
Бібліятэкар – прафессія вечная 
 

Жыццё кожнага чалавека можна 
чытаць,  як кнігу.  Цікавая кніга прымушае 
адкрыць сябе паўторна, перагартаць 
любімыя старонкі. Вось і жыццё Галіны 
Мікалаеўны Пінчук, як кніга, у якой 
цудоўнымі старонкамі з'яўляецца праца ў 
ДУА "Язвінская сярэдняя школа" што пад 
Лунінцам.  Пасля заканчэння Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта культуры па 
спецыяльнасці бібліятэказнаўства і 
бібліяграфія прыйшла працаваць у родную 
школу і вось ужо 25 гадоў яна дапамагае 
дзяўчынкам і хлопчыкам пазнаць свет 
дабра і справядлівасці, свет прыгод і 
фантастыкі, свет прыроды і адкрыццяў.  

Галіна Мікалаеўна адданая душой 
сваёй рабоце і знаходзіцца ў пастаянным 

творчым пошуку. Вось што яна кажа: "Маё рашэнне ў выбары прафесіі было 
невыпадковым. Мама выкладала ў роднай школе рускую мову і літаратуру,  
дома была цудоўная  бібліятэка. З дзяцінства я зачытвалася кнігамі, асабліва 
любіла фантастаў Ж. Верна і Д. Дэфо. У сваёй прафесіі я навучылася 
спалучаць не толькі якасці бібліятэкара, але і выхавацеля, настаўніка і нават 
псіхолага, а таксама суразмоўцы, сцэнарыста, рэжысёра...  Калі наведвальнікі 
бібліятэкі адчуваюць тваю любоў, тваё захапленне, то яны цягнуцца да цябе, 
да ведаў, да кніг. Яны становяцца сябрамі бібліятэкі, памочнікамі бібліятэкі і 
яе прыхільнікамі”. 

Галіна Мікалаеўна не згодна з тымі, хто лічыць, што ў бібліятэцы сумна, 
што гэта ўчарашні дзень. Усё залежыць ад творчасці і прафесіяналізму 
бібліятэкара. І калі гэта ўдалося, то адчуваеш асаблівы гонар за сваю 
прафесію, адчуваеш пачуццё задавальнення, калі ў бібліятэцы педагог 
знаходзіць дадатковы матэрыял для ўрока, а дзеткі з задавальненнем і вялікай 
цікавасцю ўдзельнічаюць у мерапрыемствах,  якія праводзяцца, з цікавасцю 
чытаюць новыя кнігі, як мастацкія, так і навукова-папулярныя.  Бо першая 
прачытаная  і  правільна падабраная кніга, як першая любоў, застаецца ў іх 
памяці на доўгія гады.   

У сваёй рабоце  Галіна Мікалаеўна актыўна выкарыстоўвае патэнцыял 
інтэрнэт-рэсурсаў і камп’ютарных тэхналогій для стварэння прэзентацый і 



відэаролікаў (буктрэйлераў) паводле прачытаных кніг. Буктрэйлер – гэта 
новы жанр рэкламна-ілюстрацыйнага характару, які аб’ядноўвае літаратуру, 
візуальнае мастацтва і электронныя інтэрнэт-тэхналогіі. Асноўная задача 
міні-фільма – паказаць кнігу чытачу і зацікавіць яго. Сабраць і апрацаваць 
матэрыял дапамагаюць веды і ўменні, атрыманыя самастойна і на курсах 
павышэння кваліфікацыі. 

– Сёння наша прафесія аказалася адной з самых камп’ютарызаваных.  Яна 
не дазваляе спыняцца на месцы, патрабуе пастаянна самаўдасканальвацца, 
павышаць сваё майстэрства, мець актыўную жыццёвую пазіцыю, быць 
чалавекам творчым, развівацца,  авалодваць апошнімі тэхнічнымі 
дасягненнямі, ідучы ў нагу з часам. Знакаміты выраз "той, хто валодае 
інфармацыяй - валодае светам" менавіта пра нас, бібліятэкараў, - лічыць яна.  

Добрая  і справядлівая да чытачоў, шчырая і тактыльная з калегамі, 
клапатлівая мама двух дзяцей і простая цудоўная жанчына ,– так гавораць 
пра Галіну Мікалаеўну.  Штодзень яна з радасцю прыходзіць на любімую 
работу, з усмешкай пачынае працаваць, дае каштоўныя  парады,  да якіх 
прыслухоўваюцца. 

– З самага ранняга дзяцінства казкі вучаць нас, што дабро заўсёды 
перамагае зло. І з гэтай надзеяй мы ідзем па жыцці. Чым старэйшымі 
становімся, разумеем, што, на жаль, жыццё адрозніваецца ад казкі і не 
заўсёды бывае так, што “ ... жылі яны доўга і шчасліва". Але разам з тым 
прыходзіць і асэнсаванне ісціны: сцэнарый  жыцця мы пішам самі. І чым 
скончыцца тая ці іншая гісторыя з нашым удзелам - залежыць ад нас саміх, - 
лічыць Г. Н. Пінчук.   

І гэта нядзіўна, калі ўлічыць, што жыццёвым крэда бібліятэкара 
з'яўляюцца словы: «Калі чагосьці хочаш – галоўнае цвёрда верыць у тое, што 
ты дасягнеш жаданага! Ідзі па жыцці з усмешкай і аптымізмам!» 

Г. Н. Пінчук –неаднаразовы пераможца раённых конкурсаў, адзначана 
падзякай НІА Рэспублікі Беларусь, ганаровай падзякай Лунінецкага 
райвыканкама, ганаровымі граматамі аддзела па адукацыі раёна. 
 
 
 
 


