
Прыведзеная алгебраічная мадэль дазваляе ажыццяўляць 
дакладны структурны аналіз музычнага ўзору.

Зыгмантовіч С.В., дацэнт

ФАРМІРАВАННЕ БІБЛІЯГРАФГЧНАЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЭНТАЎ

На фоне сённяшніх пераўтварэнняў неабходнасць змен у 
бібліятэчнай справе становіцца ўсё болып відаючнай. На 
першы план вылучаецца задача павышэння якасці прафесійнай 
падрыхтоукі спецыяліста, узровень якой залежыць ад агульнай, 
(у тымліку, і інфармацыйнай, бібліяірафічнай) культуры асобы 
бібліятэкара-бібліёфафа.

Асэнсаванне інфармацыйнай культуры як асаблівага, ад- 
носна самастойнага аспекту культуры стапа магчымым у выніку 
распрацоўкі інфармацыйнагападыходу дапазнання рэчаіснасці, 
развіцця ўяуленняў аб інфармацыйным грамадстве, у якім 
інфармацыйныя рэсурсы па сваёй значнасці не саступаюць 
энсргетычным, фінансавым і іншым стратэгічным рэсурсам, а 
сама інфармацыя ацэньваецца як эканамічная катэшрыя. Пра- 
явамі гэтага асэнсавання ў бібліятэчнай сферы з'явіліся такія 
арганізацыйныя вынікі, як стварэнне Міжнароднай Акадэміі 
інфарматызацыі, перайменаванне бібліятэчных факультэтаў у 
ВНУ культуры ў факультэты бібліятэчна-інфармацыйных сістэм, 
правядзенне шматлікіх канферэнцый па абмеркаванню праблем 
інфарматызацыі грамадства і інфармацыйнай культуры, увя- 
дзенне ў ВНУ культуры спецыяльных вучэбных дысцыгілін, 
такіх як «Інфармацыйная культура асобы» і г.д.

На сённяшні дзень адсутнічае агульнапрынятае азначэнне 
паняцця «інфармацыйная культура». Можна гаварыць аб інфар- 
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мацыйнай культуры грамадства, пад якой М.Я.Дворкіна прапа- 
нуе разумець еукупнасць ведаў, норм і правіл, каштоўнасцей, 
стюраных ў інфармацыйнай дзейнасці і адлюстроўваючых 
пэўны ўзровень яе развіцця. Можна гаварыць аб інфармацыйнай 
культуры пэўнай сацыяльнай групы, індывіда. Большасць дас- 
ледчыкаў характарызуе сучасную інфармацыйную культуру як 
якасную дзейнасць чалавека ў галіне атрымання, стварэння, 
перадачы, захоўвання і выкарыстання інфармацыі. Гэта ж 
палажэнне распаўсюджваецца і на бібліяграфічную культуру, як 
састаўныя інфармацыйнай культуры, валоданне якой дазваляе 
асобе ажыццяўляць названыя віды дзейнасці ад стварэння да 
выкарыстання ў адносінах да другаснай бібліяграфічнай 
інфармацыі.

Бібліяграфічная культура пранізвае ўсю дзейнасць 
бібліяграфічнага работніка, з'яўляецца кампанентам не толькі 
яго агульнай культуры, але і прафесійнай, падмуркам прафесійнай 
дзейнасці. Фарміраванне бібліяграфічнай культуры будучага 
спецыяліста прадугледжвае авалоданне ім бібліяграфічнымі 
ведамі, уменнямі, і навыкамі арганізацыі і ажыццяўлення 
бібліяграфічных працэсаў, пазнання і ацэнкі дакументаваных 
тэкстаў і іх патокаў, бібліяграфічных знакавых сістэм, неабход- 
ных для пошуку і ідэнтыфікацыі дакументаў у мэтах аптымаль- 
нага функцыянавання ў сістэме сацыяльных камунікацый як 
саміх тэкстаў, так і рэгірэзентатыўных звесгак аб іх.

Комплекс прафесійных ведаў, уменняў і навыкаў стварэн- 
ня і выкарыстання бібліятэчна-бібліяграфічных сродкаў гіерада- 
чы дакуменціраванай інфармацыі, культура бібліяграфічнага 
мыслення і дзелавых зносін у працэсе інфармацыйных 
камунікацый фарміруюцца ў будучых бібліятэкараў у працэсе 
засваення імі спецыяльных бібліяграфічных дысцыплін. Адной 
з такіх спецыяльных агульнабібліяграфічных дысцыплін 
з’яўляецца «Арганізацыя і тэхналогія бібліяграфічнай работы ў
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бібліятэцы». На сённяшні дзень у выкладанні гэтага курса 
адбываюцца пэўныя змены, звязаныя з неабходнасцю актуалізадыі 
яго зместу, перагляду тэхналогіі выкладання, вызначэння яго 
адпаведнасці сучасным канцэпцыям падрыхтоўкі спецыялістаў 
для работы ў постіндустрыяльным грамадстве.

Нягледзячы на шматлікія матэрыяльна-тэхнічныя, 
эканамічныя цяжкасці, бібліятэкі нашай рэспублікі паступова 
набываюць камп’ютэрную тэхніку, укараняюць новыя інфарма- 
цыйныя тэхналогіі, ставяць задачы выкарыстання інфармацый- 
ных рэсурсаў праз сусветныя інфармацыйныя магістралі і 
падрыхтоўкі сваіх інфармацыйных гфадуктаў, якія б уяўляпі 
цікавасць на сусветным інфармацыйньгм рыггку і адпавядалі яго 
патрабаванням. Усё гэта абумоўлівае неабходнасць таш, каб ужо 
на этапе навучання нашы сгудэнты авалодалі трывалымі навьг- 
камі выкаггання бібліяірафічных працэсаў з выкарыстаннем 
ЭВМ. На іграцягу пэўігага перьгяду амаль усю работу гга 
фарміраваггню інфармацьгйнай пісьменнасці студэггтаў вьгкон- 
валакафсдра аўтаматьгзацьгі бібліятэчна-інфармацыйных сістэм. 
Але іграктыка ггаказвае, што гэтьгя задачы павінньг вьграшацца 
і ў курсах бібліятэчна-бібліяграфічных дысцьгплін. I пэўная 
работа ў гэтьгм ггакірунку вядзецца.

Пры выкладанні курса «Арганізацьгя і тэхналогія 
бібліяграфічнай работьг ў бібліятэцьг» ў раздзелах, прьгсвечаных 
фарміраванню давсдачна-бібліяірафічнага апарату бібліятэкі, 
характары сты цы інфармацыйных рэсурсаў, студэнты 
атрымліваюць уяўленне аб айчьгнньгх і замежных банках і базах 
даных, геггерыруемых і набываемых бібліятэкамі рэсігублікі, аб 
іх якасных характарыстыках, нраблемах іх камплектаванггя ў 
даведачна-бібліяірафічны фонд, крыніцах інфармавання аб 
дадзеным інфармацыйным рэсурсе. Практычныя навыкі 
фарміравання такога бібл і яграфічнага гградукта, як сістэматвгчная 
картатэка артьгкулаў, студэнтьг набьгвагоць у ходзе спецьгяльных
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лабараторных заняткаў, якія праводзяцца з выкарыстаннем як 
традыцыйнай, так і аўтаматызаванай тэхналогіі. Гэтадаестудэн- 
там магчымасць параўнаць дацзеныя тэхналогіі, вызначыць 
перавагі, параўнаць вынікі ў выглядзе выхадных форм 
бібліяграфічнай прадукцыі. Распрацавана і апрабіравана мето- 
дыка правядзення лабараторных заняткаў па бібліяграфічнаму 
поніуку ў аўтаматызаваным рэжыме па інфарманыйных 
рэсурсах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (такім, як электронны 
каталог, гіаўнатэкставая базаданых пазаканадаўству). Плануецца 
правесці лабараторныя работы, прысвечаныя надрыхтоўцы 
бібліяграфічных дапаможнікаў у аўтаматызаваным рэжыме, каб 
студэнты на практыцы набылі навыкі ажыццяўлення 
тэхналагічных аперацый па іенерацыі і папаўненню базы даных 
пэўнага зместу, засвоілі асноўныя этапы псрадмашыннай 
апрацоўкі дакументаў, змястоўнай апрацоўкі масіву першасных 
дакументаў з вьпсарыстаннем асноўных лінгвістычных сродкаў, 
якія насённяшні дзень выкарыстоўваюццаў пракгыцы бібліятэк 
і інфармацыйных цэнтраў.

У змястоўнай актуалізацыі курса, выкліканай нраблемамі 
фарміравання бібліяірафічнай культуры студэнтаў ва ўмовах 
выкарыстання новых інфармацыйных тэхналогій, выдзяляюцца 
і тэмы, якія патрабуюць болын паглыбленага вывучэння. Сярод 
іх — набыццё навыкаў работы з даведнікамі і каталогамі баз 
даных, з рэальна існуючымі базамі даных розных відаў — 
бібліяграфічны мі: фактаграфічнымі, паўнатэкставымі, 
гіпертэкставымі і інш.; болын глыбокая семаіггычная апрацоўка 
нерш асных дакументаў (рэф арм іраванне дакументаў, 
прадстаўлснне зместу дакументаў не толькі з дапамогай інфар- 
мацыйна-пошукавых моў класіфікацыйнагатыпу, але і дэскрып- 
тарнага), апрацоўка розных тыпаў запытаў спажыўцоў для 
выкарыстання іх у аўтаматызаваным рэжыме; тэхналогія і 
методыка гіошуку інфармацыі ў аддалёных базах даных; тэхна- 
логіі СО-КОМ і работа з імі ў бібліятэцы; падрыхтоўка
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бібліяграфічных прадуктаў і паслуг, адпавядаючых патрэбам 
новых іруп спажыўцоў на інфармацыйным рынку, і г.д.

Для рэалізацыі такой змястоўнай перабудовы курса пат- 
рэбны адпаведныя ўмовы і вырашэнне рада арганізацыйных 
праблем.

Па-першае, ва універсітэце трэба сфарміраваць такое 
інфармацыйнас асяроддзе, якос б дазваляла і выкладчыкам, і 
студэнтам нрацаваць у новых інфармацыйных умовах: неабход- 
на стварэнне сучаснай лабараторнай базы, абсталяванай нс 
толькі камп’ютэрамі, але і маючай аплачаны доступ да аддале- 
ных баз даных і да сусвегных інфармацыйных сетак; 
камп’ютэрызацыя бібліягэкі, якая б дазваляла студэнтам 
адпрацоўваць уменні і навыкі работы ў жыцці карыстальнікаў 
інфармацыі; стварэнне лакальнай аўтаматызаванай інфарма- 
цыйнай сеткі ва ўмовах універсітэта; набыццё гснерыруемых 
рэспубліканскімі і замсжнымі бібліятэкамі і інфармацыйнымі 
цэнтрамі баз даных розных відаў як вучэбных сродкаў і 
стварэнне іх фонду, дасгупнага для карыстання.

Па-другое, гіатрэбна павышэнне кваліфікацыі і адпавсд- 
ная, болып грунтоўная, перападрыхтоўка выкладчыкаў спецы- 
яльных бібліяграфічных дысцыплін, якую сёння нроста немаг- 
чыма ажыццяўляць у традыцыйным даследчым накірунку. Увяд- 
зенне новых раздзелаў, тэм выклікала неабходнасць правядзення 
на факультэцс круглага стала з мэтай абмеркавання 
міжпрадметных сувязей наміж чытаемымі курсамі. Актуалыіай 
з’яўляецца і праблема канцэгітуальнаіа падыходу да выкладання 
бібліяграфічных курсаў. Так, напрыклад, у разглядаемым курсе 
«Арганізацыя і тэхналоіія бібліяірафічнай работы ў бібліятэцы» 
робяццаспробы навучыць студэнтаў выконваць бібліяграфічныя 
працэсы ў традыцыйным тэхналагічным рэжыме і ў 
аўтаматызаваным рэжыме, алс ж гэта патрабуе павелічэння 
колькасці гадзін па курсу. У некаторых ВНУ культуры краін
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СНД пайшлі па шляху выкладання самастойных курсаў (такіх, 
як «Камп’ютэрызацыя бібліяграфічных працэсаў», «Галіновыя 
ІПС»), якія выкладаюцца пасля дысцыпл ін, асвятляючых трады- 
цыйную тэхналогію бібліяграфічнай работы. Алс наўрад ці 
гэтышляхз’яўляеццааптымальным: на практыцы бібліятэкарам- 
бібліёграфам даводзіцца адначасова звяртацца і да традыцый- 
ных, і да аўтаматызаваных крыніц поінуку; частка бібліяграфічных 
працэсаў не паддаецца аўтаматызацыі — і ў традыцыйным, і ў 
аўтаматызаваным рэжыме выконваецца чалавекам.

Ф арміраванне бібліяграфічнай культуры будучых 
бібліятэкараў-бібліёграфаў трэба разглядаць нс толькі як неаб- 
ходную ўмову якаснага ажыццяўлення бібліяірафічных працэ- 
саў, звязаных з надрыхтоўкай і выкарыстаннем бібліяірафічнай 
інфармацыі, але і як умову ажыццяўлення педагагічнай, 
выхаваўчай дзейнасці, накіраванай на фарміраванне інфарма- 
цыйнай культуры ірамадсгва, пэўных сацыялыіа-дэмаірафічных 
груп, пэўных асоб.

Безумоўна, чым вышэй узровснь уласнай бібліяграфічнай 
культуры спецыяліста, тым больш паспяхова ён падзеліцца 
сваімі ведамі з чытачамі. Але трэба звярнуць уваіу на тое, шго 
выхаванне спажыўца інфарманыі адбываецца не толькі ў ходзе 
спецыяльных мерапрыемстваў, запланаваных форм работы па 
фарміраванню бібліяграфічнай і інфармацыйнай культуры, але 
і ў ходзе штодзённых зносін з чьггачом, выханання яго запытаў, 
выкарыстання чытачом падрыхтаванай бібліяірафічнай прадук- 
цыі. Якасць паслуг і прадуктаў аказвае прамы і відавочны ўплыў 
на інфармацыйны патэнцыял спажыўцоў. Т аму пры падрыхтоўцы 
студэнтаў вельмі важна, каб яны гэта ўсвядомілі і каб сярод іх 
нс атрымалі распаўсюджанне такія стэрэатыпы прафесійнай 
свядомасці, якія прыводзяць да інфармацыйнай нскампетэн- 
тнасці, нізкага ўзроўню агульнай і прафссійнай культуры 
бібліятэкара-бібліёграфа.

На сённяшні дзень стаіць задача падрыхтоўкі спецыялістаў 
з новым тыпам мыслення — пераўтвараючым, адкрытым для
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новых ідэй, новых прыёмаў і метадаў работы, новых тэхналогій 
і інавацый, і ў гэтым напрамку на факультэце гіавінна весціся 
работа па стварэнню новых курсаў, змястоўнаму перагляду 
многіх тэм і раздзелаў традыцыйных курсаў.

Аль Ахмад Нндал, аспіірант

СНСТЕМА ПУБЛНЧНЫХ 
БНБЛНОТЕК В НОРДАННН

йорданское Хапіпмнтскос Королевство — это одна нз 
арабскнх стран, которая находнтся на Блнжнем Востоке. До 
1946 года Пордання являлась колонней Англпп. Полнтнка, 
управленне обіцественным н экономнческнм сектором, атакже 
образованне до 1946 года находнлнсь в гіолной шін частнчной 
завнснмостн от англпйского капнтала. После второй мпровой 
войны все усплня прогрсснвных снл страны бьшп направлены 
на завоеванне незавпспмостп.

Порданпя, став самостоятельным государством, получпла 
богатое многовековое наслсдпс арабского народа, в том чнсле 
его язык, релпіню н нсторпю.

В течснне столетнй норданскне бнблнотекн выполнялн 
роль кннгохраннлнш, архпвов н музеев. Онн обслужнвалп лпшь 
нсмногочнсленную часть ірамотного населенпя страны. Основ- 
ной функцней бнблнотск бьшо сохраненне бнблнотечных 
богатств.

В Норданнн, как н во многнх друінх странах Блнжнего 
Востока, гіервые бпблнотскн возннклн прн мечетях н рслпгн- 
озных школах, в ннх храннлнсь богатые коллекцнн рукоппсей 
н кнпгн по нсламскнм днсцнплпнам.
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