сячні) • Спочатку зон({ були загал~- .. 
воrо характеру та від 1936 р. !х переформоване у nрисвячені для 
окремих rруп б1б.п1отскаріD. Так існували дтюхмі сяч:І1 курси для за
відуючих райововими бібліотеками (розраховані на 200 осіб) , для 
61ба1отекарів д1точ~х 616.піотек (из 120 осіб), для nuренаnчання 
б1бх1оrраф1в-консультант1в. Подібні курси знаходилися в Харкові, 
Кивв1, В1ввиц1, Дніпропетровському та 1нде .Шзніш~ термін навчання 
цих курсів буn поширений nід трьох де шости місяці.u. XJ · 

----і)с~КЬ;~~;й - Подготовка и переподготовка библиотєч·'~ к~дров 
иа Украиве.nКрасІпй бибJІиотекарь" 1936.Yili. 9,сс.:15-19. 



7 

Нарешті ще одна форма украхнського бібліотечного шкільництва, 
це - позашкільна - шnях~м с а м о с а в 1 т 3 1 п р а к -
тики в бібл1~теках різних !иn1в. Протягом 1936 р., наприклад, 
майже вс1 d16лістечн1 праціввики у масових б1бJІ1отек~х складали 
у віддевідних квал1фікац1йв~х комісіях іспити. 

Уся мережа б16л1~течних учбових закJІад1з (ст9ц1оварних 1 КУР
сових) обслуговувала D році 1984 - 965 осіб, в 1~~5- 1003, з 1986 
- 1740 осіб. З ост1анього числ~ на стаціонsрні mко~и припапе 350 
абсольвентів, а раmту дали курси. х) · . 

Ддя nишкол~ння d1бJІ1отекар1в найпищох кзал1ф1кац1ї, спочаткУ, D 
Україні, а nот1м 1 в РСФСР .були заснСІвані ща так з:а~н1 а с п 1 ..: 
р ~нту ри при наукови~ б1бл1отеках. Ін1ціятиза·цього еnоссбу 
п1дrотовnення б1dn1отекар1в взnежить першій ковференціt нзуксnих 
бібJІ1отек Укра!ви 28-З1.ХІ.1925р.у Києв1, якg_ухзалил~ віддсв1дву~ 
р5зсJІЮцію по о~rоворенню ~оповіді В. Івwицького: "н~;·ко:ео-.rФ:слідч·а .. · 
праця :з галузі книгознаDст:за та бібnіотекозна:зстnа n s~їЯзку з n1~- ·· 
rстовь:ою б16JІ1сrrе.карів та 3-:nедеЕням асnірантури при науксrзих б1б
JІ1отеках" . 

Автс,р nроєкту аспірантури .В. Іваницький :1язначз.в з~з.цання n1дго
тс·вJІяти 616n1отекар1в до наукових бібліотек з таких міркуnень: 

nЯк лябсраторія науково~ твсt.Jчtсти, наукова б1бJІ1()тека може. 
6ути й нес6х1двс буде :вищою шкоJІсю nрактичногс б1бл1отекt:'зна::ства·, 
що самим процесом роботи дає найкращу технічну підготоnку, н~йкра
~ трен1ровку свему nepcoв-9JIOD1. AJJe поруч і з цим !Зона дасть· де-що 
и важнішого п1ж готові шабльони та просту технічну трен1рс~ку: 

науксnа бібліотека дасть тренірояку методологічну, дасть ШИ.~.wого 
кругозеру для роботи за інших обставин". Автср nровкту д~б~ч~n в 
асnірантурі перевагу над вжитаuи в 1нmих країнах ~ібJІlотгчним ваш
коnенням па курсах ~бо школах, як~й уnажав за пасивний,тоді як ас
піра.чтура обіцяла бути метедою активної др.зктичнсt й наукове теr.ре-
тичнсt nідготовк~ каlі~идатіЕ на бі6л1стекаріз.хХJ · 

Положення ~ля аспірант1D було затвер~~жена Президією Укр. НА}"КИ 
3/Х.1927 .р. 

В аспіранти приймали осіб 1з зак1нченою nиоокою ссn1тою т~ з 
середньою тих, що Еже виявипи дост8ТНЮ теоретичну підготовку й б8-
жвння та уміння працювати науко~о. , 

' 

ПІдготовка тривале три роки за індив1Ауальвою прС'tр9мою пр~ці. 
аспір~нта, злсженою окремо ва ксжи~й рік. У nporpaмy входили а)з~
гаJІьний плян праці для поповнення. nідrотозки аспіранта в пеnній ді
лянці наук, б) cnиcof: основно! JІітератур~, потрібної для цівt nі~гс
товкиі в} cnticoк 'jСНсЕно~ псJІ1тично! .пітер~~тури в справах ссвітоькоr 
внутр ІШІ:Е,оt nсJІ1тики {т~зв."СТJІС!те.n!,ства'), г)список спеці.пхьних 
'!ем. Перший р1к прqц1 п~иsяечавси на "~гал:ьне студіювання псіх заз
начених у плпв1 дист~х1н, два ост~вві -~ на погпиблення спец1яж1-

' ------------~--.. х) нВ16ліо~ека у соц1яJІ1стичво~ будіnництві",К.1936,ч.8-9 • 
.,укрntнська Квиrа" 19З7.ч.ІІ,сс.64-65. 

) Б · "" · -. ."!. r.:l.<' n Ч 1 І" ,. 1• ""о~)6 4CJ ХХ п luЛlОТ~ЧНИ~ vvlPHИK .• \И~~ ~~~~ .с. . - . . . 
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saцir в окремій науковій raжysi згідно з індивідуальним пляном.Ос
иовну увагу у підготов~енню аспірантів звертали на 6~6ліотекознав
ство, що акцепт~чалося й у nporpaмi навчання докладн1шим розро6-
~енням бібліотекознавчих дисциплін у·псрівнанні з дисциnлінами кни-
гознавчими та біб.ліоrрафічними. ·· 

Студіr аспірантів закінчувалися оборовою Ух праці відповідно до 
спеція~ьности; оборона ця ві~бува~ася в прихюднім засіданні Ради 
Бібліотеки чи НауковсУ Ради УНУК-у за участи nредставників УкР,.Нау
ки, Профосу та представників установ 1 громадських орrанізаціИ, за
цікавлених науковою сnеція.льнlстю аспіранта. ~~qбовавий аспірант 
ставав науков_им співробі тником бібліотеки чи УНJК-у. х) 

Число аспі~антів no різних украІвських бібліотеках не було· 
звачвиw (перmии рік у Кивві було прийнято лише чотири) , але самий 
метод виявився успішним 1 затримався аж до останнього часу. За при
кладом цих спроб в Україні nішов і Московський Бібліотечний Інсти-
тут. . 

Питання 616.л1отечвоr освіти в УкраХні зацікавило пеnи1 коха 
украУнськоr еміrраціУ. Так ІУ.зІзд представників украУнських сту
дентських громад у Польщі! що відбувався у квітні 1922 р. в Варша
ві,- цей зrзд 24. делеrат в від 396 студентів ухвалив тоді nросити 
про відкриття катедри загальвсІ 616ліолоr1У~ бібл1от~кознавства й 
di6niorpSФ1Y иа Украrнськім Університеті в upasi. XXJ Це бажання 
пізніше підперла Перша конференція Союзу Відоодження Українського 
студентства у серпні того ж року в ЧехіУ. xxXJ З того нічого не 
вий~о й ца Украrнськім Університеті катедра 616ліотекозвавства не 
була заснована. Щойно пізніше в р.І925. на Украrнськ1м Високім Пе
даrоrічвім Інституті ім.М.Драгомавова було заведено курс бібліоте
козиавст~а обовязковий дхя всіх відділів. Виклади відбувалися на 
ІІІ.курс1 Інституту раз на тиждень на Б.семестрі з і.годиновими 
вцравами на 6.семестр1~)З кінцем 19ЗЗ.р. Інститут підпаз ліквідаціУ, 
а з тим з8К1нчИJІося й короткотревале існування викладів d1б.п1оте
коsнавотва у згадавій украtнській високій школі. 

Ч и с в о 616~1отек в УССР після перепису з р.19Зб. було 
15.748 а число nрецівь.W(1В у них 10.252, з яких 6.617 праr:"~~'"~ва.пи 
у CS1CS.nioтeкax з числом книг б1JІІіІІе ніж 1000. хххх} Інш1 джс. ... Jезrа по
даиь ці чисJІа ще більшими то здається відповідно виnравленими пі
СJІ.FІ урядових бажань. 

Якби там не Оуло,апе1кови тепер заииши.nася тільки хоч половина цих б16хіотек та Ух бібл отечвих прац1ввик1в,то всеж в про що по
дбати при відбудові украІвоького культурного життя. 

-~--------~---~---
Х} i11*1DN11їl1 010!'1 ~ .. ~2, ,ес. ::104-105. : 

хх) J~аtвськ~ книгозвавство 1922.Зб.2. сс.:ЗЗ-85; 
ХП) ЗCSjj,c .З0~1Іlедаrоr1чний ІИСТИ!'УТ .192З-19ЗЗ.Праrа 19Z4~ 
хххх) Всесоюзная бибхио~ечвая перепись 1.октя6ря 1934.Москва 

1936 ,Т. І. ,с .100. 
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4. Перед українськими б16хіотеками повстають зовсім нові зав
давня. Украrиоькі бібліотеки мають перестати спужити за центри 
большевидької аrітації, мусять читачеві вервутz в1ру в книгу, по
вагу до правдивого нефа~ьшованого знання. Бібліотека має полегчи
т:я українській моJІоді ІПJІЯХ шукання вічно живоr правди. 

Бібліотека мав знову зайняти відnовідне місце поруч із mкоRою, 
стати середником для самоосвіти й позашкільної осз1ти. Бібліотека 
мусить помогти читачеві nізнати йому належне місце в сучаснім · 
житті, озброїти потрібним званням самост1йне думанняJ_ сприяти в 
стре~1нню півнавати не т1льки форми явищ апв ж і не.иглибmу сут
ність його. 

Бі~іотека WJсить стати активвим соція~ьним 1 націонахьиим 
чинником 1 ввести орrан1зуючий фермент у біжучі явища життя. 

Ахе дхя всьоrо того иасамп~ред_будуть потрібні відповідні кад
ри б1бх1отекарів. Ті бібл1отекарі,що працюва~и в YCr.P коли 1 зали
шаться дальше в бібліотеках,мусять перейти через перевишкіл,щоб 
ознайомитися із нш~ямними новоr доби та з методами nрзці,що в вже 
загально відомі в Західній Европі. Нове настановлення оздоровить 
~х в1д чужих аr1тац1йних метод совітсько-москопської дійсвости,що 
вщеплювахися большеницьким режимом. Тим семим перед украУвським 
бібліотечним шкільництвом, коли воно буде зорганізоване, повстануть 
відповідві нові завдання для задоволення найПекучіших потреб вже 
тепер. 

Заховання й високого й середнього бібJІіотечного mкільництвє в 
Укра!ві в необхідне. Позбавлене.в1д mк1дливих больmевицьІ~их тенден
цій та поведене в рямках єдино~ національно! школи воно має тору
вати·свій ШJІЯХ перевіреною й методично звязаною проrрамою навчання. 
Тільки так украtнське бібJІіотечве mкіJІьвицтво зможе -дати потрібв1 
кадри українських б1бліотєкарів,що дійсно прислужаться культурній 
чинній праці на рідній зеМJІі; вови допоможуть українському се.ІІЯни
нові ,ро6ітникови, 1нтел1rентов1 вернутИсь до рідно~ зеlіі1.,. до рід
ної культури, щоб там корисво -працювати на добро укра!вського на
роду. Т1JІЬКИ націовальний п1дх1д до справи мав висвітлити їХНв зав
дання, навчити, в чім є правдиве служення ве тіJІькя ВJІ~сн'.'МJ наро
дові, а~е й Нопій Европі. 

Високе бібліотечне шкільництво ма.по би датИ кадри для наукових 
бібліотек та орrаиізаторів ціпого коМПJІексу бібліотечного жИття в 
УкраІні. Середня бібліотечна освіта мусить підготовити б16ліотекз
р1в до активноУ чинности в ~ібліотеках громцдських, міських і ~іль
ських та дати нижчий й середній службовий nе~онал для наукових · 
бібліотек. · · 

.Проrрама навчання у всіх цих школах 'Ие~·може обмежуватися тіль
ки б1б.піотечвою технікою, навпаки, її ,тр~ ба розбудувати з погляду 
иа 616п1отекозиавство звязаие в одну сruстему s книговвавстnом й 
616л1оrрафівю, як тісно папученими науковИми методами досліджуван
ия книги та Ії чиииости. 

Збудована на міцних наукових підвалинах висока українськ8 61б
~1отечна школа мав до свого учбового пляну затягнути загальне й 
украІиське мовознавстзо, літературознавство, історію освіти,істо-
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рію наук, ~атииську і сАов•янську пажєоrраф1ю. вивчення рукописів, 
історіЮ книжкового мистецтва, як і техніку та історію книжковоr . 
ізmстраці:с, 1с':rорію й техніку друку та книготорговлі·і бібJІіотечне 
право, історію й теорію бібJІіоrраф1t 1 історію й техs ку оправи 
книг, історіі> біd.піотек, катuоrізац1ю! книгокористуванНя., бібліо
течну цдмів1страц1ю та Ц1.пий шерег под бних й 1иших дисциплін, щр 
дадуть теоретkчну 1 пракtичиу підготовку. для бібпіотечно! ~иннос
ти. Так самоvnерегJІЯВеgий й програм середньо! бібліотечної школи. 
~~- . ~'і.~ 

~ає ще одне актуа~ьне питання~ дохею украУнського бібліо
течного mкіJІьвицтза .- питання підручників. Нажаль в цій галузі 
зроб.пено ще мапо. З числа книжок виданих за большевидького режиму 
тlJІьки деякі· з них можуть с.пужити за підручвики 1 то в новім їх 
о.ttрSЦDвавиі. Тільки у новім ВИl!8ИВі вони мог;пи би служити sк під
ичиики. Текими книжками в: і)Д, Бuика "Бібліотеки В МИНІJ!Ому" К. 
двУ.1925.8 ,115-(З)с, 2)АР.т.Козачеика_, "Мzнухе книги на Украtві" 
к.ДВУ ·19ЗО,80,98-(2)с. З)Юр.Меженка {lванова), "Бібліотечна техні
ка". К.ДВУ.1922.8о.52-(1)с. Курс початкового навчання 6і6лfотеч-
вої техніки. · 

З видань львівських в такі: ~)Ст.Сірополко - wКороткий курс 
бібл1отекозвавства".~ьв1в 1924.8 .122 с., 2)найновіще видання
книга Др-а Віталія Левgцького - nПорцдвик для бібліотекарів~ 
Львів 1~З8.ВО.126(2)с. 

За висоRоmкільний помічний підручниК д;пя студіl пахєоrрафіl 
послужить книжка Дра Івана Огієнка - "Повстання азбуки й літера-
7урво~ мови в с~овян•. ЖОвква 1988.аРсзоо с. як 1 його же .Історія 
украУнського друкарства" т.І.Л.1925.8 418 с. 

Отже в ділянці· українсько!. mкіхьноr пітератури по 616л1отечно
ку вавчанві вzе дещо зробхено.І цей доробок украУнської книгознав
чої й бібхіотекознаnчої JІітератури в наші дні дає досить матерія
лу. що може з успіхом прислужитись для випрацювання потрібних під
ручників. Ко.uи це буде виконано. то підвмини фахового б16;піотеч:... 
вого mкіхьництва •. як скnадовоt частини украrнськоt єдиво:с ваціо
на.пьноІ mкou. будуть зможені певні. 
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