
Людське існування 
замкнене на суб’єктивній 
природі особистості: таким 
чином, будь-яка дія в онто-
логічній реальності висту-
пає як симулякр («копія», 
що не має оригінального 
варіанту в навколишньому 
світі, тобто семіотичним 
знаком, не позначуваного 
у ній). при цьому динамі-
ка такої «дії» привносить-
ся через дуальність приро-
ди смислу самого знаку: 
так, з одного боку – це еле-
мент мовної свідомості, що 
репрезентується через 
позірно прямий зв’язок 
між назвою й предметом; з 
іншого – як культурна 
динаміка смислу, покладе-
ного через особливості 
функціонування основ 
усталеної системи побуту-
вання останнього в люд-
ській спільноті. Зрозуміло, 
що за таких умов фізичне 
представлення дії відхо-
дить на другий план, 
оскільки саме її підґрунтя 
постає чинником, проду-
куючим повторюваність 
певних вчинків людини, а, 
значить, і соціальних про-
цесів (останнє є вкрай 
важливим для політичної 
локалізації певного соці-
ального явища та прогно-
зування наслідків його 
функціонування).

для бібліотечної справи, 
так само як і політичної 
науки, розуміння особли-
востей побутування осо-
бистості у суспільстві, на 

нашу думку, є базовим: 
першою чергою, це 
пов’язано з тим, що полі-
тичний та бібліотечний 
інститути, зазвичай, тлу-
мачаться не автономно, 
але як такі, що перебува-
ють у нерозривному 
зв’язку із соціумом, відпо-
відаючи на його запити. 
при цьому побутування 
людської психіки можна 
розглядати з позицій пер-
винно закладеної реакцій-
ності (протистояння соці-
альному й культурному 
прогресу), характерної для 
структури будь-якого соці-
уму у вигляді латентних 
тенденцій до супротиву. 
Це психологічна зумовле-
ність рівноваги, гомеоста-
зу (сталості функціону-
вання), прагненням до якої 
визначається будь-який 
соціум. На нашу думку, 
найкраще природу такого 
явища можна спостерегти, 
розглянувши реакцію 
людини на больове відчут-
тя, в основі чого лежать дії, 
що залежать від середо-
вищних й культурних фак-
торів, а також індивідуаль-
них понять прийнятної 
поведінки, рівня демон-
стративності та інших 
факторів [1]. Фактично, 
тут можна говорити про 
вплив ментального поля 
на фізичне, тобто про 
зумовленість фізичного 
вияву ментальною вмоти-
вованістю і, відповідно, 
градацію спектру реакцій-

ності особистості стосовно 
матеріальних факторів її 
існування.

Останнє приводить нас 
до думки про гнучкість 
таких реакцій, а, відтак, і 
поведінки, сучасного інди-
відууму, тобто зумовле-
ність останньої певними 
факторами-подразниками, 
що є змінними: своєю чер-
гою, репрезентуючи глиб-
шу проблему особливос-
тей побутування смислу, а, 
відтак, і особистості у соці-
умі: як наслідок – питання 
аналізу цього процесу як 
складної міждисциплінар-
ної проблеми. Особливіс-
тю останньої є поліварі-
антність (багатоваріант-
ність) реакції індивідуума 
на один і той же подразник 

(частково вищезазначену) 
в неоднакових (змінних) 
умовах: так, той же біль 
може сприйматися як 
жадана спокута гріхів, як 
очікуваний показник 
успішності тренування у 
спортивному залі [1] і тому 
подібне.

Метою статті є розгляд 
особливостей місця і ролі 
побутування смислу в 
соціумі як виразника акту-
алізації особистості. пред-
метом – специфіка враху-
вання цього феномену в 
бібліотечній практиці на 
тлі актуалізації бібліотек в 
сучасних умовах.

У світлі вищезазначено-
го природа окресленої у 
нашому дослідженні про-
блеми є не тільки міждис-
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циплінарною (міжпред-
метною), а й інтердисци-
плінарною (є точкою пере-
тину ряду областей знань: 
соціології, політології, 
бібліотечної справи, пси-
хології, філології, філосо-
фії тощо), тобто такою, 
вирішення якої спричи-
нює кооперування методо-
логій та інструментарію 
різних наук задля її (про-
блеми) розв’язання. Так, 
основоположними ми вва-
жаємо праці таких вчених 
як: п. Абеляр, Ф. бацевич, 
М. ямпольський та інші.

Таким чином, вкрай важ-
ливо врахувати сучасні 
особливості сприймання 
смислу для будь-якої 
сфери суспільного життя, 
оскільки останнє спричи-
нює автоматичну актуалі-
зацію окресленої сфери у 
соціумі. Так, на сьогодні 
для означеного процесу 
характерною є візуалізація 
(унаочнення), тобто 
супровід інформації зобра-
женням, інтертекстуаль-
ність (будь-який текст 
виступає складником 
широкого культурного 
контексту, репрезентуючи 
собою міжтекстові зв’язки) 
та інтермедіальність (між-
медіальні зв’язки, суть 
яких у тому, що продукти 
культури взаємодіють між 
собою) тощо. Найкраще 
окреслені тенденції можна 
унаочнити прикладами 
структури типового посту 

(повідомлення) в соціаль-
них мережах – як мінімум, 
він містить зображення й 
аудіофайл або зображення 
і текст, однак це може бути 
й поєднання декількох 
елементів: відео, зобра-
ження, аудіо. 

Зауважимо, що ми не 
говоримо тут про непро-
фесійні пости користува-
чів, для яких, тим не менш, 
окреслена тенденція збері-
гається, але саме про пости 
в пабліках (групах), орієн-
тованих на свою популя-
ризацію (збільшення кіль-
кості передплатників), 
оскільки для них характер-
ний більший ступінь типі-
зації.

природно, що вищезаз-
начені особливості впли-
вають не тільки на пред-
ставлення (репрезента-
цію) інформації (смислу), 
але й структуру її подання: 
оповідь у наші дні перетво-
рилася, першою чергою, у 
проектування. Так, на від-
міну від рекламного тексту 
(інформаційного джерела 
– в цьому випадку), ство-
реного копірайтером, спе-
ціалістом PR та іншими, 
для сучасного текстового 
масиву, як джерела інфор-
мації, характерною є від-
сутність образу конкрет-
ного результату. Таким 
чином, тим місцем, де ви 
можете зберегти вірність 
первинному задуму постає 
територія історії (термін 

І. Осколкова-Ценціпера). 
Остання має бути достат-
ньо сильною, щоб «чіпля-
тися» за навколишнє 
середовище, тобто такою, 
що змусить людські мізки 
або емоції довкола працю-
вати [2], приводячи до 
жаданого нами результату: 
покупки потрібного това-
ру, вибору певної партії 
тощо. при цьому, чітке 
розуміння потреб сучасної 
особистості, на нашу 
думку, є наразі необхідним 
не тільки в сферах, безпо-
середньо пов’язаних із 
маркетинговою діяльніс-
тю, тобто таких, послуги 
яких пов’язані із задово-
ленням потреб користува-
чів (до речі, у вузькому 
розумінні, до них можна 
віднести політику, освіту, 
бібліотечну справу тощо), 
але й таких, що не мають 
безпосередньої репрезен-
тації у них, однак є дотич-
ними до неї. Саме тому 
виникають численні мето-
дики вимірювання люд-
ської особистості, однією з 
яких виступає психоме-
трія, покликана дослідити 
особливості побутування 
людини у соціумі на при-
кладі її поведінки у вірту-
альному середовищі.

Згадана нами психоме-
трія, іноді звана психогра-
фією, – це наукова спроба 
дослідити й виміряти люд-
ську особистість. Цікаво, 
що в сучасній психології 
стандартом такого процесу 
став так званий «метод 
океану», підґрунтям якого 
стала ідея про те, що кожна 
риса характеру може бути 
досліджена за допомогою 
п’яти вимірювань (відкри-
тості, сумлінності, екстра-
версії, доброзичливості, 
нейротизму (уразливос-
ті)). На підставі цих вимі-
рювань порівняно точно 
можна сказати, з ким маєш 
справу, які в цієї особи 
бажання і страхи, нарешті, 

як вона зазвичай поводи-
тиметься [3].

Зрозуміло, що подібна 
інформація безпосередньо 
пов’язана зі ступенем акту-
алізації суспільством пев-
ної сфери (в нашому 
випадку – бібліотечної або 
політичної), оскільки ці 
дані безпосередньо стають 
ключем до розуміння 
потреб користувачів, 
виборців, клієнтів тощо. 
Таким чином, знання 
останніх дає змогу вибуду-
вати правильну та успішну 
стратегію з актуалізації 
потреб користувачів задля 
повнішого задоволення 
останніх, а також правиль-
нішого вибудовування 
структури таких сервісів, 
одним з яких є обслугову-
вання в сучасних бібліоте-
ках, а також розуміння 
потреб й бажань електора-
ту – в політиці.

У нашому випадку 
йдеться про те, що у своїй 
роботі сучасні бібліотеки 
мають стати не тільки 
інформаційними, а й, пер-
шою чергою, комунікатив-
ними центрами для своїх 
споживачів (користува-
чів). Така видозміна їхньої 
ролі, на нашу думку, 
пов’язана із декількома 
факторами: по-перше – 
появою альтернативних 
джерел інформації, голо-
вним з яких є інтернет; 
по-друге – якісно новим 
підходом до бібліотечного 
маркетингу; по-третє – 
необхідністю переосмис-
лення місця і ролі бібліо-
тек у суспільстві. Останнє 
пов’язано з необхідністю 
побудови якісно нової 
систе ми взаємодії між 
індивідуумом та інформа-
цією, що б враховувала не 
тільки вимоги часу (сучас-
ні інформаційні й психо-
логічні особливості), а й 
стала репрезентантом 
нових відносин між вла-
дою та суспільством.

Олексій Довгань. Побутуваннясмислувсоціуміякрепрезентаціяактуалізації
особистостінатлібібліотечноїсправи

51



показовою у цьому 
плані є діяльність Науко-
вої бібліотеки диплома-
тичної академії України 
імені Геннадія Удовенка 
при Міністерстві закор-
донних справ (сайт – 
http://dipacadem.kiev.ua/
biblioteka/), робота якої 
лімітується й вибудову-
ється із врахування вище-
зазначених особливостей 
побутування смислу, а, від-
так, і сприймання інфор-
маційних даних, специфі-
кою їх актуалізації (затре-
буваності). Зокрема 
мовиться про серію нещо-
давніх (кінець 2016-го – 
початок 2017-го) книжко-
вих виставок-презентацій, 
створених цією установою:

1. Всесвітній день інфор-
мації (24.11.16): мета цієї 
в и с т а в к и - п р е з е н т а ц і ї 
полягає у відзначенні 
Всесвітнього дня інформа-
ції, популяризації книжко-
вого фонду та ефективного 
його використання у 
навчальному та науковому 
процесах.

2. Україна – Угорщина 
(05.12.16): створена в рам-
ках Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Україна – Угорщина: 25 
років дипломатичних від-
носин». була підготовлена 
разом із посольством рес-
публіки Угорщина, на ній 
були презентовані матеріа-
ли з фондів Наукової 
бібліотеки дАУ, бібліоте-
ки Інституту політичних і 
етнонаціональних дослі-
джень імені І.Ф. Кураса 
НАН України, Наукової 
бібліотеки Національної 
академії керівних кадрів 
культури і мистецтв. Учас-
никам конференції був 
представлений бібліогра-
фічний покажчик джерел 
фонду Наукової бібліоте-
ки дАУ на тему: «Україна 
– Угорщина: 25 років 
дипломатичних відносин».

3. дари послів Нб дАУ 

(18.01.16): книжковий 
фонд Наукової бібліотеки 
Академії збагатився у 2016 
році більше ніж на 140 
примірників чудової, акту-
альної і корисної у 
навчальному процесі літе-
ратури тринадцятьма 
мовами (англійська, араб-
ська, грецька, іспанська, 
латинська, німецька, пор-
тугальська, російська, 
румунська, угорська, 
узбецька, фінська, япон-
ська). подаровані книги 
відповідають профілю 
колекції бібліотеки: моно-
графії, довідники, аналі-
тичні доповіді, досліджен-
ня, художні альбоми, нау-
ково-популярні видання, 
що охоплюють цілий ряд 
затребуваних і важливих 
тем, а саме: історія, полі-
тична історія країн; 
зовнішня і внутрішня полі-
тика; двосторонні відноси-
ни; економіка; національ на 
безпека, громадянське 
суспіль ство; соціальне 
управління, культура; релі-
гієзнавство; художня літе-
ратура тощо. Мета цієї 
виставки-презентації поля-
гає у популяризації нових 
надходжень книжкового 
фонду та ефективного його 
використання.

Отже, якщо ж говорити 
конкретно про бібліотечну 
справу, то її реформуван-
ня, переосмислення проду-
кується, першою чергою, 

тим, що інформаційні 
ресурси бібліотек почина-
ють розглядатися як спе-
цифічний товар, послуги і 
тому подібне, що позиціо-
нуються у контексті попи-
ту на нього. Останнє 
дозволяє говорити про 
градацію актуалізованості 
сучасних бібліотек, а саме 
– про її (актуалізованість) 
підвищення за рахунок 
посилення зв’язку із 
суспіль ством: так, розгля-
даючи власні послуги й 
продукти як товар, бібліо-
тека, подібно до інших 
закладів обслуговування, 
ставить собі за мету покра-
щити попит на них, стаючи 
більш затребуваною люд-
ською спільнотою. У пер-
спективі подібна тенденція 
має призвести до ради-
кальної інноваційності 
розвитку бібліотечних 
закладів, що дозволить 
реформувати бібліотечну 
сферу, підвищивши її соці-
альну детермінованість 
(визначеність), що, відтак, 
– посилить взаємозв’язок 
із суспільством за рахунок 
розуміння його потреб, 
тобто вона стане виразни-
ком останніх, матеріалізу-
ючи їх у своїй діяльності.

при цьому важливим 
також вважаємо врахуван-
ня такої властивості: і 
культура в цілому, і суб-
культура всередині одного 
суспільства, названа 

М. дуглас, гратковістю. 
Так, на думку вченої, існу-
ють висограткові та низь-
кограткові культури: у 
першому випадку йдеться 
про поділ індивідів, груп, 
об’єктів будь-якого типу 
на категорії, що приво-
дяться у відповідність одна 
до одної; у другому – про 
розмивання меж між озна-
ченими категоріями [4]. 
Останнє, природно, при-
зводить до хаотичності, 
диференційованості смис-
лу останніх. Вищезазначе-
не доводить нам, що для 
сучасного суспільства 
характерним є синкретизм 
високограткового та низь-
кограткого типів культур. 
Останнє пов’язане з гіпер-
болізованою розшарова-
ністю сучасного суспіль-
ства, що продукує дифе-
ренціацію потреб індивіду-
умів і, як наслідок, 
суб’єктивізм побудови 
смислових ланцюжків 
останніх.

Фактично, для представ-
ників високограткової 
культури є характерним 
вкорінення соціального 
порядку в певній теорії 
порядку природного, що не 
заважає її представникам 
примиритись із певними 
формами правильності, які 
не мають біологічного під-
ґрунтя й не базовані ні на 
чому, окрім конвенції 
(договору). Водночас для 
них є характерною вище-
зазначена реакційність, що 
проявляється у розчиненні 
меж окресленої конвенції, 
переміщенні категорій та 
речей, які раніше проводи-
ли певну чітку межу, неза-
лежно від гендеру та при-
належності до соціальних 
груп [5] тощо. для бібліо-
течної справи елемент 
високограткової культури 
проявляється в укоріненос-
ті й сталості функціонуван-
ня бібліотечних закладів, а 
також догматичності їхньої 
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роботи й нездатності, час-
то-густо, до змін своєї 
«політики» стосовно 
людей, які є їхніми корис-
тувачами, до потреб яких 
вони, власне, і мають бути 
адаптовані. У цьому розу-
мінні бібліотечна діяль-
ність постає за межею спе-
цифічно професійної, вихо-
дячи на рівень суспільно 
релевантної (значущої), 
органічно вплітаючись до 
інформаційної політики 
країни. Таким чином, на 
нашу думку, бібліотечна 
сфера потребує збільшення 
у своїй структурі частки 
низькограткової культури, 
оскільки це забезпечить 
гнучкість та актуальність її 
діяльності в сучасному 
інформаційному суспіль-
стві.

подібно до того, як 
больовий поріг, зокрема 
сприйняття больового від-
чуття, залежить від бага-
тьох факторів (попере-
днього життєвого досвіду, 
в тому числі «больового 
анамнезу», соціокультур-
них факторів, сімейних 
традицій, рівня вмотиво-
ваності людини у конкрет-
ний момент часу, наявності 
супутніх емоційних або 
психічних порушень 
(депресії або тривожного 
розладу), порушення сну, 
загального рівня втоми 
людини, рівня сприймано-
го стресу, а також гормо-
нального рівня) [1], так і 
реформування бібліотеч-
ної справи, першою чер-
гою, пов’язане з геополі-
тичної ситуацією в цілому 
та особливостями політи-
ки певного регіону зокре-
ма. Так, для українського 
соціуму є характерними 
низка факторів, серед яких 
слабка нормативно-право-
ва база у сфері інформації 
(авторського права); низь-
кий рівень матеріально-
технічного забезпечення 
сфери; старіння кадрів, а 

також слабка комп’ютерна 
та інформаційна грамот-
ність, недостатність фінан-
сування тощо.

Отже, побутування 
смислу в соціумі є вираз-
ником актуалізації особис-
тості за посередництва 
механізму перенесення її 
почуттів, вражень, 
поперед нього досвіду тощо 
на конкретну культурну 
дію, що виступає як мате-
ріальний вираз її (особис-
тості) соціальних очіку-
вань та жадань. У контек-
сті бібліотечної справи 
такий механізм продукує 
переосмислення ролі і 
місця сучасних бібліотек у 
суспільстві, спричиняючи 
до таких результатів:

1) реформування осо-
бливостей культурного, 
соціального, освітнього 
тощо компоненту бібліо-
течного обслуговування 
через модернізацію етич-
ного й комунікативного 
його складника (розумін-
ня бібліотечної діяльності 
як конкретного інформа-
ційного продукту, поси-
лення зв’язку вироблених 
інформаційних продуктів 
із запитами суспільства, в 
якому бібліотека функціо-
нує тощо);

2) зміщення акценту 
бібліотечної діяльності: 
конвертування бібліотеч-
них закладів із інформа-
ційних на інформаційно-

комунікаційні осередки, 
шляхом посилення кому-
нікативної культури 
бібліо течних спеціалістів;

3) приділення основної 
уваги якості та перевіре-
ності вміщених до фонду 
знань, робота з користува-
чами у напрямі координу-
вання, орієнтування остан-
ніх в інформаційному 
середовищі без замкненос-
ті виключно на своїх фон-
дах (посилення аналітико-
інформаційної роботи 
бібліотек, проведення ана-
лізу достовірності інфор-
мації, що викладається на 
певних ресурсах, орієнту-
вання користувачів у пере-
вірених джерелах інфор-
мації тощо).

перспективою окресле-
ного дослідження є 
подальша розробка осо-
бливостей побутування 
смислу в сучасному інфор-
маційному суспільстві 
задля отримання міждис-
циплінарно значущих 

даних, що допоможуть 
посилити зв’язок окремих 
сфер із індивідуумом, 
налагодивши відкритий та 
продуктивний зв’язок із 
ним та забезпечуючи гар-
монійне існування люд-
ської спільноти.
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АНОТАЦІя
У статті розглянуто особливості місця та ролі побутування смислу як 

виразника актуалізації особистості у контексті бібліотечної справи; про-
аналізовано специфіку врахування цього феномену в бібліотечній прак-
тиці на тлі актуалізації бібліотек в сучасних умовах.

Ключові слова: смислу побутування, бібліотеки сучасні, осмислення, 
читання, комунікація, обслуговування бібліотечне.

АННОТАЦия
В статье рассмотрены особенности места и роли бытования смысла как 

выразителя актуализации личности в контексте библиотечного дела; про-
анализирована специфика учета этого феномена в библиотечной практи-
ке на фоне актуализации библиотек в современных условиях.

Ключевые слова: смысла бытование, библиотеки современные, 
осмысление, чтение, коммуникация, обслуживание библиотечное.


