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1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 
Вучэбная дысцыпліна “Інфармацыйныя рэсурсы складаецца з пяці 

раздзелаў: “Бібліятэчны фонд”, “Каталагізацыя дакументаў”, 

“Інфармацыйныя рэсурсы сацыяльна-гуманітарнай сферы”, “Інфармацыйныя 

рэсурсы навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы”, “Інфармацыйныя 

рэсурсы мастацка-эстэтычнай сферы”. 

Вучэбна-метадычны комплекс распрацаваны па раздзелу 

“Інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы” для 

вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з 

патрабаваннямі адукацыйнага стандарту па спецыяльнасці “Бібліятэчна-

інфармацыйная дзейнасць (па напрамках)”. Дысцыпліна “Інфармацыйныя 

рэсурсы навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы” вывучаецца студэнтамі 

факультэта інфармацыйна-дакументных камунікацый і факультэта завочнага 

навучання. 

Актуальнасць вывучаемай дысцыпліны абумоўлена яе практычнай 

накіраванасцю, якая ўплывае на фарміраванне прафесійнага ўзроўню 

студэнтаў, неабходнасцю набыцця прафесійных уменняў і навыкаў. 

Мэта вучэбна-метадычнага комплекса “Інфармацыйныя рэсурсы 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы” тэарэтычна і практычна 

падрыхтаваць спецыялістаў у галіне інфармацыйных рэсурсаў, даць 

дакладнае ўяўленне аб паняцці, дыферэнцыацыі рэсурсаў, іх уплыву на 

фарміраванне інфармацыйных патрэбнасцей, асаблівасцямі тэхналогіі 

стварэння і выкарыстання інфармацыйнай прадукцыі. 

Мэтавая накіраванасць дысцыпліны абумоўлівае вырашэнне 

наступных задач: 

– засваенне відавога і галіновага складу інфармацыйных рэсурсаў; 

– веданне арганізацыйнай структуры нацыянальных і сусветных 

інфармацыйных рэсурсаў; 
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– вывучэнне тэхналогіі фарміравання і выкарыстання інфармацыйных 

рэсурсаў; 

– засваенне ведаў аб асноўных групах карыстальнікаў і іх 

інфармацыйных патрэбнасцях. 

Змест дысцыпліны і комплекса складаецца з трох раздзелаў. У першым 

разглядаюцца галіновыя асаблівасці складаючых сферы, структура, 

характэрныя рысы, класіфікацыя рэсурсаў і інфармацыйныя патрэбнасці 

спецыялістаў навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы. 

Другі раздзел прысвечаны прынцыпам фарміравання і структуры 

рэсурсаў, сучаснаму стану іх у Рэспубліцы Беларусь і Расійскай Федэрацыі, а 

таксама сусветным інфармацыйным рэсурсам. 

У трэцім раздзеле разглядаюцца асаблівасці вытворчасці 

інфармацыйных прадуктаў і выкарыстання іх для аказання паслуг 

спецыялістам. 

У выніку вывучэння дысцыпліны “Інфармацыйныя рэсурсы навукова-

тэхнічнай і медыцынскай сферы” студэнт павінен 

ведаць: 

– спецыфіку і галіновыя асаблівасці інфармацыйных рэсурсаў 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы; 

– азначэнне, характэрныя рысы і класіфікацыю інфармацыйных 

рэсурсаў навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы; 

– сучасны стан дакументных рэсурсаў навукова-тэхнічнай і 

медыцынскай сферы; 

– інфармацыйныя рэсурсы асобных галін навукова-тэхнічнай і 

медыцынскай сферы; 

– расійскія і сусветныя інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхнічнай і 

медыцынскай сферы; 

– інфармацыйныя паслугі для спецыялістаў навукова-тэхнічнай і 

медыцынскай сферы; 

умець: 

 5 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
– аналізаваць стан дакументных інфармацыйных рэсурсаў; 

–  ажыццяўляць маніторынг галіновых інфармацыйных рэсурсаў; 

– абслугоўваць карыстальнікаў інфармацыі з выкарыстаннем сучасных 

інфармацыйных тэхналогій. 

Вывучэнне дысцыпліны грунтуецца на эфектыўных педагагічных 

методыках і сучасных тэхналогіях, якія садзейнічаюць набыццю вопыта 

самастойнага пошуку і засваення ведаў, рашэння разнастайных вытворчых 

задач, тэхналогіі праблемнага навучання, вучэбна-даследчай дзейнасці. 
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2. ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

 

2.1. Вучэбна-метадычны дапаможнік  

“ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ РЭСУРСЫ НАВУКОВА-ТЭХНІЧНАЙ І 

МЕДЫЦЫНСКАЙ СФЕРЫ”  
 

 

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 

Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў 

 

В.А. Касап, Р.А. Ровіна 

 

ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ РЭСУРСЫ НАВУКОВА-ТЭХНІЧНАЙ 

І МЕДЫЦЫНСКАЙ СФЕРЫ 

 

Рэкамендавана ВМА ВНУ РБ па адукацыi ў галіне культуры  

і мастацтваў у якасці вучэбна-метадычнага дапаможніка  

для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыi па спецыяльнасці 

1 - 23 01 11 Бібліятэказнаўства і бібліяграфія (па напрамках) 

 

 

Мінск  

БДУКМ 

2014 
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СПIС УМОЎНЫХ СКАРАЧЭННЯЎ 

БелІСА –  Беларускі інстытут сістэмнага аналізу ў навукова-тэхнічнай 

сферы 

БелНДІНТІ – Беларускі навукова-даследчы інстытут навукова-тэхнічнай 

інфармацыі і тэхніка-эканамічных даследаванняў 

БелСГБ – Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка 

БФ УНДІНТІ аграпрам – Беларускі філіял Усерасійскага навукова-

даследчага інстытута навукова-тэхнічнай інфармацыі аграпрама 

ВКР – вопытна-канструктарскія работы 

ВНУ – установы вышэйшай адукацыі  

ДРНТІ – Дзяржаўны рубрыкатар навукова-тэхнічнай інфармацыі 

БДМУ – Беларускі дзяржаўны медыцынскі універсітэт 

МКПУ – міжнародная класіфікацыя прамысловых узораў 

МКТЗ – міжнародная класіфікацыя таварных знакаў 

МПК – міжнародная патэнтная класіфікацыя 

НББ – Нацыянальная бібліятэка Беларусі 

НДР – навукова-даследчыя работы 

НДУ – навукова-даследчыя ўстановы 

НКП – Нацыянальная кніжная палата 

НПЦ – навукова-практычны цэнтр 

НТБ – навукова-тэхнічныя бібліятэкі 

НТІ – навукова-тэхнічная інфармацыя 

НТіМС – навукова-тэхнічная і медыцынская сфера 

ТНПА – тэхнічныя нарматыўна-прававыя акты 

ТУ – тэхнічныя ўмовы 

ВНУ(УВА) – установа вышэйшай адукацыi  

ЦНСГБ – Цэнтральная навуковая сельскагаспадарчая бібліятэка Расіі 

ЦНБ НАН – Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Я.Коласа Нацыянальнай 

Акадэміі Навук 

ЭІР – электронныя інфармацыйныя рэсурсы 
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ПРАДМОВА 

Дысцыпліна “Інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхнічнай і 

медыцынскай сферы” з’яўляецца чацвёртай часткай інтэграванага курса 

“Інфармацыйныя рэсурсы”. 

У адпаведнасці з адукацыйным стандартам па спецыяльнасці 1-23 01 

11 Бібліятэказнаўства і бібліяграфія (па напрамках) 

дысцыплiна“Інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхнічнай і медыцынскай 

сферы” з’яўляецца спецыяльнай дысцыплінай для падрыхтоўкі студэнтаў 

па названай спецыяльнасці. 

Мэта дапаможнiка – даць цэласнае ўяўленне аб асаблівасцях 

прыродазнаўства, тэхнікі, сельскай гаспадаркі і медыцыны і паказаць іх 

уплыў на фарміраванне інфармацыйных рэсурсаў. Студэнты павінны 

авалодаць тэарэтычнымі ведамі аб спецыфiчных асаблiвасцях 

iнфармацыйных рэсурсаў, iх вiдавым складзе i уменнямі аналізу сістэмы 

першасных і другасных галiновых дакументаў, засвоіць асаблівасці 

электронных інфармацыйных рэсурсаў. 

Задача вучэбна-метадычнага дапаможнiка – дапамагчы студэнтам пры 

вывучэнні асобных тэм, раздзелаў, пры напісанні курсавых і дыпломных 

работ, выкананні студэнтамі-завочнікамі кантрольнай работы па 

дысцыплiне, а таксама ў час праверкі сваіх ведаў па пэўнай тэме пры 

самастойным яе вывучэннi.  

Вучэбна-метадычны дапаможнік складаецца з 3 раздзелаў. 

У першым разделе “Спецыфіка інфармацыйных рэсурсаў навукова-

тэхнічнай і медыцынскай сферы (НТіМС)” разглядаюцца галіновыя 

асаблівасці прыродазнаўства, тэхнiкi, сельскай гаспадаркi i медыцыны і іх 

уплыў на фарміраванне інфармацыйных рэсурсаў; склад і структура 

асобных відаў інфармацыйных рэсурсаў і інфармацыйныя патрэбнасці 

спецыялістаў у галінах прыродазнаўства, тэхнікі, сельскай гаспадаркі і 

медыцыны. 
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Другі раздзел “Арганізацыя і сучасны стан інфармацыйных рэсурсаў 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы” прысвечаны прынцыпам 

фарміравання структуры і сучаснаму стану розных вiдаў інфармацыйных 

рэсурсаў разглядаемай сферы ў Рэспубліцы Беларусь. Асобна 

разглядаюцца інфармацыйныя рэсурсы і паслугі расійскіх цэнтраў 

інфармацыі, а таксама замежныя рэсурсы і паслугі ў навукова-тэхнічнай і 

медыцынскай сферы. 

Трэці раздзел “Тэхналогія стварэння і давядзення да спецыялістаў 

інфармацыйных рэсурсаў паказвае спецыфўку падрыхтоўкі розных відаў 

інфармацыйных рэсурсаў НТіМС, а таксама асаблівасці інфармацыйнага 

забеспячэння спецыялістаў галіновымі інфармацыйнымі рэсурсамі. 

Акрамя таго, у склад дапаможніка ўключаны: метадычныя ўказанні па 

выкананні хатняй кантрольнай работы для студэнтаў-завочнікаў, 

прыкладная тэматыка курсавых і дыпломных работ, тэсты для самастойнай 

праверкi ведаў студэнтаў. Самастойная работа павінна даць студэнтам 

магчымасць засвоіць колькасныя, відавыя, галіновыя, тэматычныя аспекты 

айчынных і замежных інфармацыйных рэсурсаў па галінах, даць уяўленне 

аб спецыфічных асаблівасцях тэхналагічных працэсаў вытворчасці 

асобных відаў iнфармацыйных рэсурсаў.  

Вуэбна-метадычны дапаможнік будзе карысным для студэнтаў 

дзённай і завочнай формаў навучання, а таксама для выкладчыкаў, якія 

выкладаюць адпаведную дысцыплiну. 

 

1. СПЕЦЫФIКА IНФАРМАЦЫЙНЫХ РЭСУРСАЎ 

НАВУКОВА-ТЭХНIЧНАЙ I МЕДЫЦЫНСКАЙ СФЕРЫ (НТiМС) 

1.1. Галiновыя асаблiвасцi навукова-тэхнiчнагай i медыцынскай 

сферы i iх уплыў на станаўленне сучаснага iнфармацыйнага рынку 

Беларусь з’яўляецца краiнай з высокаразвiтымi галiнамi 

прамысловасцi, сельскай гаспадаркi, медыцыны. Надаецца вялiкая ўвага 

правядзенню навуковых даследаванняў, iнфармацыйнай дзейнасцi для 
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паспяховага развiцця рэальнага сектара эканомiкi. Iнфармацыя становiцца, 

такiм чынам, стратэгiчным запасам краiны i кожнай арганiзацыi. Яна 

спрыяе распрацоўцы перспектыўных планаў развiцця эканомiкі, 

укараненню прагрэсiўных тэхналогiй i арганiзацыйных рашэнняў, 

асваенню новых рынкаў, набыццю новых партнёраў. 

НТiМС абапiраецца на законы развiцця жывой i нежывой прыроды, 

гэта значыць, на законы прыродазнаўства, у iм генерыруюцца навукова-

тэхнiчныя веды. Навукова-тэхнiчныя веды можна прадставiць у выглядзе 

сiстэмы, якая складаецца з сукупнасцi элементаў: людзей, занятых 

навуковымi даследаваннямi, распацоўкай i вытворчасццю прадукцыi i  

аказаннем паслуг; iдэй, фактаў, тэорый, метадаў, якiя забяспечваюць 

правядзенне даследаванняў i распрацовак; iнструментарыя для 

правядзення навуковых даследаванняў i распрацовак; навукова-тэхнiчнай 

iнфармацыi. Аналагiчную структуру маюць медыцынскiя i 

сельскагаспадарчыя веды. 

Навукова-тэхнiчныя веды маюць шэраг спецыфiчных рысаў, якiя 

адрознiваюць іх ад гуманiтарных ведаў. Яны iснуюць ў навукова-

тэхнiчным комплексе, якi ўключае ўзаемазвязаныя сферы: навука–тэхнiка–

вытворчасць–спажыванне. Навукова-тэхнiчныя веды знаходзяцца па-за 

межамi дзяржаў, тэрыторый, моўных асаблiвасцей.Тут выкарыстоўваюцца 

ўнiверсальная, зразумелая для данай супольнасцi мова формул, лiчбаў, 

лацiнская мова. Навукова-тэхнiчныя веды маюць рынкавы кошт, хутка 

старэюць, добра структурыраваны. Змест навукова-тэхнiчных ведаў 

складаюць вынiкi фундаментальных i прыкладных даследаванняў ў галiнах 

прыродазнаўства, тэхнiкi, сельскай гаспадаркi, медыцыны. 

Прыродазнаўства – гэта фундамент усяго комплекса. Яно вызначае 

развiццё усiх iншых галiн. Навуковыя даследаваннi прыродазнаўчай 

тэматыкi праводзяцца ў Нацыянальнай Акадэмii Навук Беларусi, установах 

вышэйшай адукацыi краiны. У склад прыродазнаўства ўваходзяць фiзiка-

матэматычныя, геолага-геаграфiчныя, хiмiчныя, бiялагiчныя навукi. 
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Кожная ў сваю чаргу падзяляецца на больш вузкiя галiновыя, або 

мiжгалiновыя комплексы. Актуальнымi з’яўляюцца даследаваннi па 

выкарыстаннi нанатэхналогiй ў розных галiнах, стварэннi звыштрывалага 

iнструмента, выкарыстанне бiятэхналогiй, трансгенных раслiн  у 

экалагiчных мэтах.  

Тэхнiка (прамысловасць) – адна з прыярытэтных галiн развiцця 

сучаснай Беларусi. Значныя дасягненнi краiны ў аўтамабiлебудаваннi, 

будаўнiцтве, транспартным машынабудаваннi, хiмiчнай прамысловасцi i 

iншых галiнах. Адметнасццю даследаванняў з’яўляецца шырокае 

ўкараненне iнавацый, навукаёмiстых тэхналогiй. Найбольш актуальныя 

тэмы даследуюцца i распрацоўваюцца ў межах прыярытэтных 

комплексных праграм, такiх, напрыклад, як «Беларускае 

аўтамабiлебудаванне», «Другасная перапрацоўка сыравiны», “Атамная 

энергетыка” i iншых. Для тэхнiчных навук характэрны спецыфiчныя, 

найбольш абагульненыя паняццi (катэгорыi), якiя прадстаўлены ў кожнай 

галiне. Гэта матэрыял (сыравiна), абсталяванне (дэталi, вузлы), 

тэхналагiчныя працэсы.У адпаведнасцi з iмi фармiруецца сiстэма 

тэхнiчных вучэбных дысцыплiн. Гэтыя катэгорыi неабходна ўлiчваць i ў 

iнфармацыйнай дзейнасцi пры стварэннi iнфармацыйнай прадукцыi, 

аказаннi iнфармацыйных паслуг.Яны ўплываюць на тэхналогiю пошуку 

iнфармацыi аб аб’ектах тэхнiкi (абсталяванне, тэхналогii вытворчасцi, 

выкарыстанне).  

Сельская гаспадарка – гэта адна з галiн матэрыяльнай вытворчасцi, 

якая накiравана на вырошчванне сельскагаспадарчых культур i 

развядзенне  сельскагаспадарчых жывёл для атрымання прадукцыi 

раслiнаводства i жывёлагадоўлi. На Беларусi сельская гаспадарка 

з’яўляецца адной з прыярытэтных галiн. Для яе характэрны свае 

спецыфiчныя рысы развiцця, якiя неабходна ўлiчваць у iнфармацыйнай 

дзейнасцi. Гэта занальнасць, сезонны характар работ у галiне, 

выкарыстанне жывых арганiзмаў у якасцi аб’екта i сродка 
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сельскагаспадарчай вытворчасцi, прасторавая разгрупаванасць, 

спецыялiзацыя. Актуальнымi кiрункамi даследаванняў у галiне з’яўляецца 

дасягненне харчовай бяспекi, знiжэнне ўзроўню забруджвання глебаў i 

ўвядзенне iх ў гаспадарчае абарачэнне, распрацоўка навуковых праблем 

мелiярацыi, павышэнне ураджайнасцi сельскагаспадарчых культур i 

iншыя. У працэсе пошуку сельскагаспадарчай iнфармацыi неабходна 

арыентавацца на аспект, у якiм раскрываецца змест дакумента: 

вырошчванне, развядзенне, спажыванне сельскагаспадарчых культур i 

жывёл. 

Медыцына – гэта галiна, якая забяспечвае ўзнаўленне працоўных 

рэсурсаў, жыццё i здароўе насельнiцтва, прафiлактыку захвораванняў. 

Сусветнавядомы навуковыя i лячэбныя школы афтальмалогii прафесара 

Т.С.Бiрыч, анкалогii прафесара Я.П. Дзямiдчыка, кардыялогii, 

трансплантацыi органаў  i iнш. Iнфраструктуру галiны складаюць 

навукова-практычныя цэнтры (каля 20), сетка лячэбна-прафiлактычных 

ўстаноў (клiнiкi, бальнiцы, палiклiнiкi, дыспансеры, амбулаторыi), 

установы вышэйшай i сярэдняй спецыяльнай медыцынскай адукацыi, 

прызначаныя для падрыхтоўкi высокаквалiфiкаваных кадраў. Усё 

большую ролю ў апошнiя гады стаў адыгрываць недзяржаўны сектар 

аказання медыцынскiх паслуг. Актуальнымi для галiны з’яўляецца 

рашэнне праблем лячэння хвароб: тубёркулёза, СНІДу, медыка-

генетычных захвораванняў, стварэнне айчынных лекавых сродкаў i 

абсталявання для медыцынскiх устаноў, мадэляванне працэсаў 

захворавання iх лячэння. Пры пошуку медыцынскай iнфармацыi важна 

ўсведамляць аспект, у якiм раскрываецца тэма: аб хваробах (лячэнне/ 

паходжанне хваробы, яе развiццё), аб нармальным i паталагiчным 

функцыянаваннi арганiзма чалавека i iншыя. 

Галiновая iнфармацыйная сiстэма навукова-тэхнiчнай i медыцынскай 

сферы з’яўляецца элементам метасiстэмы галiны (прамысловасцi, 

медыцыны, прыродазнаўства, а таксама сельскай гаспадаркi). Яна 
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забяспечвае яе развiццё i змяняецца разам са змяненнямi самiх галiн. 

Галiны НТiМС аказваюць уплыў на iнфармацыйную сiстэму непасрэдна 

шляхам перадачы iнфармацыi аб сваiм якасным стане праз дакументныя 

рэсурсы i iнфармацыйныя патрэбнасцi спецыялiстаў i апасродкавана, калi 

iнфармацыйная сiстэма спрыяе развiццю галiны праз створаныя 

першасныя i другасныя iнфармацыйныя рэсурсы i iх давядзенне да 

карыстальнiкаў. Уплыў галiновых асаблiвасцей на iнфармацыйную сферу 

адбываецца на узроўнi стварэння iнфармацыйнай прадукцыi i аказання 

iнфармацыйных паслуг.  

Дыферэнцыяцыя i iнтэграцыя – дзве супрацьлеглыя тэндэнцыi, якiя 

характэрны для развiцця навукова-тэхнiчнай сферы. Дыферэнцыяцыя 

звязана з падзяленнем адной з галiн (тэм) на некалькi самастойных. Гэта, у 

сваю чаргу, адбiваецца на тэматыцы дакументных рэсурсаў, паступова 

знаходзiць адлюстраванне ў iнфармацыйнай прадукцыi. Дыферэнцыяцыя 

мае аб’ектыўныя прычыны, спрыяе больш дакладнаму пошуку iнфармацыi 

i арганiзацыi iнфармацыйных масiваў. Супрацьлеглая тэндэнцыя – 

iнтэграцыя – звязана з аб’яднаннем галiн ў комплексы, аб’яднаннем 

тэматыкi дакументаў, стварэннем мiжгалiновай iнфармацыi. Гэта таксама 

аб’ектыўная тэндэнцыя, але яна спрыяе рассеянню iнфармацыi. 

Бiблiятэкар-бiблiёграф павiнен ўмець пераадолець гэтыя негатыўныя 

наступствы i з дапамогай дакладнага iндэксавання дакументаў, стварэння 

iнфармацыйна-пошукавых сiстэм, арганiзацыi выстаў дакументаў па 

комплексных, мiжгалiновых тэмах кiраваць працэсамi пошуку i давядзення 

iнфармацыi да карыстальнiкаў. 

Для сучаснага этапа развiцця НТiМС характэрна яе ўваходжанне ў 

рынак. Узнiкненне канкурэнцыi патрабуе выбара сучасных тэхналогiй, 

матэрыялаў, абсталявання i iх хуткага выкарыстання. Адпаведна гэтаму 

павышаюцца патрабаваннi карыстальнiкаў да аператыўнасцi 

прадастаўлення iнфармацыi i якасцi iнфармацыўных паслуг. У 

канкурэнтнае асяроддзе ўключаюцца не толькi бiблiятэкi, але i 
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iнфармацыйныя цэнтры, але i камерцыйныя iнфармацыйныя структуры. 

Канкурэнцыя на рынку iнфармацыйных рэсурсаў вымушае вытворцаў 

размяшчаць iх у Iнтэрнет, распаўсюджваць розныя формы iнфармацыйнага 

забеспячэння, паляпшаць пошукавыя сiстэмы. 

 

Пытаннi для самакантролю 

1. Якiя асаблiвасцi характэрны для развiцця галiн, якiя уваходзяць у 

НТiМС? 

2. У чым асаблiвасцi развiцця навукова-тэхнiчных ведаў? 

3. Як уплываюць асаблiвасцi НТiМС на iнфармацыйную дзейнасць? 

4. Як праяўляюцца даферэнцыяцыя i iнтэграцыя галiн НТiМС у 

iнфармацыйнай дзейнасцi? 

 

1.2. Агульная  характарыстыка iнфармацыйных рэсурсаў навукова-

тэхнiчнай i медыцынскай сферы 

1.2.1 Азначэнне, характэрныя рысы i класiфiкацыя iнфармацыйных 

рэсурсаў НТiМС 

У законе РБ «Аб  навукова-тэхнiчнай iнфармацыi» адзначаецца, што 

“рэсурсы НТI – гэта дакументаваная навукова-тэхнiчная iнфармацыя, 

арганiзаваная ў даведачна-iнфармацыйныя фонды i базы навукова-

тэхнiчных данных”. У СТБ ГОСТ 7.0 – 99 «Iнфармацыйна-бiблiятэчная 

дзейнасць, бiблiяграфiя» падкрэслена, што «iнфармацыйная рэсурсы – гэта 

сукупнасць данных, якiя арганiзаваны для эфектыўнага атрымання 

дакладнай iнфармацыi». Разам з тым, видавочна, што iнфармацыйныя 

рэсурсы ўключаюць у свой склад дакументныя рэсурсы, у выглядзе 

асобных першасных дакументаў цi iх масiваў i другасныя iнфармацыйная 

рэсурсы, якiя з’яўляюцца вынiкам аналiтыка-сiнтэтычнай перапрацоўкi 

першасных дакументаў. Апошнiя iснуюць у выглядзе бiблiяграфiчных 

рэсурсаў з рознай ступенню раскрыцця зместу дакументаў (анатаваных, 

рефератыўных i аглядных бібліяграфічных рэсурсаў). У стандарце 
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падкрэслiваецца таксама, што паняцце бiблiятэчна-бiблiяграфiчныя 

рэсурсы звязана з тым патэнцыялам (iнфармацыйным, матэрыяльна-

тэхнiчным, кадравым), якiм валодаюць бiблiятэкi для ажыццяўлення сваiх 

функцый. Гэтыя разважаннi сугучны азначэнню iнфармацыйных рэсурсаў, 

якое дано ў законе РФ «Аб iнфармацыi, iнфарматызацыi i абароне 

iнфармацыi» (1999г.), у якiм гаворыцца што iнфармацыйныя рэсурсы – 

гэта асобныя дакументы i асабная масiвы дакументаў, дакументы i масiвы 

дакументаў ў iнфармацыйных сiстэмах (бiблiятэках,  архiвах, фондах, 

базах i банках данных i iнш.).  

А.Б Антапольскi указвае, што ў Iнтэрнэт-слэнге тэрмiн 

«iнфармацыйныя рэсурсы» выкарыстоўваецца ў значэннi «адзiнка 

iнфармацыi, якая адрасуецца». Напрыклад аббрывiатура URL – гэта 

унiверсальны паказальнiк рэсурса. Ён абазначае канкрэтныя  аб’екты i 

з’яўляецца абагульненнем паняццеў «дакумент, файл, масiў, фонд». Такiм 

чынам, неабходна ўлiчваць, што iснуе магчымасць рознага азначэння 

iнфармацыйных рэсурсаў па крытырыям мноства – падмноства. 

Напрыклад, бiблiятэка складаецца з асобных дакументаў, якiя могуць 

разглядацца як самастойныя дакументныя рэсурсы i як iх сукупнасць, 

таксама i БД можа разглядацца цалкам як адзiн аб’ект, i як мноства з 

улiкам колькасцi файлаў. Гэта асаблiва характэрна для фактаграфiчных БД, 

напрыклад «Здравоохранение Беларуси», а таксама для паўнатэкставых 

БД. 

Яшчэ адiн падыход да ўяўлення аб iнфармацыйных рэсурсах адносiць 

iх да iнфармацыйных масiваў. Асноўнымi прызнакамi такога стаўлення  да 

iнфармацыйных рэсурсаў з’яўляюцца: iнфармацыйны масiў ствараецца ў 

вынiку мэтанакiраванага збора, сiстэматызацыi цi ўпарадкавання 

iнфармацыi; iнфармацыйны масiў уяўляе сукупнасць некаторых 

элементарных  iнфармацыйных адзiнак (дакументаў,запiсаў), да кожнай з 

якiх магчымы доступ; iнфармацыйнаму масiвў  ўласцiвы функцыянальная, 
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тэматычная i вiдавая аднолькавасць; iнфармацыйны масiў дае магчымасць 

колькасных вымярэнняў. 

Таксама магчыма iдэнтыфiкацыя iнфармацыйных масiваў як 

самастойных аб’ектаў. Такiм чынам да iнфармацыйных масiваў будуць 

адносiцца базы данных, сайты Iнтэрнэт, бiблiятэчныя i архiўныя фонды, 

бiблiяграфiчная прадукцыя, электронныя выданнi i iншыя аб’екты. 

Яшчэ адзiн з падыходаў да азначэння iнфармацыйных рэсурсаў 

належыць К.К.Колiну, якi прапануе разглядаць iнфармацыйныя рэсурсы, 

як адну з форм прадстаўлення ведаў. Яны прадстаўляюць тую частку ведаў 

грамадства, які ужо адчужаны ад сваiх стваральнiкаў i матэрыялiзаваны ў 

выглядзе дакументаў, камп’ютарных БД i ведаў, алгарытмаў i праграм,  

навукова-тэхнiчнай лiтаратуры. Такiм чынам, Колiн К.К. сцвярджае, што 

iнфармацыйныя  рэсурсы – гэта веды, якiя падрыхтаваны для далейшага 

мэтанакiраванага выкарыстання. У Канцэпцыi дзяржаўнай iнфармацыйнай 

палiтыкi РБ (2002г.) сцвярджаецца, што iнфармацыйныя рэсурсы – гэта 

складаны комплекс, якi ўключае базы данных, электронныя 

iнфармацыйныя масiвы, бiблiятэчныя i архiўныя фонды. Аналiз даведнiкаў 

па бiблiятэчна-бiблiяграфiчнай дзейнасцi ўказвае на асаблiвасцi 

бiблiяграфiчных рэсурсаў. Iх магчыма разглядаць як у шырокiм сэнсе (як 

патэнцыял, якi есць у бiблiятэкi цi iншай установы, якая выконвае 

бiблiяграфiчную дзейнасць: сiстэма iнфармацыйна-бiблiяграфiчных 

выданняў, даведачна-бiблiяграфiчны аппарат, бiблiяграфiчныя кадры, 

матэрыяльна-тэхнiчная база, грашовыя сродкi i г.д.), так i у вузкiм сэнсе 

(як крынiцы  iнфармацыi). 

Iснуе уяўленне аб iнфармацыйных рэсурсах як аб сыравiне дзеля 

вытворчасцi iнфармацыйнай прадукцыi. Iнфармацыйная прадукцыя,ў сваю 

чаргу, гэта сукупнасць данных, падрыхтаваных вытворцам гэтага прадукта 

для iх распаўсюджвання. Iнфармацыйная прадукцыя з’яўляецца вынiкам 

iнтэлектуальнай дзейнасцi людзей i адлюстроўвае iх уяўленнi аб той цi 

iншай прадметнай вобласцi. Яны могуць распаўсюджвацца як у рэчаўнай, 
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так i ў электроннай форме. Ў стандарце СТБ ГОСТ 7.0 – 99 

«Iнфармацыйна-бiблiятэчная дзейнасць, бiблiяграфiя»  iнфармацыйная 

прадукцыя разглядаецца як дакументы, iнфармацыйныя масiвы, базы 

даных i iнфармацыйныя паслугi, якiя з’яўляюцца вынiкам функцыянавання 

iнфармацыйных сiстэм. На самой справе вельмi складана раз’яднаць 

паняццi «iнфармацыйная прадукцыя»  i «iнфармацыйныя рэсурсы», бо 

iснуе iх пэўная трансфармацыя. Напрыклад, аналiтычны агляд УIНТI 

магчыма лiчыць  iнфармацыйным прадуктам, а артыкулы, дэпанаваныя 

рукапiсы i iншыя дакументы, на падставе якiх ён напiсаны, 

iнфармацыйным рэсурсам. Але  для напiсання  артыкула неабходны iншыя 

нфармацыйныя рэсурсы – архiўныя дакументы, дзеннiкi iспытанняў i 

iншыя.Таму ў пэўнай меры гэтыя паняццi ўмоўны.У сетке Iнтэрнет памiж 

iмi iстотнай рознiцы не iснуе. Бiблiяграфiчная прадукцыя, па стандарту, 

з’яўляецца часткай iнфармацыйнай прадукцыi i змяшчае бiблiяграфiчную 

iнфармацыю. Iнфармацыйная прадукцыя па тэматыцы НТiМС 

прадстаўлена не толькi першаснымi дакументамi i поўнатэкставымi БД, але 

i бiблiяграфiчнай прадукцыяй,  рэфератыўнымi, агляднымi 

iнфармацыйнымi выданнямi i БД, у тым лiку i фактаграфiчнымi. 

Iнфармацыйная рэсурсы НТiМС магчыма падзяляць на першасныя i 

другасныя, з улiкам таго, што яны утрымлiваюць: першасную 

iнфармацыю: факты, тэксты; цi другасную – iнфармацыю аб гэтых фактах, 

тэкстах ў выглядзе бiблiяграфiчнай iнфармацыi ў друкаваным цi 

электронным выглядзе. Характэрнымi рысамi iнфармацыйных рэсурсаў 

НТiМС з’яўляюцца: 

• адзiнства элементаў, немагчымасць абмяжоўвацца толькi адной iх 

часткай пры абслугоўваннi карыстальнiкаў НТiМК, што асаблiва вынiкае з 

асаблiвасцей самiх навукова-тэхнiчныхых ведаў; 

• пастаянае павялiчэнне патока iнфармацыйных рэсурсаў, 

складанасць выяўлення яго актыўнай i пасiўнай частак пры ажыццяўленнi 

рэтраспектаўнага пошуку iнфармацыi; 
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• захаванне пры выкарыстаннi, магчымасць шматразовага i 

шматмэтавага выкарыстання; 

• не знiкненне пры абмене цi перадачы; 

• неабмежаванае захаванне спажывецкiх якасцей; 

• вiдавая разнастайнасць iнфармацыйных рэсурсаў. 

Класiфiкацыя iнфармацыйных рэсурсаў 

Iснуюць розныя падыходы да класiфiкацыi iнфармацыйных рэсурсаў, 

улiчваючы разнастайнасць iх азначэння.Ў гэтай лекцыi будзе удзеляцца 

увага толькi класiфiкацыi iнфармацыйна-бiблiяграфiчных рэсурсаў 

НТiМС. За аснову ўзяты фасетны прынцып дзялення аб’ектаў. 

А Па форме ўласнасцi 

А1 iнфармацыйныя рэсурсы дзяржаўнай ўласнасцi 

А2 iнфармацыйныя рэсурсы недзяржаўнай формы уласнасцi 

А3 iнфармацыйныя рэсурсы змешанай формы уласнасцi 

В Па прае валодання i распаўсюджання 

В1 iнфармацыйныя рэсурсы дзяржаўнага валодання i распаўсюджання 

В2 iнфармацыйныя рэсурсы рэгiянальнага валодання i 

распаўсюджання 

В3 iнфармацыйныя рэсурсы галiновага валодання i распаўсюджання 

В4 iнфармацыйныя рэсурсы мясцовага валодання i распаўсюджання 

С  Па форме носьбiта 

С1 iнфармацыйныя рэсурсы на традыцыйных носьбiтах 

С2 iнфармацыйныя рэсурсы на электронных носьбiтах 

С3 iнфармацыйныя рэсурсы на iншых носьбiтах 

Д  Па змесце 

Д1 iнфармацыйныя рэсурсы па прыродазнаўстве 

Д2 iнфармацыйныя рэсурсы па тэхнiцы 

Д3 iнфармацыйныя рэсурсы па сельскай гаспадарцы 

Д4 iнфармацыйныя рэсурсы па медацыне 

Д5 iнфармацыйныя рэсурсы па сумежных галiнах 
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Е  Па знакавай прыродзе прадстаўлення 

Е1 тэкставыя iнфармацыйныя рэсурсы 

Е2 лiчбавыя iнфармацыйныя рэсурсы 

Е3 аўдыяльныя iнфармацыйныя рэсурсы 

Е4 графiчныя iнфармацыйныя рэсурсы 

Е5 мультымедыйныя iнфармацыйныя рэсурсы 

F  Па спосабе распаўсюджвання 

F1 iнфармацыйныя рэсурсы якiя распаўсюджваюцца ў глабальных  

iнфармацыйных сетках 

F2 iнфармацыйныя рэсурсы якiя распаўсюджваюцца ў лакальных  

iнфармацыйных сетках 

F3 iнфармацыйныя рэсурсы, якiя  распаўсюджваецца па падпiске 

F4 iнфармацыйныя рэсурсы якiя распаўсюджваюцца па электроннай 

пошце 

F5 iнфармацыйныя рэсурсы якiя распаўсюджваюцца праз бiблiятэку 

G  Па характары выкарыстання 

G1 iнфармацыйныя рэсурсы масавага характару 

G2 iнфармацыйныя рэсурсы ведамаснага характару 

G3 iнфармацыйныя рэсурсы ўнутрыфiрменнага характару 

G4 iнфармацыйныя рэсурсы асабiстага характару 

Н  Па месцы размяшчэння 

Н1 iнфармацыйныя рэсурсы ўнутры кнiг i часопiсаў 

Н2 iнфармацыйныя рэсурсы на сайтах бiблiятэк i iнфармацыйных 

цэнтраў 

Н3 iнфармацыйныя рэсурсы ў базах данных 

Н4 iнфармацыйныя рэсурсы ў iнтэрнет – кнiжкых крамах 

Н5 iнфармацыйныя рэсурсы на радыё i тэлебачаннi 

Н6 iнфармацыйныя рэсурсы на кнiжных выставах  

I  Па мовах прадстаўлення 

I1 iнфармацыйныя рэсурсы на натуральнай мове 
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I2 iнфармацыйныя рэсурсы на штучнай мове 

J  Па прыналежнасцi да пэўных сiстэм 

J1 iнфармацыйныя рэсурсы  ўнiверсальных сiстэм, якiя ўключаюць усе 

цi шэраг вiдаў IР 

J2 iнфармацыйныя рэсурсы вiдавыя, створаныя для рэгiстрацыi i 

выкарыстання пэўных вiдаў дакументаў 

J3 iнфармацыйныя рэсурсы галiновых сiстэм 

J4 iнфармацыйныя рэсурсы аб’ектныя, створаныя для iнфармавання аб 

пэўнай катэгорыi аб’ектаў 

J5 iнфармацыйныя рэсурсы ведамасных сiстэм 

J6 iнфармацыйныя рэсурсы iншых сiстэм, разлiчаныя на пэўныя 

катэгорыi карыстальнiкаў, на пэўную форму прадстаўлення iнфармацыi, на 

пэўную ступень адчыненасцi цi абмежавальнасцi iнфармацыi 

К  Па ступенi адкрытасцi 

К1 адкрытыя iнфармацыйныя рэсурсы 

К2 iнфармацыйныя рэсурсы з абмежаваным доступам  

Магчыма таксама класiфiкаваць iнфармацыйныя рэсурсы i па iншых 

прыметах. 

 

Фактары, якiя уплываюць на фармiраванне iнфармацыйных рэсурсаў 

НТiМС. 

Сiстэма iнфармацыйных рэсурсаў НТiМС фармiруецца пад уплывам  

аб’ектыўных i суб’ектыўных фактараў. Да аб’ектыўных фактараў  

адносяцца, ў першую чаргу, грамадскiя iнфармацыйныя патрэбнасцi ў 

адпаведных галiновых iнфармацыйных рэсурах. Да iх таксама можна 

аднесцi  кiрункi дзяржаўнай палiтыкi па пытаннях фармiравання 

iнфармацыйных рэсурсаў (у прыватнасцi, прыняцце дзяржаўнай праграмы  

«Электронная Беларусь», «Канцэпцыi iнавацыйнай палiтыкi Рэспублiкi 

Беларусь на 2010-2015 г.г. i iншыя); асаблiвасцi развiцця самiх галiнаў, 

якўя ўваходзяць у навукова-тэхнiчую i медыцынскую сферу (напрыклад, 
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распрацоўка прыярытэтных галiновых тэм); мiжнароднае i рэгiянальнае 

супрацоўнiцтва Беларусi з краiнамi блiзкага i далёкага замежжа па 

фармiраваннi адзiнай iнфармацыйнай прасторы i стварэннi электронных 

iнфармацыйных рэсурсаў (напрыклад, удзел галiновых рэспублiканскiх 

бiблiятэк Беларусi сумесна з ДПНТБ Расii ў стварэннi «Аўтаматызаванага 

зводнага каталога навукова-тэхнiчнай лiтаратуры). Безумоўна, на 

фармiраванне iнфармацыйных рэсурсаў НТiМС уплываюць i аб’ектыўныя 

працэсы дыферэнцыяцыi i iнтэграцыi, якiя праходзяць у кожнай галiне i 

памiж iмi. Нельга не ўлiчваць i спецыфiчныя рысы, ўласцiвыя некаторым 

галiнам (напрыклад, занальнасць, сезонны характар развiцця, 

спецыялiзацыя, выкарыстанне жывых арганiзмаў у якасцi сродкаў 

вытворчасцi ў сельскай гаспадарцы). Моцным фактарам фармiравання 

iнфармацыйных рэсурсаў галiновага характару з’яўляецца таксама 

стварэнне аграрна-прамысловага комплексу, у якi аб’яднаны галiны, 

звязаныя з вытворчасцю сельскахаспадарчай прадукцыi i галiны, звязаныя 

з яе перапрацоўкай. 

Сярод суб’ектыўных фактараў фармiравання iнфармацыйных рэсурсаў 

адзначаюцца такiя, як веданне работнiкамi бiблiятэк наяўных 

iнфармацыйных рэсурсаў галiновага характару i адчуванне неабходнасцi 

стварэння  iншых адзiнак для забеспячэння новых iнфармацыйных 

патрэбнасцей карыстальнiкаў iнфармацыi. На падставе гэтага ствараюцца 

планы бiблiятэк па фармiраваннi ўласных iнфармацыйных рэсурсаў, цi 

набыццi створаных iншымi арганiзацыямi. 

Сiстэмныя i структурныя сувязi iнфармацыйных рэсурсаў НТiМС 

У працэсе развiцця сукупнасць iнфармацыйнай прадукцыi 

папаўняецца новымi адзiнкамi i складаецца яе цэласная  сiстэма . Для 

элементаў гэтай сiстэмы характэрны такiя ўласцiвасцi, як стабiльнасць, 

дынамiзм развiцця, змяненне формы i iншыя.У ёй дзейнiчаюць сiстэмныя i 

структурныя сувязi памiж пэўнымi адзiнкамi. Сiстэмныя сувязi звязаны з 

функцыянаваннем усёй сiстэмы iнфармацыйнай прадукцыi НТiМС, якая 
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створана ў Беларусi, iснуе ў свеце. Яны падзяляюцца на сувязi 

арганiзацыйныя i пераемнасцi. Арганiзацыйныя сувязi складаюцца памiж 

бiблiятэкамi розных тыпаў, а таксама паiж iнфармацыйнымi ўстановамi, 

якiя прымаюць удзел у падрыхтоўцы iнфармацыйнай прадукцыi НТiМС. 

Як правiла, такая сiстэма цэнтраў функцыянуе ў межах дзяржаўнай 

сўстэмы навукова-тэхнiчнай iнфармацыi. Унўтры гэтай сiстэмы 

ўваходзячыя цэнтры кааперыруюцца i каардынуюць свае функцыi.  

Напрыклад, Нацыянальны цэнтр iнтэлектуальнай уласнасцi (НЦIУ) 

адказны за рэгiстрацыю i стварэнне iнфармацыйнай прадукцыi, ў якой 

адлюстраваны патэнтныя дакументы, Беларускi iнстытут сiстэмнага 

аналiзу ў навукова-тэхнiчнай сферы (БелIСА) рэгiструе i стварае 

iнфармацыйную прадукцыю, ў якой адлюствоўваюцца неапублiкаваныя 

дакументы i iншыя. Магчыма назваць i прыклад некаторых галiновых 

бiблiятэк  (БелСГБ, ЦНБ НАН ), якiя разам з Нацыянальнай бiблiятэкай 

Беларусi рыхтавалi БД «Чарнобыль». Сувязi пераемнасцi яскрава 

праглядаюцца там, дзе на базе iснуючых ранней бiблiяграфiчных, 

рэфератыўнах выданняў створаны БД, а таксама пры стварэннi 

электронных аналагаў перыядычных i неперыядычных выданняў. У гэтым 

выпадку прынцыпы адбора матэрыялаў, раскрыцця iх зместу, групоўкi 

дакументаў будуць аднолькавыя як для iнфармацыйнай прадукцыi 

традыцыйнай, iснуючай на паперы, так i для БД. Прыкладам можа быць 

бiблiяграфiчны паказальнiк ЦНБ НАН «Прырода Беларусi» i аналагiчная 

БД. Такая сiтуацыя  зараз iснуе амаль што ва мностве iнфармацыйных 

цэнтраў, выдавецтвах i бiблiятэках. 

Структурныя сувязi сарыентаваны на выкананне галiновай 

iнфармацыйнай прадукцыяй функцыi iнфармацыйнага  забеспячэння НТ i 

МС. Яны падзяляюцца на сувязi прадметна-зместавыя, вiдавыя i 

функцыянальнай спецыялiзацыi асобных звёнаў. Прадметна-зместавыя 

сувязi iснуюць памiж асобнымi вiдамi iнфармацыйнай прадукцыi, 

накiраванай на задавальненне зместавых патрэбнасцей спецыялiстаў. Яны 
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праяўляюцца ў спецыялiзацыi выдавецтваў на падрыхтоўцы пэўных вiдаў 

выданняў (напрыклад, выдавецтва “Беларуская навука” спецыялiзуецца на 

выданнi навуковай лiтаратуры па галiных НТiМС), пры выкарыстаннi 

агульных прынцыпаў бiблiяграфавання дакументаў (тэматычным адборы, 

лiнгвiстычным забеспячэннi) блiзкай па змесце iнфармацыйнай прадукцыi 

(напрыклад, у падрыхтоўцы БД i бiблiяграфiчнага паказальнiка РНМБ 

«Медыка-бiялагiчныя аспекты аварыi на ЧАЭС», у якiм выкарыстоўваецца 

для групоўкi бiблiяграфiчных запiсаў рубрыкатар ДРНТI). Унутры 

прадметна-зместавх сувязяў iснуюць iх падвiды: комплекснагалiновыя, 

ведамаснай дыферэнцыяцыi, мiжгалiновага камплексiравання. Яны 

звязаны з падрыхтоўкай iнфармацыйнай прадукцыi агульнагалiновага, 

мiжгалiновага, тэматычнага характару. Вiдавыя сувязi развiваюцца памiж 

групамi iнфармацыйнай прадукцыi аднаго мэтавага прызначэння пры 

забеспячэннi пэўнай дзейнасцi – навуковай, канструктарска-праектнай, 

вытворчай i iншых. Напрыклад, для навуковай дзейнасцi спецыялiстам 

будуць карысны не толькi навуковыя выданнi (манаграфii, матэрыялы 

навуковых канферэнцый, але i даведачныя выданнi, вытворча-практычныя 

i iншага мэтавага прызначэння);  ўсе iнфармацыйныя цэнтры Беларусi, 

выдаюць, акрамя БД толькi бягучыя iнфармацыйныя выданнi, а бiблiятэкi 

пераважна рэтраспектыўныя i рэкамендацыйныя паказальнiкi. Сувязi 

функцыянальнай спецыялiзацыi пэўных звёнаў iнфармацыйнай прадукцыi 

праяўляюцца ў тым, што прадукцыя асобных iнфармацыйных цэнтраў 

сарыентавана на рэгiстрацыю i iнфармаванне аб асобных вiдах дакументаў: 

патэнтных дакументах («Афiцыйны патэнтны бюлетэнь» /НЦIУ), 

тэхнiчных нарматыўна-прававых актах («Каталог ТНПА» /БелДICC) i 

iншыя. 

Манiторынг iнфармацыйных рэсурсаў 

Манiторынг – гэта пастаяннае назiранне, кантроль за дзейнасцю якой-

небудзь сiстэмы, вытворчасцi, дэмаграфiчным, цi iншым сацыяльна-

эканамiчным працэсам для вызначэння iх адпаведнасцi тэндэнцыям цi 
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напрамкам развiцця, а таксама аналiз перспектыў.Манiторынг 

iнфармацыйна-бiблiяграфiчнай прадукцыi праводзiцца з мэтай прыняцця 

кiраўнiчага рашэння. Манiторынг  бiблiяграфiчнай дзейнасцi  ў цэлым 

уяўляе пастаяннае назiранне за бiблiяграфаваннем i бiблiяграфiчным 

абслугоўваннем карыстальнiкаў.У рэальнай практыцы iнфармацыйнай 

дзейнасцi манiторынг развiваецца ў накiрунку аналiза дакументных 

патокаў для iнфармацыйнай дыягностыкi развiцця об’екта 

даследавання,якi ажыццяўляецца як на падставе паказальнікаў 

iнфармацыйна-бiблiяграфiчнай прадукцыi, так i непасрэдна iснуючай 

iнфармацыйна-бiблiяграфiчнай прадукцыi. Ён ажыццяўляецца з мэтамi: 

кiравання працэсамi стварэння i выкарыстання iнфармацыйнай прадукцыi 

(знiшчэнне дублiравання, улiк створанай прадукцыi, аналiз адпаведнасцi 

iнфармацыйным патрэбнасцям ); навiгацыi карыстальнiкаў у галiновай 

iнфармацыйнай прасторы; планавання iнфармацыйнай дзейнасцi; 

выяўлення i аховы правоў уладальнiкаў iнфармацыйнай прадукцыi; 

камерцыйнага збыту створанай iнфармацыйнай прадукцыi, а таксама i з 

iншымi мэтамi. 

Асноўнымi прынцыпамi правядзення маныторынга iнфармацыйнах 

рэсурсаў з’яўляецца цэласнасць, аператыўнасць, адпаведнасць, 

навуковасць, прагнастычнасць. Для паспяховага правядзення маныторынга 

неабходнымi ўмовамi будуць: збор данных па адзiнай 

методыцы,паўторнасць вывучэння праз пэўныя прамежкi 

часу,адлюстраванне аб’ектаў ў дынамiцы, супастаўнасць вынiкаў. 

Манiторынг iнфармацыйнх рэсурсаў ажыццяўляюць iнфармацыйныя 

супрацоўнiкi, навуковыя работнiкi, бiблiятэкары. Iснуе доўгая гiсторыя 

правядзення маныторынга iнфармацыйнай прадукцыi. Напрыклад, у 1960-я 

i 1970-я гады  стагодззя вывучалася бiблiяграфiчная прадукцыя навукова-

тэхнiчнай тэматыкi СССР i замежных краiн з мэтай аналiза метадаў 

бiлiяграфавання дакументаў (паўнаты адлюстравання патока, межаў 

адбора дакументаў). Пачынаючы з 1980-х гадоў 20 стагодзя Нацыянальная 
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кнiжная палата пастаянна друкуе агляды бiблiяграфiчнай прадукцыi 

НТiМС, як i па iншых галiнах з мэтай пастаяннага аналiзу iснуючага 

становiшча i перспектыў развiцця. Найбольшы ўклад у гэты накiрунак 

манiторынга ўнеслi выкладчыкi Санкт-Пецярбургскага ўнiверсiтэта 

культуры, якiя у канцы 20 стагодзя распрацавалi методыку iнфармацыйнай 

дыягностыкi аб’екта ў навукова-тэхнiчнай сферы. 

  

Пытаннi для самакантролю 

1. Дайце агульную характарыстыку iснуючых падыходаў да 

азначэння тэрмiна «iнфармацыйныя рэсурсы». 

2. Назавiце прыметы класiфiкацыi iнфармацыйных рэсурсаў 

НТiМС. 

3. Прывядзiце прыклады сiстэмных i структурных сувязей 

iнфармацыйнай прадукцыi НТiМС. 

4. Вызначыце мэты i прынцыпы манiторынгу iнфармацыйных 

рэсурсаў НТiМС 

1.2.2. Дакументныя рэсурсы як асноўны вiд iнфармацыйных рэсурсаў 

Адным з асноўных аб’ектаў галiновай інфармацыйнай дзейнасці 

з’яўляюцца дакументныя рэсурсы. Яны маюць iстотныя адрозненнi ад 

дакументаў гуманiтарнай i грамадскай сферы. Iх можна звесцi да 

наступных: асаблiвасцей сацыяльнага прызначэння ў грамадстве, 

iнтэрнацыянальны характар ведаў, заключаных у гэтых дакументах, 

складанасць зместу i мовы, асаблiвасцi структуры i iншыя. 

Вiдавочна, што i спажыўцы навукова-тэхнiчнай iнфармацыi таксама 

маюць спецыфiчныя патрэбнасцi, якiя дэтэрмiнiраваны шматлiкiмi 

аб’ектыўнымi i суб’ектыўнымi фактарамi. 

Асаблiвасць сацыяльнага прызначэння дакументаў па 

прыродазнаўстве, тэхнiцы, сельскай гаспадарцы i медыцыне заключаецца, 

у першую чаргу, у тым, што яны садзейнiчаюць развiццю прагрэса ў 

навукова-тэхнiчнай,  аграрнапрамысловай, медыцынскай сферы, якiя 
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вызначаюць узровень развiцця эканомiкi дзяржавы i сацыяльны ўзровень 

яе насельнiцтва. Навукова-тэхнiчная iнфармацыя ўплывае таксама i на 

палiтыку, культуру, экалогiю. У развiтых дзяржавах даўно i добра 

асэнсавалi ролю навуковай i тэхнiчнай iнфармацыi i выкарыстоўваюць яе 

на карысць грамадству. Напрыклад, навукова-тэхнічная iнфармацыя 

адыграла вялiкую ролю ў эканамiчным адраджэннi Японii, Рэспублiкi 

Карэя i iншых краiн пасля вайны; у Германii iнфармацыю лiчаць палiвам 

будучынi, у ЗША — рэсурсам, з дапамогай якога падтрымлiваюць 

канкурэнтаздольнасць дзяржавы на сусветным рынку, здароў’е i дабрабыт 

нацыi.  

Iнтэрнацыянальную прыроду, пераемнасць навукова-тэхнiчных ведаў  

вучоныя разумелi даўно. Як нiколi раней iнтэрнацыянальны характар ведаў 

рэалiзуецца сёння ў магутным працэсе iнтэлектуальнай, навуковай i 

тэхнiчнай iнтэграцыi i праяўляецца: у шматлiкiх мiжнародных навукова-

тэхнiчных праектах (напрыклад, у атамнай энэргетыцы, авiяцыi космасе, 

экалогii, эдектронна-вылічальнай тэхніцы, фiзiцы i г.д.), у стварэнні 

мiжнародных навукова-даследчых устаноў, часопiсаў, правядзенні з’ездаў, 

канферэнцый i выданнях па iх вынiках i г.д. 

Менавiта ў навуцы, тэхнiцы, медыцыне адбываецца сусветнае 

выкарыстанне навукова-тэхнiчных вынiкаў, а пэўныя адкрыццi робяць 

лiтаральна перавароты не толькi ў навуковых, але i ў дзелавых i нават 

палiтычных колах: адбываюцца змены ў фiнансаваннi i планаваннi навукi, 

пераарыентуюцца вучоныя, лабараторыя, iнстытуты, фiрмы, з’ўляюцца 

новыя выданнi i г.д. 

Асаблiвасцi зместу i мовы дакументныхных рэсурсаў у навукова-

тэхнiчнай i медыцынскай сферы, а таксама ў аграпрамысловым комплексе  

дэтэрмiнiраваны складанасцю самiх аб’ектаў уваходзячых у iх навук i 

галiн, метадаў i iнструментарыя вывучэння гэтых аб’ектаў, а таксама 

асаблiвасцямі навуковай мовы.  
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Спецыфiка мовы заключаецца ў тым, што шырока выкарыстоўваюцца 

фармалiзованыя мовы (хiмiчныя, фiзiчныя, матэматычныя формулы, 

ураўненні, таблiцы, графiкi, схемы) i спецыяльная тэрмiналогiя. Толькi ў 

бiялогii раслiн i жывёл iснуе каля 2 млн. спецыяльных тэрмiнаў, некалькi 

мiльёнаў тэрмінаў выкарыстоўваюцца ў iншых прыродазнаўчых навуках, у 

тэхнiцы i сельскай гаспадарцы. Шырока выкарыстоўваецца лацiнская мова 

для азначэння вiдаў раслiн i ждывёл, назваў лекаў i iнш. 

Структура дакументных рэсурсаў  па адзначаных галiнах таксама мае 

адметныя рысы. Iх зместавая (тэматычная) структура  з’яўляецца галоўнай, 

сiстэмаўтваральнай, яна iдэнтыфiкуе канкрэтныя дакументы  i вызначае iх 

галiновую прыналежнасць.  У iнтэграцыйных працэсах навукова-тэхнiчны 

прагрэс набывае мiжгалiновы характар i гэта фармiруе мiжгалiновую 

частку дакументных рэсурсаў.  

 Адметнай рысай дакументных рэсурсаў па прыродазнаўстве, тэхнiцы, 

сельскай гаспадарцы i медыцыне з’яўляюцца вiдавыя асаблiвасцi i iх 

прапорцыі.  У складзе дакументных патокаў акрамя кнiг, брашур i 

серыяльных выданняў значнае месца займаюць спецыяльныя вiды 

лiтаратуры i дакументацыi: патэнтныя дакументы, тэхнiчныя нарматыўна-

прававыя акты, прамысловыя каталогi, а таксама неапублiкаваныя 

дакументы i iнш. Усё большая частка першаснай дакументнай iнфармацыi 

змяшчаецца на электронных носьбiтах. 

У сувязi са спецыфiкай заключанай ў гэтых дакументах iнфармацыi яны маюць 

вялiкае значэнне менавiта ў развiццi тэхнiкi i тэхналогii, iншай практычнай дзейнасцi. 

Так, патэнтная актыўнасць любой дзяржавы, якая пацвярджаецца большасцю 

выданых ахоўных дакументаў,  сведчыць аб яе навукова-тэхнiчным узроўнi.  

Сучасныя дакументныя рэсурсы навукова-тэхнiчнай i медыцынскай 

сферы характарызуюцца такiмi каштоўнаснымi ўласцiвасцямi, як 

актуальнасць тэматыкi, паўната звестак аб аб’екце, аператыўнасць, 

даставернасць, арыгiнальнасць звестак i г.д. Актуальнасць праяўляецца як 

адпаведнасць тэматыкi дакумента найбольш важным праблемам навуковай 
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i практычнай дзейнасцi, яго неабходнасцю для розных галiн навукi i 

практыкi. Арыгiнальнасць – гэта наяўнасць у дакуменце новых звестак, 

невядомых навуцы i практыцы раней. Дакладнасць звестак звязана з 

максiмальнай адпаведнасццю абъектыўнай рэальнасцi, прынятым нормам i 

правiлам. Дакладнасць характэрызуе адпаведнасць, праверанасць 

iнфармацыi практыкай вытворчасцi i лячэння.Часта яна падцвярджаецца 

вывадамi квалiфiкаванай экспертызы. Найбольш даставернымi лiчацца 

дакументы, высновы i рэкамендацыi  з якiх ужо ўкаранiлiся ў практычную 

дзейнасць. Паўната звестак аб аб’екце ўяўляе адлюстраванне ў 

дакументах усiх, найбольш сутнасных даных, якiя характэрызуюць  абъект 

з усiх бакоў i з розных пунктаў погляду. Аператыўнасць фiксацыi звестак i 

распаўсюджвання дакументаў характарызуецца часовым iнтэрвалам, якi 

прайшоў ад моманта стварэння новых ведаў да моманта прадстаўлення 

гэтых звестак чытачу. Суадносiны формы замацавання ведаў мэтам 

стварэння дакумента звязаны з логiкай пабудовы, зместам, ступенню 

падрабязнасцi асвятлення праблемы, складанасцю выкарыстанай мовы пры 

стварэннi дакумента пэўнага вiда для задавальнення iнфармацыйных 

патрэбнасцей карыстальнiкаў iнфармацыi. Гэтыя ўласцiвасцi выступаюць 

таксама i ў якасцi патрабаванняў, якiя прад’яўляюць карыстальнiкi 

iнфармацыi да дакументаў. Аднак на практыцы не iснуе дакументаў, у якiх 

былi б прадстаўлены ўсе каштоўнасныя ўласцiвасцi адначасова. На 

каштоўнасць дакументаў для пэўных катэгорый карыстальнiкаў 

уплываюць таксама вiд дзейнасцi, этап даследаванняў i распрацовак, тэма 

даследавання i iншыя сацыяльна-эканамiчныя i псiхалагiчныя фактары. 

Структура дакументных iнфармацыйных рэсурсаў 

Ў адпаведнасцi з галiновымi асаблiвасцямi дакументных крынiц 

iнфармацыi навукова-тэхнiчнай i медыцынскай сферы структура патока 

дакументаў  прадстаўлена: 

• дакументамi па розных галiнах, якiя уваходзяць ў гэтую сферу: 

прыродазнаўстве, тэхнiцы, сельскай гаспадарцы i медыцыне; 
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• дакументамi вузкатэматычнай накiраванасцi, якiя звязаны з 

дыферэнцыяцыяй кожнай з галiн, увайшоўшых ў сферу; 

• дакументамi комплекснага, мiжгалiновага, характару, якiя 

з’яўляюцца вынiкам уплыву працэса iнтэграцыi. Гэта дакументы па такiх, 

напрыклад галiнах, як механiзацыя сельскай гаспадаркi, бiяфiзiка, генная 

iнжэнерыя, аграпрамысловая iнтэграцыя, экалагiчна чыстыя тэхналогii i 

iнш.; 

• часткова дакументамi аддаленых тэматычна ад данай сферы галiн, 

якiя аказваюць на яе уплыў. Гэта дакументы па галiновай эканомiцы, 

палiталогii i г.д. 

Такiм чынам, знешнiя тэматычная межы дакументных iнфармацыйных 

рэсурсаў акрэслены  асноўнымi галiнамi комплексу з улiкам дзеючых  у iх 

працэсах дыферэнцыяцыi i iнтэграцыi. Унутраныя межы, а таксама 

тэматычная структура дакументаў данай сферы выражаюцца ў 

класiфiкацыйных схемах, такiх, як Унiверсальная дзесятковая 

класiфiкацыя, Мiжнародная патэнтная класiфiкацыя, Мiжнародны 

класiфiкатар стандартаў, Рубрыкатары ДРНТI, медыцынскi класiфiкатар 

MESH i iншымi.Такiм чынам, назiраецца непасрэдны ўплыў галiнаў 

навукова-тэхнiчнай i медыцынскай сферы на iнфармацыйную дзейнасць 

праз дакументная рэсурсы. З iншага боку, карыстальнiк iнфармацыi праз 

яго iнфармацыйныя патрэбнасцi таксама ўплывае на iнфармацыйную 

дзейнасць. 

                                     Галiны  НТiМС 

                                                

Дакумент             iнфармацыйная дзейнасць           карыстальнiк 

iнфармацыi 

Дакументны iнфармацыйны паток з’яўляецца ўпарадкаваным 

мноствам дакументаў, якiя фiксуюць веды i прызначаны дзеля iх перадачы 

ў пэўным сацыяльным асяроддзi.У працэсе аналiза i выяўлення ён 

становiцца рэальным абъектам. Аналiз дакументнага патока часцей 
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разглядаюць па тыпавiдавых, тэматычных, геаграфiчных, моўных, 

выдавецкiх, арганiзацыйна-фiрменных, аўтарскiх i iншых кiрунках. Аналiз 

структуры патока з’яўляецца адным з напрамкаў маркетынгавых 

даследаванняў. Па вынiках  такога аналiзу можна даведацца аб кiрунках 

даследаванняў, профiлi i дыяпазоне дзейнасцi арганiзацый i асобных 

спецыялiстаў.  

Відавы састаў галіновага дакументнага патоку 

Вiдавы састаў дакументнага патоку па НТiМС складаецца з родных 

вiдаў дакументаў, якiя адлюстроўваюць вынiкi навуковай, навукова-

практычнай, iнавацыйнай дзейнасцi. Яны прадстаўлены як у друкаванай, 

так i электроннай форме. У першасным патоку дакументаў знаходзяцца 

кнiгi, розныя па тэматыцы галiн НТiМС, а таксама па мэтавым, чытацкiм 

адрасе, характары iнфармацыi, матэрыяльнай канструкцыi (манаграфii, 

навуковыя зборнiкi, аўтарэфераты дыссертацый, прэпрынты, падручнiкi, 

даведачныя выданнi i iнш). Аператыўна адлюстроўваюць новую 

навуковую iнфармацыю, а таксама дасягненнi ў вытворчай, медыцынскай, 

сельскагаспадарчай дзейнасцi перыядычныя выданнi (газеты, часопiсы, 

бюлютэнi). Патэнтныя дакументы змяшчаюць вынiкi iнавацыйнай 

дзейнасцi на ўзроўнi вынаходстваў, карысных мадэляў, прамысловых 

узораў, таварных знакаў, сартоў раслiн. У iх ўпершыню апiсваюцца 

тэхналогii, абсталяванне, рэчывы, выкарыстанне якiх можа даць вялiкi 

эканамiчны прарыў. У дакументным патоку яны прадстаўлены апiсаннямi 

да нацыянальных, рэгiянальных. мiжнародных заявак, апiсаннямi да 

патэнтаў на вынаходствы, карысныя мадэлi i iншыя аб’екты. 

Неапублiкаваныя дакументы адлюстроўваюць вынiкi як навуковых 

даследаванняў, так i вопытна-канструктарскiх, вопытна-тэхналагiчных 

работ. Да iх адносяць дысертацыi, дэпанiраванныя навуковыя працы, 

справаздачы аб навукова-даследчых (НДР), вопытна-канструктарских 

(ВКР), вопытна-тэхналагiчных (ВТР) работах. Прамысловыя каталогi 

даюць ўяўленне аб сучасным абсталяваннi, якое вырабляецца серыйна, аб 
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яго перспектыўных узорах, аб абсталяваннi, якое ёсць у продажы. Яны 

падзяляюцца у залежнасцi ад таго, з якой мэтай ствараюцца, на 

прамысловыя каталогi для вытворчасцi (наменклатурныя, галiновыя, 

каталогi-лiсткi) i рэкламныя (каталогi ўдзельнiкаў выстаў, вырабаў фiрм, 

гандлёвыя). Нарматыўна-тэхнiчныя дакуменнты ўключаюць звыш 60 

розных вiдаў. Яны рэгулююць тэрмiналогiю, практычную дзейнасць, 

забяспечваюць бяспеку выпускаемай прадукцыi i паслуг для жыцця, 

здаро’ўя чалавека i навакольнага асяроддзя. Многiя з iх маюць дзяржаўнае 

значэнне, гарманiзаваны з аналагiчнымi дакументамi сусветнай 

супольнасцi. Сярод iх вызначаюцца тэхнiчныя нарматыўна-прававыя акты 

па тэхнiчным нармiраваннi i стандартызацыi (тэхнiчныя рэгламенты, 

тэхнiчныя кодэксы, стандарты), а таксама тэхнiчныя умовы, 

прадстандарты, будаўнiчыя нормы, нормы пажарнай бяспекi, авiяцыйныя 

нормы i iншыя вiды. 

Сучаснаму патоку дакументаў НТiМС уласцiвы наступныя тэндэнцыi: 

агульнага колькаснага павялiчэння ; змянення якасных асаблiвасцей i 

ўнутранай структуры. Колькаснае павялiчэнне дакументаў НТiМС у 

Беларусі залежыць ад абъектыўных и субъектыўных фактараў, такіх як: 

развiцце самой навукi, з’яўлення  новых навукова-даследчых  устаноў, 

павялiчэнне колькасцi навуковых  кадраў. Якасныя характарыстыкi 

дакументных патокаў звязаны з павышэннем ролi навуковай iнфармацыi, 

якая знаходзiцца зараз не толькi ў навуковых выданнях, але  ўсе часцей i ў 

вытворча-практычных i вучэбных выданнях. Так з’вiлiся навукова-

вытворчыя манаграфii, вучэбныя дапаможнiкi  з элементамi навуковых 

выданняў. У сваю чаргу, навуковыя дакументы дыферэнцыруюцца на 

навукова-практычныя, навукова-тэарэтычныя i навукова-метадычныя. Гэта 

сведчыць аб аператыўным адлюстраваннi актуальных праблем навукi ў 

практычнай i вучэбнай  дзейнасцi. Пашыраецца чытацкi адрас створаных 

дакументаў. Шырокае выкарыстанне навуковых выданняў адбываецца ў 

вучэбнай i вытворчай дзейнасцi. Вынiкi даследаванняў i распрацовак 
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беларускiх вучоных распаўсюджваюцца не толькi ў традыцыйным 

выглядзе, але ўсе часцей i электронным, распаўсюджваюцца ў Iнтэрнет. 

Дакументы НТiМС хутка становяцца таварам, якiм можна гандляваць. 

Спецыяльную лiтаратуру па гэтай тэматыцы у Беларусi выдаюць як 

дзяржаўныя (Беларуская навука, Вышэйшая школа), так i недзяржаўныя 

выдавецтвы (Харвест, Тэхнапрынт, Парадыз i iншыя). Напрыклад, 

выдавецкi дом “Беларуская навука”(http://www.belnauka.by) выдае каля 30 

навуковых часопiсаў, а таксама манаграфii, навуковыя зборнiкi, матэрыялы 

навуковых канферэнцый. Штогод выдавецтва выпускае звыш 100 назваў 

кнiг i часопiсаў.  

 

Заканамернасцi развiцця документнага патока  НТiМС i iх  уздзеянне 

на вытворчасць iнфармацыйнай  прадукцыi i  iнфармацыйнае  

абслугоўванне карыстальнiкаў 

Вывучэнню заканамернасцей развiцця дакументных патокаў  у 

спецыальнай лиiтаратуры уделяецца значная увага . Найбольш агульнымi 

заканамернасцямi  для галiновых  дакументных патокаў з’ яўляюцца: 

1) колькаснае павялiчэнне  патока ; 

2) рассеянне iнфармациыi ў патоку; 

3) старэнне iнфармациыi . 

Колькаснае павялiчэнне патоку залежыць ад узроўня развiцця навукi, 

павялiчэння колькасцi навуковых кадраў, а таксама практыкаў, якiя 

ствараюць iнавацыi, пашырэння вытворчасцi, i адпаведна, дзейнасцi 

выдавецтваў. 

Шырока распаўсюджаным  з’яўляецца ўяўленне, што асноўныя вiды  

дакументаў навукова-тэхнiчнай тэматыкi павялiчваюцца па экспаненце, 

якая прадуглеждвае падваенне пэўнай  велiчынi праз пэўныя прамежкi  

часу. На думку вучоных, кожныя  40—50 год адбываецца падваенне  

грамадскага тэзауруса ўвогуле i спецыяльнага ў прыватнасцi. 

Праiлюструем гэту заканамернасць  на прыкладзе развiцця дакументных 
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патокаў па усiх галiнах НТiМС. Так, калi ў параўнаннi з дарэвалюцыйным 

перыядам колькасць лiтаратуры па прыродазнаўстве  i сельскай гаспадарке 

у60-я-гады павялiчыласьу 32 рыза, то па тэхнiцы—ў 289 разоў, а па 

медацыне ў 23 раза. 

Асаблiва  хутка павялiчваецца дакументны паток у вядучых i 

прагрэсiўных галiнах НТiМС, ад якiх у першую чаргу залежыць  

безапаснасць i канкурэнтаздольнасць нашых распрацовак. Гэтая 

заканамернасць з’яўляецца усеагульнай, яе ўздзеянне на дакументныя 

патокi НТiМС адчуваецца i на iншых прыкладах. Так, калi ў 1910 гаду па 

хiмii i хiмiчнай тэхналогii ў свеце было апублiкавана прыкладна 13 тыс. 

часопiсных артакулаў i  кнiг, то ў 1975 гаду ужо 413 тыс. (павялiчэнне 

амаль што ў 32 раза) и 85 тыс. па фiзiцы супраць  1,9 тыс. (павялiчэнне 

амаль у 45 разоў). Разам з тым, спецыялістамі адзначалася, што 

экспаненцыяльнае павялiчэнне дакументнага патока па актуальных 

праблемах характэрна для не вельмi працяглага перыяду, затым гэта 

заканамернасць не вытрымлiваецца. У працэсе iнфармацыйнай дзейнасцi 

значнае павялiчэнне дакументнага патока па пэўай тэматыцы, пэўных 

краiн i арганiзацый, а таксама i аўтараў сведчаць аб актуальнасцi, 

грамадскай значнасцi  праблемы i аб ўкладзе асобы ў распрацоўку пэўнай 

праблемы. Аднак iснуюць механiзмы самаарэгулявання аб’ему патоку, якiя 

не дазваляюць карыстацца толькi статыстычнымi паказчыкамi пры яго 

аналiзе. Гэта такiя механiзмы, як старэнне iнфармацыi i  iмкненне да 

ушчыльнення. 

Старэнне – гэта аб’ектаўны працэс страты актуальнай i карыснай для 

спажыўца iнфармацыi i з’яўленне новай, больш поўнай i даставернай.Такiм 

чынам, па часе стварэння нельга меркаваць аб актуальнасцi дакумента цi 

аб яео састарэласцi. З цягам часу частка iнфармацыi страчвае 

актуальнасць, а iншая працягвае выкарыстоўвацца. Для вызначэння тэмпаў 

старэння iнфармацыi ўжываецца паказчык «паўперыяд жыцця 

дакументаў», якi быў прапанаваны ў1960 годзе Р.Бартанам i Р.Кеблерам. 
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Ён вымяраецца часам, на працягу якога надрукавана палова усiх 

выкарыстаных выданняў. Аналiз часцей за ўсе праводзiцца на падставе 

цытавання.  У розных галiнах НТiМС старэнне iнфармацыi адбываецца 

рознымi тэмпамi Напрыклад, у бiялогii- сярэднi паўперыяд жыцця складае 

3 гады, ў металургii- 4 гады, фiзiцы – 4,6 гадоў машынабудаваннi – 4,8 

гадоў, хiмii – 8 гадоў, геалогii – 16 гадоў i г.д.Час старэння дакументаў 

залежыць не толькi ад галiны ведаў, але i ад вiда дакумента.Так артыкул з 

часопiса, прамысловы каталог, патэнтны дакумент будуць старэць хутчэй, 

чым манаграфiя, справаздача аб НДР, даведнiк. У параўнаннi з тэхнiчнай, 

сельскагаспадарчая i медыцынская лiтаратура старэюць больш  марудна. 

Гэта звязана з тым, што ў жывых арганiзмах кардынальныя змяненнi 

адбываюцца не вельмi хуткiмi тэмпамi. Таму, калi сярэднi паўперыяд 

жыцця дакументаў НТiМС , па У. Матылеву, складае 7 гадоў, то для 

сельскагаспадарчай  i медыцынскай лiтаратуры – каля 10 гадоў.  

Пры ажыццяўленні інфармацыйнай дзейнасці таксама трэба ўлiчваць i 

iнфармацыйныя патрэбнасцi карыстальнiкаў, для некаторых з якiх  20-цi 

гадовая iнфармацыя можа быць актуальнай, а па пэўных праблемах, 

напрыклад, па вылiчальнай тэхнiцы,  яна  будзе старэць значна  больш 

хуткiмi тэмпамi. У iнфармацыйнай дзейнасцi асаблiвасцi старэння розных 

дакументаў неабходна ўлiчваць пры захаваннi дакументаў ў фондзе цi 

базах данных, пры рэтраспектыўным пошуку інфармацыі, пры стварэннi 

тэматычных картатэк i бiблiяграфiчных паказальнiкаў. Каб больш дакладна 

вызначыць старэнне дакументаў пэўнай тэматыкi цi пэўнага вiда 

выкарыстоўваюць ўскосныя паказчыкi старэння дакументаў: кнiгавыдача, 

спасылкi на дакументы, заяўкi на капiраванне, заяўкi на рэтраспектыўны 

пошук, экспертныя адзнакi, наяўнасць перавыданняў, адмена нарматыўных 

дакументаў. Пры канчатковым вырашэннi пытання старэння дакумента 

неабходна ўлiчваць адразу некалькi паказчыкаў. 

У апошнi час аналiз значнасцi i аўтарытэтнасцi часопiсаў, 

актуальнасць апублiкаванай ў iх iнфармацыi, а таксама хуткасць старэння 
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матэрыялаў вызначаюць на падставе iмпакт-фактара (Impakt Factor), якi 

вызначае суадносiны колькасцi спасылак, якiя часопiс атрымаў у бягучым 

годзе, на артыкулы, апублiкаваныя ў даным часопiсе за два папярэднiя 

гады, да колькасцi артыкулаў, якiя апублiкаваны ў гэтым часопiсе за тыя ж 

два папярэднiя гады. Напрыклад, iмпакт фактар часопiса за 2011 год будзе: 

ИФ 2011=А/В, дзе А – колькасць цытаванняў на працягу 2011 г. 

артыкулаў, апублiкаваных у данным часопiсе ў 2009–2010 гг; В – 

колькасць артыкулаў, апублiкаваных у данным часопiсе ў 2009 – 2010гг. 

Гэты паказчык дае ацэнку часопiсу, адлюстроўвае яго чытацкую 

аўдыторыю, сведчыць аб цiкавасцi да яго. Гэты паказчык магчыма 

выкарыстоўваць для ацэнкi цi параўнання значнасцi канкрэтнага часопiса 

па адносiнах да iншых часопiсаў у пэўнай галiне, цi па пэўнай тэме. 

Iснуюць i iншыя крытэрыi актуальнасцi часопiсаў i размешчаных у iх 

матэрыялаў, напрыклад, крытэрый “паўперыяд жыцця артыкулаў”. 

Рассеянне iнфармацыi – гэта змяшчэнне дакументаў па адной 

тэматыцы ў розных крынiцах – часопiсах, зборнiках трудоў, матэрыялах 

канферэнцый. Рассеянне – гэта таксама выданне кгiг па адной тэматыцы ў 

розных, непрофiльных выдавецтвах, размяшчэнне артыкулаў ў часопiсах, 

якiя не адпавядаюць iх тэматыцы. Ўпершыню гэтую заканамернасць 

адкрыў англiйскi спецыялiст С. Брэдфард. У адпаведнасцi з законам 

С.Брэдфарда часопiсы па прадуктыўнасцi можна сгрупаваць такiм чынам, 

што яны створаць 3 «зоны»: А – зона профiльных выданняў, цi ядзерная 

зона. Яна змяшчае артыкулы з невялiкай колькасцi часопiсаў, якiя 

поўнасцю адпавядаюць тэме запыта карыстальнiка. Зона В – зона 

часопiсаў сумежнай тэматыкi, а таксама агульнагалiновых часопiсаў. 

Колькасць часопiсаў ў ей  павялiчваецца. Зона С змяшчае часопiсы 

непрофiльнай тэматыкi i складаецца з яшчэ большай колькасцi часопiсаў, 

якiя змяшчаюць матэрыялы па тэматыцы запыта карыстальнiка. 

С.Брэдфард устанавiў, што калi ў кожнай зоне змяшчаецца 1/3частка 

артыкулаў, то колькасць часопiсаў павялiчваецца ў 5 разоў ў кожнай зоне. 
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Такiм чынам, атрымлiваецца, што ў адносiнах да профiльных часопiсаў, 

якiя змяшчаюць 1/3 частку неабходнай спецыялiсту iнфармацыi, 2/3 яе 

часткi рассеяна ў часопiсах iншых зон. Аднак далейшыя даследаваннi 

паказалi, што не па ўсiх праблемах назiраецца гэтая заканамернасць. У 70-я 

гады была адкрыта новая заканамернасць, якая атрымала назву «канцэн-

трацыя iнфармацыi». Яна будзе праяўляцца там, дзе суадносiны 

профiльнай i непрофiльнай iнфармацыi складаюць 60 : 40. Так,  па некато-

рых тэмах селькай гаспадаркi, напрыклад, пчалярства, бульбаводства i 

iншых назiрается канцэнтрацыя iнфармацыi ў профiльных часопiсах. Па 

такiх тэмах, як — ягадныя раслiны, зерне-бабовыя i  iншых назiрается рас-

сеянне iнфармацыi.У цэлым можна сказаць, што па мiжгалiновых тэмах, а 

таксама па новых тэмах i праблемах назiраецца рассеяннее iнфармацыi, па 

стабiльных галiнах, наадварот – канцэнтрацыя iнфармацыi. Заканамернасцi 

рассеяннея i канцэнтрацыi iнфармацыi  неабходна ўлiчваць пры выкананнi 

тэматычных даведак, падрыхтоўцы тэматычных дас’е, стварэннi тэматыч-

ных бiблiяграфiчных паказальнiкаў.  

Такiм чынам, дакументны паток па тэматыцы НТiМС — гэта 

самастойная дынамiчная сiстэма, якой ўласцiвы не толькi з’яўленне новых 

элементаў, iх павялiчэнне, але i старэнне, адмiранне старых. Пэўным 

чынам характарыстыкi дакументных рэсурсаў уплываюць на 

iнфармацыйныя патрэбнасцi карыстальнiкаў з боку iх выкарыстання, 

спрыяюць стварэнню новых iдэй, канкурэнтаздольнай прадукцыi.  

Пытаннi для самакантролю 

1. Якую спецыфiку маюць дакументныя рэсурсы НТiМС? 

2. Якiя вiда-тыпалагiчныя, колькасныя, галiновыя, моўныя  асаблiвасцi 

характэрны для дакументных рэсурсаў НТiМС? 

3. Як вымяраецца ступень рассеяння дакументаў па  галiнах НТiМС? 

4. У чым асаблiвасцi старэння асобных вiдаў дакументаў, дакументаў 

па пэўнай тэматыцы? 

5. Што такое iмпакт-фактар i як ён вымяраецца? 
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1.2.3. Бiблiяграфiчныя рэсурсы НТiМС 

Бібліяграфічная прадукцыя – гэта матэрыяльна рэалізаваныя формы 

існавання бібліяграфічнай інфармацыі, якія знаходзяцца ва ўзаемасувязі 

паміж сабой, утвараючы пэўную сістмэму. Бібліяграфічныя рэсурсы па 

галінах навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексу з’яўляюцца 

часткай рэспубліканскай сістэмы навукова-тэхнічнай інфармацыі. Яны 

разнастайны па змесце, формах, функцыянальнай і тыпавідавой структуры. 

Бiблiяграфiчная прадукцыя НТiМС складае пэўную сукупнасць 

адзiнак, якiя магчыма падзялiць па розных прыметах, што зафiксавана ў 

СТБ ГОСТ 7.0 – 2004 «Iнфармацыйна-бiблiятэчная дзейнасць, 

бiблiяграфiя». Бібліяграфічная прадукцыя традыцыйнага характару на 

паперы прадстаўлена галіновымi, тэматычнымi, шматгаліновымi,  

міжгаліновымi бiблiяграфiчнымi паказальнiкамi i спiсамi лiтаратуры. Для 

НТiМС характэрна складанне паказальнiкаў, якiя адлюстроўваюць 

асобныя віды дакументаў, змест часопісаў. На сучасным этапе развiцця 

значную долю складае бiблiяграфiчная прадукцыя персанальнага 

характару  (прысвечаная як выдатным вучоным, так ў і адлюстраванню 

навуковых прац розных устаноў). Бібліяграфічная прадукцыя 

размяшчаецца ў часопісах, кнігах, так і выходзіць асобнымі выданнямі. У 

патоку прадстаўлены ўсе яе тыпы:  паказальнікі, спісы, агляды. Сёння ў 

патоку бібліяграфічнай прадукцыі пераважаюць выданні ў электронным 

выглядзе. Асноўнымi прызнакамi адрознення бiблiяграфiчных рэсурсаў 

НТiМС з’яўляецца iх накiраванасць на забеспячэнне навуковай, вытворчай, 

адукацыйнай дзейнасцi, гэта значыць, што яны выкарыстоўваюцца для 

забеспячэння прафесiйных iнфармацыйных патрэбнасцей. Адной з 

сучасных тэндэнцый выкарыстання бiблiяграфiчнай прадукцыi пры 

абслугоўваннi спецыялiстаў з’яўляецца яе прамежкавы характар як вынiк 

абслугоўвання, што звязана з патрабаваннем да камфортнасцi атрымання 

iнфармацыйнай паслугi. Бiблiяграфiчныя дапаможнiкi з’яўляюцца 

прамежкавым этапам падрыхтоўкў выстаў лўтаратуры, Дней спецыялiста i 
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iншых мерапрыемстваў. На падставе створаных бiблiяграфiчных спiсаў 

навукова-тэхнiчныя бiблiятэкi рыхтуюць тэматычныя падборкi 

дакументаў, дайджэсты, аналiтычныя аглады. Пры стварэннi 

бiблiяграфiчнай прадукцыi  шырока выкарыстоўваюцца электронныя 

iнфармацыйныя рэсурсы. Па-ранейшаму асобнае месца займаюць 

праблемна-арыентаваныя бiблiяграфiчныя паказальнiкi, тэматыка якiх як 

правiла, звязана з выкананнем комплексных, мiжгалiновых даследавнняў. 

Iх падрыхтоўка патрабуе ад бiблiёграфа разнастайных не толькi 

прафесiйных, але i прыкладных, звязаных з тэмай, ведаў. В.В. Брэжнева 

вызначае кола бiблiяграфiчных дапаможнiкаў, якiя складаюцца 

бiблiятэкамi i iнфармацыйнымi службамi.  

Таблiца 1. 

Аспект 
групоўкi 

Вiды дапаможнiкаў Азначэнне 

Мэтавае пры-

значэнне 

Дзяржаўныя Дапаможнiкi, якiя iнфармуюць аб вы-

пускаемых у краiне дакументах на 

падставе iх дзяржаўнай рэгiстрацыi 

 Навукова-

дапаможныя 

Дапаможнiкi, прызначаныя ў дапамо-

гу навукова-вытворчай дзейнасцi 

 Прафесiйна-

вытворчыя 

Дапаможнiкi, прызначаныя 

спецыялiстам розных галiн практыч-

най дзейнасцi 

Храналагiчны 

ахоп 

дакументаў 

Бягучыя Дапаможнiкi, якiя рэгулярна i 

аператыўна адлюстроўваюць новыя 

документы 

 Рэтраспектыўныя Дапаможнiкi, якiя адлюстроўваюць 

масiў документаў за якi-небудзь пе-

рыяд часу ў мiнулым 

 Перспектыўныя Дапаможнiкi,  якiя адлюстроўваюць  

дакументы, запланаваныя да выдання 
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Тэматычныя 

межы адлюс-

траваных 

дакументаў 

Унiверсальныя Дапаможнiкi, якiя адлюстроўваюць 

дакументы па ўсiх галiнах ведаў (на-

прыклад, "Летапiс друку" цi 

"Афiцыйны бюлетэнь. Вынаходствы. 

Карысныя мадэлi. Прамысловыя 

ўзоры») 

 Галiновыя Дапаможнiкi,  якiя адлюстроўваюць 

дакументы па пэўнай галiне ведаў i 

(цi) практычнай дзейнасцi 

 Тэматычныя Дапаможнiкi, якiя адлюстроўваюць 

дакументы па пэўнай тэме, праблеме 

ў межах якой-небудзь галiны  

 Праблемна-

арыентаваныя 

Дапаможнiкi, якiя адлюстроўваюць 

дакументы па скразной, мiжгалiновай 

праблематыцы 

 Краязнаўчыя Дапаможнiкi,  якiя адлюстроўваюць 

дакументы аб пэўнай мясцовасцi 

(крае) 

 Персанальныя Дапаможнiкi, якiя прысвечаны адной 

асобе, навуковаму калектыву, 

арганiзацыi 

Спосабы 

аналiтычнай 

перапрацоўкi 

iнфармацыi 

Сiгнальныя Дапаможнiкi, ў якiх усе цi большасць 

запiсаў абмежаваны бiблiяграфiчным 

апiсаннем 

 Анатаваныя Дапаможнiкi, ў якiх усе цi большасць 

запiсаў уключаюць анатацыi 

 Рефератыўныя Дапаможнiкi, ў якiх усе цi большасць 

запiсаў уключаюць рефераты 
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Структура 

дапаможнiка 

Спiсы Дапаможнiкi з простай структурай 

 Паказальнiкi Дапаможнiкi значнага абъёма са скла-

данай структурай i навукова-

даведачным апаратам 

 Агляды Дапаможнiкi, якiя прадстаўляюць  

звязаную характарыстыку адлюстра-

ваных дакументаў 

Способы 

групоўкi 

дакументаў у 

дапаможнiку  

Сiстэматычныя Дапаможнiкi, у якiх бiблiяграфiчныя 

запiсы размешчаны ў адпаведнасцi з 

пэўнай классiфiкацыяй 

 Прадметныя Дапаможнiкi, у якiх бiблiяграфiчныя 

запiсы прыведзены пад прадметнымi 

рубрыкамi, размешчанымi ў 

алфавiтным парадкў 

 Фармальныя Дапаможнiкi, у якiх бiблiяграфiчныя 

запiсы размешчаны ў фармальным 

парадку - ў алфавiце аўтараў цi 

заглавiй, у храналогii выхада 

дакументаў и г.д. 

Форма 

iснавання 

Картатэкi Дапаможнiкi, рэалiзаваныя ў картка-

вай форме 

 Неапублiкаваныя 

дапаможнiкi 

Дапаможнiкi, iснуючыя ў 
машынапiсным (рукапiсным) выгляд-
зе 

 Апублiкаваныя 

дапаможнiкi 

Дапаможнiкi, якiя выдадзены ў вы-

глядзе самастойнага выдання 

 БД Дапаможнiкi ў машiначытальным вы-

глядзе 
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 Прыкнiжныя i пры-

артыкульныя спiсы 

Дапаможнiкi, якiя размешчаны ў кнiзе 

цi пасля артыкула i адлюстроўваюць 

дакументы па тэматыцы гэтых 

публiкацый – якiя выкарыстоўваюцца, 

цытуюцца i (цi) рэкамендуюцца 

 Спiсы лiтаратуры да 

дысертацый i спра-

ваздач НДРiВКР 

Аналагiчна, але прыстасавана да да-

ных неапублiкаваных дакументаў 

 Унутрыкнiжныя 

(ўнутрычасопiсныя) 

дапаможнiкi 

Дапаможнiкi, якiя з’яўляюцца сама-

стойным раздзелам ў структуры кнiгi 

цi часопiса 

 

1.2.4 Электронныя iнфармацыйныя рэсурсы 

Электронныя iнфармацыйныя рэсурсы НТiМС прадстаўлены як 

першаснымi поўнатэкставымi, фактаграфiчнымi i аб’ектаграфiчнымi 

рэсурсамi, так i другаснымi – бiблiяграфiчнымi i рэфератыўнымi БД. 

Пытанням класiфiкавання электронных рэсурсаў прысвечаны шмат 

публiкацый спецыялiстаў, але вычарпальная класiфiкацыя адсутнiчае. 

Напрыклад, у СТБ 7.73-96 «Пошук i распаўсюджванне iнфармацыi» 

называюцца такiя вiды БД як: 

А Па раскрыцці зместа 

А1бiблiяграфiчныя 

А2 рэфератыўныя 

А3 поўнатэктавыя 

А4 гiпертэкставыя 

В Па об’екту адлюстравання 

В1 дакументальныя 

В2 аб’ектаграфiчныя 

В2.1 фактаграфiчныя 

В2.2 лексiкаграфiчныя 
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В2.3 паказчыкаў 

С Па форме прадстаўлення iнфармацыi 

С1 лiкавая 

С2 тэкставая 

С3 лiкава-тэкставая 

Супрацоўнiкi ЦНБ НАН прапануюць класiфiкацыю WEB-рэсурсаў:  

А  Па структуры 

А1 шматўзроўневыя карпаратыўныя WEB- сайты 

А2 шматузроўневыя раздзелы на WEB- сайтах 

АЗ WEB-старонкi бiблiятэк 

В Па iнфармацыйным напаўненнi 

В1 неiлюстраваныя 

В2 iлюстраваныя 

В3 першасныя 

Вядомы таксама класiфiкацыi I. Г. Моргенштерна, Г. М. Швецовай-

Водкi, якiя падзяляюць   электронныя бiблiяграфiчныя ресурсы больш чым 

па дваццацi  прыметах, сярод якiх: грамадскае прызначэнне, вiда-

тыпалагiчныя асаблiвасцi адлюстраваных дакументаў, зместава-

тэрытарыяльныя сувязi дакументаў, месца i час стварэння дакументаў, 

спосаб бiблiяграфiчнай характарыстыкi, выкарыстанне аперацыйнай 

сiстэмы i праграмных сродкаў,  сувязi с поўнымi тэкстамi дакументаў и 

iнш. Электронныя iнфармацыйныя рэсурсы магчыма класiфiкаваць 

таксама па зместавым прызнаку, ступенi згортывання iнфармацыi, 

функцыянальнай прымеце. Яны могуць змяшчацца на дыскрэтных 

носьбiтах – СD дысках, але значная iх частка размешчана ў Iнтернэт. 

Сеткавыя электронныя iнфармацыйныя рэсурсы НТiМС 

Да сеткавых iнфармацыйных рэсурсаў НТiМС адносяць: галiновыя 

раздзелы  ўнiверсальных iнтернет-каталогаў и навiгатараў; галiновыя 

парталы; вэб-сайты ўстаноў i бiблiятэк; персанальныя i тэматычныя вэб-
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сайты; галiновыя раздзелы вiртуальных бiблiятэк; галiновыя электронныя 

энцыклапедыi, слоўнiкi i даведнiкi i iншыя. 

Интернет-каталоги  по сетевых ресурсах 

Для пошуку неабходнай iнфармацыi па тэматыцы НТiМС у Iнтернэт 

выкарыстоўваюць два асноўных тыпа пошукавых сiстэм: слоўныя i 

класiфiкацыйныя. Слоўныя выкарыстоўваюць ключавыя словы, якiя 

ўводзiць карыстальнiк. У вынiку машына выдае спiсы спасылак на даку-

менты.  Яны размяшчаюцца па частаце звароту да iх розных 

карыстальнiкаў цi па паўнаце ўключэння выдзеленых ключавых слоў. 

Класiфiкацыйные пошукавыя сiстэмы iснуюць ў выглядзе каталогаў 

Iнтернэт-рэсурсаў, якiя падобны сiстэматычным каталогам бiблiятэк.  

Каталогi Iнтернэт-рэсурсаў падзяляюць на ўнiверсальныя i 

спецыялiзаваныя (напрыклад, галiновыя, ведамастныя, даведачныя, i iнш.). 

Ва унiверсальных iнтернэт-каталогах беларускай частцы Iнтернэт (tut.by, 

open.by, all.by) можна знайсцi  iнфармацыю па галiнах НТiМС.  

Напрыклад, iнфармацыйны партал tut.by (http://www.tut.by) у каталозе 

сайтаў у разделе «Прыродазнаўства i матэматыка» размящчае масiў 

беларускiх вэб-сайтаў па розных галiнах прыродазнаўчых навук: 

астраномiя (15), бiялогiя (46), матэматыка (34), навукi аб жыццi (44), навукi 

аб зямлi (41), фiзiка (44), хiмiя (42). Значна больш сайтаў i парталаў 

зафiксавана ў раздзеле каталога «Навука i адукацыя. Прыкладныя навукi»: 

машынабудаванне (1590), медыцына (417), сельская гаспадарка (148), 

будаўнiцтва (341), хiмiчная прамысловасць (98). Iнэкс цытавання паказвае, 

напрыклад, што партал БелCГБ Аграweb Беларусь знаходзiцца на 20 мес-

цы сярод галiновых электронных Iнтернэт рэсурсаў. А на партал Med.by 

штодня заходзiць каля 400 наведвальнiкаў. 

Галiновыя парталы 

Тэрмiн «партал» азначае шматфункцыянальны сервер, якi 

прадастаўляе карыстальнiку розныя пошукавыя i iнфармацыйныя 

магчымасцi. Парталы прапануюць карыстальнiкам доступ да навiн галiны, 
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даведнiкам, Iнтернэт-крамам, прыводзяць усе спасылкi на арганiзацыi i ус-

тановы галiны i iнш.  Прыкладам галiновага партала можа выступаць пар-

тал БелCГБ Aграweb Беларусь. 

Вэб-сайты ўстаноў i арганiзацый 

Многiя арганiзацыi НТiМС маюць функцыянуючыя ў  Iнтернэт вэб-

сайты, якiя падзяляюцца  на: тыя, якiя iнфармуюць аб самой арганiзацыi, 

яе навуковых праектах, прадукцыi i паслугах i тыя, якiя створыны 

бiблiятэкамi i iнфармуюць аб розных вiдах iнфармацыйных рэсурсаў: да-

кументах, якiя ёсць ў бiблiятэцы, аб створаных БД, аб БД, да якiх 

ажыццяўляецца доступ, прыводзяць спасылкi на iнфармацыйныя рэсурсы 

iншых арганiзацый. Усе рэспублiканскiя галiновыя бiблiятэкi маюць сайты 

ў Iнтернэт. Для атрымання неабходнай iнфармацыi аб асобных вiдах 

дакументаў неабходна звяртацца да сайтаў рэспублiканскiх 

iнфармацыйных цэнтраў. Арганiзацыя адукацыйнага працэса, а таксама 

адукацыйныя рэрурсы даступны на сайтах устаноў вышэйшай адукацыi. 

Базы данных 

База даных (БД) – гэта сукупнасць даных, якiя арганiзаваны па пэўных 

правiлах, дзе прадугледжаны агульныя прынцыпы апiсання, захавання i 

выкарыстання даных. БД – гэта адзiн з найбольш распаўсюджаных элек-

тронных iнфармацыйных рэсурсаў. Яны падзяляюцца па розных прыметах. 

Неабходны атрыбут сайта бiлiятэкi, якая мае ў фондзе дакументы НТiМС, 

гэта электронны каталог – бiблiяграфiчная БД у машыначытальнай форме.   

Даведачныя электронныя рэсурсы 

Сеткавыя даведачныя рэсурсы прадстаўлены даведачна-

энцыклапедычнымi парталамi i сайтамi, а таксама асобнымi даведачнымi 

выданнямi. Ў беларускай частцы Iнтернэт размешчаны даведачна-

энцыклапедычны медыцынскi партал  (http://www.medportal.by), якi змяш-

чае артыкулы, навiны, кансультацыi, адрасы ўсiх медыцынскiх устаноў 

Беларусi i iншую карысную для зацiкаўленых iнфармацыю па медыцын-

скай тэматыцы. На сайтах бiблiятэк размяшчаюцца  сеткавая даведачная 
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iнфармацыя, напрыклад, «Каляндар знаменальных i памятных дат», раз-

дзелы «Статыстыка». 

Электронныя iнфармацыйныя рэсурсы на кампакт-дысках 

Iнфармацыйныя выданнi  на CD и DVD дысках з’яўляюцца  

паўнавартаснымi iнфармацыйнымi прадуктамi, якiя змяшчаюць тэксты 

выданняў, бiблiяграфiчныя паказальнiкi, рэфератыўныя i паўнатэкставыя 

БД, электронныя даведачныя матэрыялы i iнш. Электронная форма 

прадстаўлення iнфармацыi на CD и DVD дысках мае высокую шчыльнасць 

запiсу iнфармацыi i  захоўвае яе ў нязменным выглядзе. Даныя на дысках 

больш практычны. На адзiн дыск магчыма запiсаць базу даных, якая змяш-

чае звыш  мiльёна бiблiяграфiчных запiсаў. CD-ROM-тэхналогii дазваля-

юць эканомiць плошчы для захавання дакументаў,  проводзiць пошук 

бiблiяграфiчных спасылак i анатацый на дакумент, а затым атрымоўваць 

доступ да поўных тэкстаў дакументаў.  Рэспублiканскiя галiновыя 

бiблiятэкi маюць дастаткова поўныя фонды электронных iнфармацыйных 

рэсурсаў на CD и DVD дысках. 

 

1.3. Карыстальнiкi iнфармацыi ў галiнах прыродазнаўства, тэхнiкi, 

сельскай гаспадаркi, медыцыны 

У СТБ ГОСТ 7.73 – 96 «Пошук i распаўсюджванне iнфармацыi» 

адзначаецца, што iнфармацыйная патрэбнасць – гэта характарыстыкi 

прадметнай вобласцi, значэнне якiх неабходна устанавiць для выканання 

пастаўленай задачы ў практычнай дзейнасцi». Iнфармацыйныя патрэбнасцi 

падзяляюцца на прафесiйныя i непрафесiйныя, пры гэтым, для 

спецыялiстаў навукова-тэхнiчнага i медыцынскага комплекса характэрна ў 

першую чаргу наяўнасць  прафесiйных iнфармацыйных патрэбнасцей. 

Прафесiйная iнфармацыйная патрэбнасць – гэта уласцiвасць чалавека 

(калектыва), якая адлюстроўвае неабходнасць атрымання iнфармацыi, 

звязанай з яго прафесiйнай дзейнасццю. Сучаснае развiццё навукi, 

практычнай дзейнасцi спецыялiстаў патрабуюць ад iх ведання 
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прыярытэтных кiрункаў развiцця, сусветных i айчынных дасягненняў ў 

сваёй галiне, магчымасцей выкарыстання дасягненняў, эканомii сыравiны i 

матэрыялаў. 

Прафесiйныя iнфармацыйныя патрэбнасцi спецыялiстаў навукова-

тэхнiчнага i медыцынскага комплекса  магчыма разглядаць па 

тэрытарыяльнай прымеце,  ў залежнасцi ад сферы навукова-вытворчага 

комплексу, характару  неабходнай iнфармацыi, часу ўзнiкнення i перыяду 

дзеяння, профiльнасцi. Так, напрыклад, па тэрытарыяльнай прымеце 

iнфармацыйняя патрэбнасцi падзеляюцца на агульнарэспублiканскiя, 

тэрытарыяльныя, галiновыя, групавыя i iндывiдуальныя. 

Агульнарэспублiканскiя характэрызуюць цалкам адметныя патрэбнасцi  

спецыялiстаў навукова-тэхнiчнага i медыцынскага комплекса, што 

дазваляе адрознiваць iх ад патрэбнасцей, напрыклад, гуманiтарнай 

сферы.Тэрытарыяльны ўзровень iнфармацыйнах патрэбнасцей 

характэрызуе патрэбнасцi рэгiёнаў Беларусi, якiя спецыялiзуюцца на 

вытворчасцi пэўных вiдаў прадукцыi, вырошчваннi раслiн цi жывёл. Яны 

звязаны з галiновай i тэматычнай накiраванасццю развiцця даследванняў i 

распрацовак рэгiёна. Iнфармацыйныя патрэбнасцi галiновага ўзроўня 

характэрызуюць патрэбнасцi спецыялiстаў, занятых ў пэўных галiнах 

гэтага комплекса: машынабудаваннi, раслiнаводстве, матэматыцы, 

педыятрыi i iнш. Групавы ўзровень iнфармацыйных патрэбнасцей 

адлюстроўваюць тыповыя патрэбнасцi пэўных групп спецыялiстаў: 

навуковых супрацоўнiкаў, практыкуючых ўрачоў, iнжэнерна-тэхнiчных 

работнiкаў i iнш.Iндывiдуальны ўзровень характэрызуе патрэбнасцi 

канкрэтнага спецыялiста навукова-тэхнiчнага i медыцынскага комплекса. З 

улiкам дзейнаснага падыходу, iнфармацыйныя патрэбнасцi разглядаюць як 

патрэбнасцi спецыялiстаў сфер «навука», «тэхнiка», «вытворчасць», 

«спажыванне». Для кожнай з iх характэрна пэўнае выкарыстанне 

iнфармацыi. Напрыклад, для спецыялiстаў сферы «навука» характэрна 

пашырэнне тэматычных межаў iнфармацыйных патрэбнасцей у сувязi з 
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iнтэграцыйнымi працэсамi, якiя адбываюцца ў галiнах, адсюль некаторая 

нестабiльнасць iнфармацыйных патрэбнасцей. Для iх неабходна паўната 

прадстаўлення iнфармацыi, яе аператыўная падача. Iнфармацыйныя 

патрэбнасцi спецыялiстаў сферы «вытворчасць», напрыклад, адносна 

стабiльныя. Для спецыялiстаў неабходна рэгулярна атрымоўваць 

iнфармацыю звязаную з тым тэхналагiчным працэсам, у якiм яны 

задзейнiчаны. Неабходна iнфармацыя як тэхналагiчнага характару, так i 

арганiзацыйнага – аб рынках збыту прадукцыi, аб накiрунках дзейнасцi 

канкурэнтаў. 

У залежнасцi ад характару неабходнай iнфармацыi iнфармацыйныя 

патрэбнасцi падзяляюцца на патрэбнасцi ў бягучай i рэтраспектыўнай 

iнфармацыi; патрэбнасцi ў вузкатэматычнай i шырокатэматычнай 

iнфармацыi; патрэбнасцi ў галiновай i межгалiновай iнфармацыi; 

патрэбнасцi ў фактаграфiчнай i канцэптаграфiчнай iнфармацыi. 

Вывучэнне iнфармацыйных патрэбнасцей спецыялiстаў навукова-

тэхнiчнай сферы з’яўляецца важным этапам пабудовы канцэпцыi 

iнфармацыйнага абслугоўвання, выбара форм давядзення iнфармацыi i 

аказання iнфармацыйных паслуг. Пэўную увагу гэтым пытанням надавалi 

Э. Бернштэйн, Д. Шэхурын, С. Кагаткоў, Д. Блюменау. Прыкладныя 

даследаваннi iнфармацыйных патрэбнасцей спецыялiстаў-

машынабудаўнiкоў праводзiлi М.Iваноў, Т. Каралёва, Р. Ровiна.У працэсе 

вывучэння iнфармацыйных патрэбнасцей прымяняюцца як прамыя метады 

сацыялагiчныя, так i ўскосныя (аналiз планаў НДР i ВКР; чытацкiх 

фармуляраў, вынiкаў вынаходнiцкай дзейнасцi). 

На фармiраванне прафесiйных iнфармацыйных патрэбнасцей 

уплываюць такiя фактары, як прыналежнасць спецыялiста да канкрэтнай 

галiны НТiМС; характар навуковай i вытворчай дзейнасцi;  пасада, якую 

займае той цi iншы спецыялiст; этапы выканання НДР i ВКР; а таксама 

прафесiйная квалiфiкацыя, наяўнасць вучонай ступенi, веданне замежных 

моў i iнш. 
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У основу класiфiкацыi спажыўцоў навукова-тэхнiчнай сферы 

кладзецца характар дзейнасцi, галiновая прыналежнасць, пасада i iнш. У 

залежнасцi ад характара i асаблiвасцей працы выдзеляюць навуковых 

супрацоўнiкаў, iнжэнерна-тэхнiчных работнiкаў, кiраўнiкоў арганiзацый, 

навукова-педегагiчныя кадры. Кожная группа можа быць прадстаўлена 

больш дэталёва. Так, у группе навуковых супрацоўнiкаў будуць 

выдзеляцца арганiзатары навукi (акадэмiкi, члены-карэспандэнты 

Нацыянальнай Акадэмii навук, кiраўнiкi навуковых устаноў); вучоныя-

тэарэтыкi, якiя выконваюць фундаментальныя даследаваннi; вучоныя-

эксперыментатары, якiя выконваюць прыкладныя даследаваннi; навуковыя 

супрацоўнiкi, якiя  спалучаюць даследчую i педегагiчную дзейнасць. 

Iнжэнерна-тэхнiчных работнiкаў можна падзялiць на канструктараў, 

механiкаў, тэхнолагаў, праектыроўшчыкаў. Навукова-педагагiчныя кадры 

дзеляцца на выкладчыкаў, даследчыкаў, лабарантаў. Кiраўнiкi арганiзацый 

ў навуковай сферы – гэта дырэктары навуковых ўстаноў, iх намеснiкi, 

вучоныя сакратары, загадчыкi лабараторый сектараў, групп; у вытворчасцi 

– гэта дырэктары прадпрыемстваў, галоўныя спецыялiсты (iнжэнер, 

энергетык, механiк, канструктар, тэхнолаг), загадчыкi лабараторый, цэхаў, 

аддзелаў, участкаў. Па прафесiйнай прыналежнасцi ўсе спецыялiсты 

падзеляюцца на энергетыкаў,хiмiкаў, металургаў i iнш. 

Спецыялiстаў аграрнага комплекса з улiкам дзейнаснага падыхода 

падзяляюць на: спецыялiстаў з вышэйшай адукацыяй, якiя працуюць у 

навуковых установах (навуковыя супрацоўнiкi, аспiранты, выкладчыкi); 

спецыялiстаў з вышэйшай адукацыяй, якiя працуюць у праектна-

канструктарскiх бюро (iнжэнеры-канструктары сельскагаспадарчай 

тэхнiкi, праектыроўшчыкi новага абсталявання);спецыялiсты сельскай 

гаспадаркi, якiя працуюць аграномамi, заатэхнiкамi, механiкамi, 

тэхнолагамi перапрацоўчай прамысловасцi; механiзатары; рабочыя 

калектыўных сельскагаспадарчых прадпрыемстваў i перапрацоўчых галiн 

прамысловасцi;фермеры;студэнты сельскагаспадарчых устаноў вышэйшай 
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адукацыi i каледжаў; кiраўнiкi сельскагаспадарчых прадпрыемстваў 

(дырэктары калектыўных сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, загадчыкi 

ўчасткаў, фермаў, брыгадаў). Улiчвая шырокае распаўсюджванне 

сельскагаспадарчых, медыцынскiх i тэхнiчных ведаў сярод насельнiцтва, 

значную катэгорыю карыстальнiкаў складаюць аматары (садаводы, 

дачнiкi, аматары хатнiх раслiн i жывёл, канструктары-аматары i iнш). 

Вывучэнне iнфармацыйных патрэбнасцей спецыялiстаў-медыкаў, якое 

праводзiлася многiмi спецыяльнымi бiблiятэкамi, паказала, што 

выдзеляюць катэгорыi навукоўцаў (вучоныя, выкладчыкi); практыкуючых 

ўрачоў  (хiрургi, тэрапеўты, фармаколагi, стаматолагi i iнш.); лабарантаў, 

кiраўнiкоў сiстэмы аховы здароўя. 

 

Пытаннi для самакантролю 

1. У чым асаблiвасцi iнфармацыйных патрэбнасцей спецыялiстаў 

НТiМС? 

2. Як падзяляюцца iнфармацыйныя патрэбнасцi спецыялiстаў у 

залежнасцi ад тэрытарыяльнай прыметы, характару неабходнай 

iнфармацыi, сферы навукова-вытворчага комплексу, характару неабходнай 

iiнфармацыi? 

3. Прывядзiце класiкацыю спецыялiстаў навукова-тэхнiчнага, 

аграрнага, медыцынскага комплексаў. 

4. Якiя фактары ўплываюць на фарміраванне iнфармацыйных 

патрэбнасцей спажыўцоў? 

 

2. АРГАНІЗАЦЫЯ I CУЧАСНЫ СТАН ІНФАРМАЦЫЙНЫХ 

РЭСУРСАЎ НАВУКОВА-ТЭХНIЧНАЙ I МЕДЫЦЫНСКАЙ СФЕРЫ 

(НТ i МС) 
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2.1 Цэнтры падрыхтоўкі другасных інфармацыйных рэсурсаў па 

прыродазнаўстве, тэхніцы, сельскай гаспадарцы, медыцыне ў 

Рэспубліцы Беларусь 

Iнфармацыйная дзейнасць у галіне прыродазнаўства, тэхнікі, сельскай 

гаспадаркі, медыцыны накіравана на задавальненне патрэбнасцей 

спецыялістаў у дакументнай i бібліяграфічнай інфармацыі. Яна цесна 

звязана з развіццём фундаментальных навуковых даследаванняў, 

прамысловасці, будаўніцтва, галін сельскай гаспадарчай вытворчасці, 

аховы здароўя, абумоўлена спецыфічнымі асаблівасцямі саміх аб’ектаў, 

спецыфікай інфармацыйных патрэбнасцей карыстальнікаў. 

Арганізацыйнай асаблівасцю iнфармацыйнай дзейнасці па тэхніцы, 

прыродазнаўстве, сельскай гаспадарцы, медыцыне з’яўляецца тое, што ёю 

займаюцца разнастайныя ўстановы – універсальныя, шматгаліновыя, 

галіновыя, навуковыя бібліятэкі, інфармацыйныя цэнтры, навуковыя 

ўстановы, Інстытуты Нацыянальнай Акадэміі навук, выдавецтвы, рэдакцыі 

часопісаў, установы вышэйшай адукацыi і г.д. Акрамя таго, развіццё 

дзяржаўнай бібліяграфіі, стварэнне электронных інфармацыйных рэсурсаў 

(ЭІР) уплываюць на арганізацыю бібліяграфічнай дзейнасці ў навукова-

тэхнічнай, аграрнай і медыцынскай сферы. 

Умоўна ўвесь шлях бібліяграфіі разглядаемых галін можна падзяліць 

на тры этапы: першы – 1919–60- гг. XX ст., другі – 61–91 гг. XX ст., трэці – 

сучасны, з 1992 г.  

Станаўленне бібліяграфіі прыродазнаўчай, тэхнічнай, 

сельскагаспадарчай і медыцынскай літаратуры адбывалася ў цяжкіх 

умовах. 20–30-я гады ў гаспадарчых адносінах былі вельмі складанымі ў 

рэспубліцы. Цяжкая разруха пасля рэвалюцыі, грамадзянскай вайны не 

спрыяла росту кнігавыдавецкай дзейнасці і, адпаведна, развіццю галіновай 

бібліяграфіі. Але паступова становішча паляпшалася, развівалася 

прамысловасць, ствараліся навукова-даследчыя ўстановы, аднаўлялі 

дзейнасць былыя і адчыняліся новыя выдавецтвы, бібліятэкі, вышэйшыя 
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навучальныя ўстановы. Усё гэта станоўча ўплывала на развіццё 

бібліятэчнай дзейнасці ўвогуле і галіновай у прыватнасці.  

На працягу першага этапу было падрыхтавана не шмат самастойных 

бібліяграфічных паказальнікаў. Найбольшая колькасць з іх падрыхтавана 

па пытаннях сельскай гаспадаркі (33), найменшая – па тэхніцы (14). 

Разам з тым, можна канстатаваць, што выпускі асобных з іх з’явіліся 

пачаткам серыі дапаможнікаў, якія рыхтуюцца і сёння. Прыкладам можа 

быць падрыхтаваны бібліятэкай Інстытута цепла- і масаабмену паказальнік 

«Литература по тепло- и масообмену».  

Значныя змены адбыліся ў 1960-х гадах, якія можна разглядаць як 

пачатак другога этапу ў развіцці бібліяграфіі навукова-тэхнічнай і 

медыцынскай сферы. На гэтым этапе былі створаны дзве новыя галіновыя 

бібліятэкі: у 1960 г. – Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка (БелСГБ), 

а ў 1977 – Рэспубліканская навукова-тэхнічная бібліятэка (РНТБ). У гэты 

час адбыліся колькасныя і якасныя змены ў масіве бібліяграфічнай 

прадукцыі: значна ўзрасла колькасць асобна выдадзеных паказальнікаў па 

актуальных напрамках біялагічных, фізіка-матэматычных, хімічных навук, 

энергетыкі, раслінаводста, жывёлагадоўлі.  

Бібліятэка АН распачала падрыхтоўку бібліяграфічных штогоднікаў 

па флоры і фауне, Палессі, сумесна з НДІ адпаведных напрамкаў – па 

водных рэсурсах, квантавых генератарах, БелСГБ – штогоднікі 

“Льноводство”. 

Узнік шэраг выданняў бягучай бібліяграфічнай інфармацыі, якія 

выходзілі штомесячна або штоквартальна: «Автоматизированные системы 

управления», «Механизация и автоматизация» (ДБ имени В.И.Ленина), 

«Энергетическое хозяйство Белоруссии» (ЦНБ імя Я. Коласа НАН), 

«Новости сельскохозяйственной литературы» (БелСГБ). 

Значны ўплыў на паляпшэнне напрамкаў дзейнасці і тэматыку 

бібліяграфічных дапаможнікаў мела рэспубліканская нарада работнікаў 

бібліятэк 1962 г., прысвечаная бібліяграфічнай рабоце і яе каардынацыі. 
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Нарада прыняла “Палажэнне аб каардынацыі дзейнасці бібліятэк 

Беларускай ССР у галіне рэкамендацыйнай і навукова-інфармацыйнай 

бібліяграфіі і даведачна-бібліяграфічнай работы”, якое адыграла 

станоўчую ролю ў пашырэнні бібліяграфічнай дзейнасці. “Палажэнне…” 

ускладала на Нацыянальную бібліятэку функцыю агульнарэспубліканскага 

арганізацыйнага і навукова-метадычнага цэнтра ўсёй бібліяграфічнай 

дзейнасці. Акрамя таго, яно замацоўвала галіновыя цэнтры 

бібліяграфічнай работы і ў значнай ступені садзейнічала каардынацыі 

бібліятэк рознага падпарадкавання ў гэтым напрамку. Нягледзячы на тое, 

што “Палажэнне…” не было адпаведным чынам зацверджана, тым не 

менш яно выканала сваю галоўную мэту – арганізацыйна замацаваць, 

устанавіць узаемасувязь у рабоце бібліятэк па стварэнні навукова-

дапаможных паказальнікаў і даведачна-бібліяграфічнага абслугоўвання.  

У 1974 годзе ў рэспубліцы было распрацавана “Палажэнне аб 

каардынацыі дзейнасці бібліятэк Беларускай ССР у галіне навукова-

дапаможнай бібліяграфіі і інфармацыйна-бібліяграфічнай работы”. У 

адрозненні ад адпаведнага дакумента 1962 года “Палажэнне…” было 

ўзгоднена з Міжведамаснай бібліятэчнай камісіяй і зацверджана 

Міністэрствам культуры. Акрамя таго, у дакуменце 1974 года былі 

раскрыты функцыі не толькі галіновых цэнтраў і напрамкі іх дзейнасці, але 

і функцыі бібліятэк, якія ўваходзяць у галіновыя групы.  

У адпаведнасці з гэтымі дакументамі цэнтрамі бібліяграфічнай 

дзейнасці былі прызначаны: 

– у галіне прыродазнаўчых і дакладных навук – ЦНБ імя Я.Коласа 

НАН; 

– у галіне медыцыны і аховы здароўя – Рэспубліканская навукова-

медыцынская бібліятэка (РНМБ); 

– у галіне сельскай гаспадаркі – Беларуская сельскагаспадарчая 

бібліятэка (БелСГБ); 
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– у галіне тэхнікі – Урадавая бібліятэка, функцыі якой былі 

перададзены створанай ў 1977 годзе Рэспубліканскай навукова-тэхнічнай 

бібліятэцы (РНТБ). 

У пэўнай ступені гэта садзейнічала развіццю бібліяграфічнай 

дзейнасці. Значна павялічылася колькасць бібліяграфічных паказальнікаў, 

узрасла ўдзельная вага самастойных дапаможнікаў. Былі дасягнуты 

значныя поспехі ў методыцы састаўлення бібліяграфічных прадуктаў. 

Разам з тым, яшчэ шмат праблем заставаліся невырашынымі. Так, да канца 

не былі вырашаны пытанні каардынацыі і кааперацыі пры планаванні і 

падрыхтоўцы бібліяграфічнай прадукцыі, як прыклад, вялікая колькасць 

персанальных паказальнікаў, асабліва гэта тычылася такіх галін, як 

сельская гаспадарка і прыродазнаўства. 

У пачатку 90-х гадоў у сувязі з атрыманнем незалежнасці, змянілася 

сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў краіне, што пэўным чынам паўплывала 

на ўсе кірункі дзейнасці дзяржавы, у т.л. і на арганізацыю сістэмы 

навукова-тэхнічнай інфармацыі і ўвогуле на інфармацыйна-

бібліяграфічную дзейнасць.  

Гэты перыяд можна разглядаць як пачатак трэцяга (сучаснага) этапа 

развіцця бібліяграфічнай дзейнасці. На гэтым этапе распрацавана праграма 

развіцця Дзяржаўнай сістэмы навукова-тэхнічнай інфармацыі (ДСНТІ), 

створаны Нацыянальны цэнтр інфармацыйных рэсурсаў і тэхналогій НАН 

Беларусі.  

Існуючая сістэма навукова-тэхнічнай інфармацыі РБ дазваляе 

выдзеліць дзяржаўныя, галіновыя, рэгіянальныя цэнтры, якія займаюцца 

падрыхтоўкай інфармацыйнай прадукцыяй.  

Дзяржаўныя (рэспубліканскія) цэнтры скіраваны на падрыхтоўку 

бягучых інфармацыйных паказальнікаў, прысвечаных, пераважна, аднаму 

віду дакумента – патэнтам, стандартам, справаздачам, дэпаніраваным 

рукапісам. Сярод іх Беларускі інстытут сістэмнага аналізу (БелІСА), 

Беларускі дзяржаўны інстытут стандартызацыі і сертыфікацыі (БелДІСС), 
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Нацыянальны цэнтр інтэлектуальнай уласнасці (НЦІУ). Галіновыя 

рэспубліканскія бібліятэкі РНТБ, ЦНБ імя Я.Коласа НАН Беларусі, РНМБ, 

БелСГБ рыхтуюць інфармацыйныя рэсурсы ў традыцыйным і 

аўтаматызаваным рэжымах, якія прысвячаюцца актуальным праблемам 

прыродазнаўчых навук, тэхнікі, медыцыны, праблемам аграпрамысловага 

комплексу.  

На рэгіянальным узроўні асноўнымі цэнтрамі з’яўляюцца абласныя 

навуковыя бібліятэкі, аб’яднаная навукова-медыцынскяя бібліятэка 

(Гродна), а таксама абласныя філіялы РНТБ (у Гродне, Гомелі, Брэсце, 

Магілёве, Віцебску). 

На галіновым узроўні ў рэспубліцы дзейнічаюць інфармацыйныя 

цэнтры па метралогіі, па будаўніцтве, бiблiятэкi устаноў вышэйшай 

тэхнiчнай, медыцынскай, сельскагаспадарчай адукацыi і інш.  

Рэгiстрацыю iнфармацыйных рэсурсаў ажыццяўляе НДРУП Iнстытут 

прыкладных праграмных сiстэм. Ён быў заснаваны ў 1992 г. з мэтай 

распрацоўкi праграмнага забеспячэння для арганiзацый i прадпрыемстваў. 

Асноўнымi кiрункамi яго дзейнасцi з’яўляецца дзяржаўная рэгiстрацыя 

iнфармацыйных сiстэм i iнфармацыйных рэсурсаў. Ён вядзе Дзяржаўны 

рэгiстр iнфармацыйных сiстэм i iнфармацыйных рэсурсаў, праводзiць 

манiторынг стану iнфармацыйных рэсурсаў у краiне, распрацоўвае сiстэму 

паказчыкаў для ацэнкi стану iнфарматызацыi i распрацоўвае 

аўтаматызаваныя сiстэмы збора даных аб стане iнфарматызацыi. 

 

Пытанні для самакантролю 

1. Назавіце асноўныя этапы развіцця iнфармацыйннай дзейнасці ў РБ. 

2. Дзяржаўныя цэнтры, якія спецыялізуюцца на інфармацыі аб 

спецвідах нарматыўна-тэхнічных і тэхнічных дакументаў.  

3. Рэспубліканскія бібліятэкі, якія з’яўляюцца галаўнымі ў 

спецыялізаваных галіновых сетках. 

4. Рэгіянальныя цэнтры інфармацыі РБ. 
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2.2. Сучасны стан дакументных iнфармацыйных рэсурсаў НТiМС 

Выданне галiновай лiтаратуры ў Беларусi ( кнiгi i брашюры) 

 Агульныя статыстычныя дадзеныя па выданню кнiг прадстаўлены ў 

таблiцы 2. 

Таблiца 2 

Выданне кнiг па галiнах за 1861—2000 гг. 

Галiны 1861—1917 1918—1940 1941—1960 1961—1990 1991—2005 

Прыродазнаўства 170 1291 974 5504 4183 

Тэхнiка 70 927 1607 20280 9359 

С/гаспадарка 271 1924 2031 8763 3542 

Медыцына 120 547 540 2831 5262 

 

Па даным Нацыянальнай кнiжнай палаты, ў асноўным назiраецца 

павялiчэнне выданняў па асноўных галiнах НТiМС. Хаця гэтая тэндэнцыя i 

не вытрымлiваецца ў пэўныя перыяды. Вынiкi таблiцы сведчаць аб тым, 

што на працягу стагоддзя (да 1961 г.) па колькасцi выдадзеных кнiг месцы 

размяркоўвалiся так: першае – сельская гаспадарка, другое – тэхнiка, 

трэцяе  – прыродазнаўства, чацьвертае – медыцына. Дамiнiраванне 

сельскагаспадарчай кнiгi тлумачыцца тым, што Беларусь была ў гэты час ў 

асноўным аграрным краем. 

Адначасова тэхнiка набiрала тэмпы, але рэзкi скачок яна атрымала ў 

60–70-я гады, што адбiлася на колькасцi выдання кнiг. Доля медыцынскай 

лiтаратуры была нязначнай, негледзячы на пэўнае развiцце медацынскiх 

паслуг у Беларусi ў перадваенныя гады. 

Скарачэнне выдання кнiг па прыродазнаўстве ў 40–60-я гады 

адбылося па палiтычных матывах: тады нярэдка навуковыя iсцiны 

прыносiлi ў ахвяру iдэалогii. 

 57 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
Калi паглядзець на лiчбы з пункту гледжання дынамiкi, дык самым 

дынамiчным было выданне кнiг па тэхнiцы. 

Табліца 3. 
 Агульная колькасць выдадзеных кніг у апошняе дзесяцiгоддзе 
 

Га-
ды/колька
сць 
выданняў 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
          

Прырода-
знаўства 

259 266 349 384 456 420 484 520 496 430 

Прыклад-
ныя 
навукі. 
Тэхніка і 
медыцын
а 

1464 1313 1689 1714 2258 2443 2586 2821 2571 2191 

 
У ХХI стагоддзi прадаўжаецца павялiчэнне колькасцi выдадзенай 

лiтаратуры па асноўных галiнах навукова-тэхнiчнай i медыцынскай сферы. 

Некаторае памяншэнне колькасцi выдадзеных кнiг назiраецца толькi у 

2006 i 2010 гадах. Па галiнах прыродазнаўства  павялiчэнне iдзе паступова. 

I за дзесяцiгоддзе колькасць выдадзенай лiтаратуры павялiчылася ў 2 разы. 

Больш усяго выдавалася лiтаратуры па прыродазнаўчых галiнах у 2008 i 

2011 гг. У сферы тэхнiкi, медыцыны i iншых прыкладных навук, якiя 

уключаюць значна большы дыяпазон галiн, станоўчай дынамiкi не 

назiраецца. Агульная колькасць неперыядычных выданняў па галiнах гэтай 

сферы у 3-5 разоў перавышае колькасць выданняў па прыродазнаўчых на-

вуках. Тут найбольшая колькасць  выданняў была выдадзена ў 2006 – 2009 

гг.. У 2010 годзе, як i па прыродазнаўчых навуках, бачна знiжэнне  выпус-

ку лiтаратуры, што было звязана з  эканамiчным крызiсам. У адрозненнi ад 

прыродазнаўчых навук, выданне кнiг па прыкладных галiнах 

павялiчваецца не такiмi хуткiмi тэмпамi i iх павелiчэнне склала прыкладна 

1, 7 раза. 
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Табліца 4. 

 Колькасць неперыядычных выданняў па мэтавым прызначэнні 

(медыцына, тэхніка, прыкладныя навукі) 

 
Гады/мэтавае 
прызначэнне 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 усяг
о 

навуковыя 249 224 220 267 335 263 278 283 337 310 3103 
навукова-
папулярныя 

176 163 249 178 281 318 240 293 296 193 2555 

вытворча-
практычныя 

131 126 132 172 218 259 293 322 271 245 2432 

нарматыўныя 
вытворча-
практычныя 

59 104 160 136 159 168 168 172 241 228 1796 

вучэбныя  348 263 365 394 480 446 494 593 434 397 4688 
даведачныя 186 155 197 146 171 237 296 347 359 300 2676 
інфармацыйныя 6 30 26 30 15 27 24 12 16 19 231 

 
 

Размеркаванне выдадзеных неперыядычных выданняў па мэтавым 

прызначэннi сведчыць, што ў сферы прыкладных навук, тэхнiкi, медыцыны 

ў параўнаннi з папярэднiмi перыядамi ў ХХ стагоддзi змянiлiся прапорцыi 

размяркавання выданняў па мэтавым прызначэннi. На першае месца 

выходзяць вучэбныя выданнi, што звязана не столькi з прадукцыяй 

дзяржаўных выдавецтваў, колькi з актыўнай выдавецкай дзейнасцю 

ўстаноў вышэйшай адукацыi. На другiм месцы па мэтавым прызначэннi 

стаяць навуковыя выданнi. Гэта станоўчая тэндэнцыя, якая сведчыць пра 

актывiзацыю даследчыцкай дзейнасцi ў прыкладных галiнах навукова-

тэхнiчнай i медыцынскай сферы. Па ранейшаму, даведачныя выданнi 

займаюць сярэднiя пазiцыi. Яны суправаджаюць як навуковыя даследваннi, 

так i прыкладныя распрацоўкi, i сферу баўлення вольнага часу, i вучэбны 

працэс. У iх выданнi ўдзельнiчаюць дзяржаўныя i недзяржаўныя 

выдавецтвы, якiх значна больш. Адметнасць новага перыяда звязана 

таксама i са значным павялiчэннем колькасцi навукова-папулярных 

выданняў. Калi на папярэднiх этапах развiцця выдавецкага патоку мы 

канстатавалi недахоп у падрыхтоўцы навукова-папулярнай лiтаратуры, то ў 

ХХI стагоддзi колькасць навукова-папулярнай лiтаратуры павялiчылась у 
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некалькi разоў. Значную ролю адыгралi недзяржаўныя выдавецтвы, якiя 

выдаюць лiтаратуру аб здаровым ладзе жыцця, аб рамонце бытавой тэхнiкi, 

аб вядзеннi прысядзiбнай гаспадаркi, вырошчваннi раслiн i хатнiх жывёлах 

i iнш. Сярод навукова-папулярнай лiтаратуры па-ранейшаму адсутнiчаюць 

працы аб значных дасягненнях беларускiх вучоных i практыкаў  навукова-

тэхнiчнай i медыцынскай сфер. На даным этапе назiраецца памяншэнне 

выдання вытворча-практычнай лiтаратуры, што з’яўляецца негатыўнай 

тэндэнцыяй. Калi ў сферы прыкладных навук, тэхнiкi i медыцыне не стае 

практычных кiраўнiцтваў, метадычных указанняў для практычнай 

дзейнасцi, вытворчых манаграфiй, гэта можна разглядаць як недахоп.  У 

сувязi з увядзеннем з 2005 года ў дзеянне СТБ ГОСТ 7.60-2005 “Выданнi. 

Асноўныя вiды”, у выданнях Нацыянальнай кнiжнай палаты пачалi 

ўлiчваць iнфармацыйныя выданнi, да якiх можна аднесцi бiблiяграфiчную, 

рэфератыўную, аглядную прадукцыю бiблiятэк i iнфармацыйных цэнтраў. 

Значная колькасць iнфармацыйных выданняў выдавалася ў пачатку данага 

перыяда: ў 2002, 2004, 2006 гг. Потом, колькасць такiх выданняў 

скарачается . 

У Беларусi выдаецца вялiкая колькасць перыядычных выданняў i 

выданняў, якiя прадаўжаюцца па розных налiнах НТiМС. Па даных 

Нацыянальнай кнiжнай палаты,  ў дзяржаўным бiблiяграфiчным 

паказальнiку «Летапiс перыядычных выданняў» iх адлюстроўвана  звыш 

300. На долю выданняў гэтых галiн прыпадае 37,6% ад усяго патоку 

перыядычных выданняў i выданняў, якiя прадаўжаюцца. Пераважаюць у 

патоку часопiсы. Размяркаванне часопiсаў па галiнах паказала, што больш 

усяго выдаецца часопiсаў па розных галiнах тэхнiкi (37,5%), медыцыны 

(29,2%), прыродазнаўчых навук (25%), меньш  усяго выдаецца часопiсаў 

па сельскай гаспадаркi (8,3%). [Дадатак ]. Перыядычныя выданнi па 

галiнах навукова-тэхнiчнай сферы выдаюцца пераважна на рускай мове 

(звыш 80%), выданнi на беларускай мове складаюць каля 17%. На iншых 

мовах выдаецца каля 3% перыядычных выданняў. Сярод iх англiйская i 
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польская мовы. Важнай з пункту зроку карыстальнiка i бiблiятэкi 

з'яўляецца размяркаванне перыядычных выданняў па мэтавым 

прызначэннi. Па галiнах НТiМС выдаюцца навукова-практычныя часопiсы 

(каля 42%), навуковыя часопiсы складаюць звыш 32%, вытворча-

практычныя часопiсы (каля 12%), навукова-метадычныя часопiсы склада-

юць 9% i навукова-папулярныя 5%. Найбольш вядомымi ў краiне 

з’яўляюцца навуковыя часопiсы, якiя выдае Нацыянальная Акадэмiя Навук 

Беларусi i РУП «Издательский дом «Белорусская наука». Гэта часопiсы 

«Весцi Нацыянальнай Акадэмii Навук Беларусi». Вылучаюцца  серыi: аг-

рарных навук, медыцынскiх навук, бiялагiчных навук, хiмiчных навук, 

фiзiка-тэхнiчных навук i iнш. Выдаюцца  галiновыя часопiсы па 

прыродазнаўчых навуках: «Ботаника (исследования)», «Дифференциаль-

ные уравнения», «Теоретическая и прикладная механика», «Журнал при-

кладной спектроскопии», «Родная прырода» i iншыя. Па розных галiнах 

тэхнiкi выдаюцца часопiсы: «Строительство», «Транспорт», «Пищевая 

промышленность: наука и технологии», «Механика машин, механизмов и 

материалов», «Радиолюбитель» i шэраг iншых. Па медыцынскiх праблемах 

выдаюцца часопiсы «Здравоохранение», «Медицинский вестник», «Онко-

логический журнал», «Новости медико-биологических наук», «Здоровье и 

успех» i iншыя. Па сельскай гаспадарцы выдаюцца  часопiсы «Беларусское 

сельское хозяйство», «Овощеводство», «Беларускi пчаляр» «Наше сель-

ское хозяйство» i iншыя. Важкай крынiцай аператыўнай iнфармацыi наву-

ковага характару з’яўляюцца часопiсы, якiя выдаюцца ўстановамi вышэй-

шай адукацыi. Як правiла, яны маюць аднолькавую назву «Вестник…», 

выдаюцца у серыях, прысвечаных прыродазнаўчых, тэхнiчных, 

медыцынскiх, сельскагпаспадарчых навуках.  У цэлым, часопiсы, якiя вы-

даюцца ў краiне, адрознiваюцца па многiх параметрах: мэтавым 

прызначэннi, галiновай прыналежнасцi, чытацкiм адрасе, выдаўцам, аб’ёму 

i тыражу i кожная бiблiятэка, абапiраючыся на веды аб кантынгенце 

чытачоў, iх iнфармацыйных патрэбнасцях, можа набыць неабходныя для 
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яе.  Каля 15 часопiсай па галiнах НТiМС маюць электронныя аналагi  i 

размяшчаюцца ў Iнтэрнет. Гэта, напрыклад, электронны часопiс «Агроба-

за: специализированный журнал: торговля, переработка, материально-

техническое снабжение», электроныя аналагi друкаваных версiй часопiсаў 

«Белорусское сельское хозяйство», «Наше сельское хозяйство» i iншыя. У 

2008 годзе быў створаны сайт www/mednovosty.by, якi аб’яднаў 2 навуко-

ва-практычных i iнфармацыйна-аналiтычных часопiса «Медицинские но-

вости» (1995 год выдання) i «Современная стоматология» (1997 год вы-

дання). Тут змешчаюцца артыкулы з названых часопiсаў, а таксама шмат 

фактаграфiчнай, аналiтычнай i iншай iнфармацыi аб дасягненнях меды-

цынскай навукi i практыкi, медыцынскiх тэхналогiях. Адбор iнфармацыi 

праводзiцца шляхам аналiза БД «Medline», фондаў РНМБ i iншых крынiц 

iнфармацыi. Стваральнiкi сайта забяспечваюць доступ i да архiва тэкстаў 

навуковых аглядаў, артыкулаў, якiя друкавалiся ў часопiсах ў розная гады. 

 Колькасць створаных iнавацыйных рашэнняў, якiя маюць патэнтную 

ахову пастаянна павялiчваецца. Даныя Нацыянальнага цэнтра 

iнтэлектуальнай уласнасцi  (http://www.belgospatent.org.by) сведчаць, што 

колькасць выданных патэнтаў на вынаходствы з 1993 па 2011г.г. складае 

16065, на карысныя мадэлi 8095, на прамысловыя ўзоры –2326. У 

Рэспублiцы Беларусь зарэгiстравана 125027 таварных знакаў i знакаў 

абслугоўвання, 48 тапалогiй iнтэгральных мiкрасхем. Асноўная колькасць 

вынаходстваў створана па хiмii (раздзел «С» Мiжнароднай патэнтнай 

класiфiкацыi), медыцыне(класс А61), фiзiке (раздзел G), 

будаўнiцтве(раздзел Е) i iншых галiнах. Карысныя мадэлi пераважаюць па 

розных тэхналагiчных працэсах, транспарцiроўцы (раздзел В), 

машынабудаваннi, ацяпленнi, асвятленнi (раздзел F). Гэтыя даныя паказва-

юць, што ахоўваюцца ў асноўным iнавацыйныя рашэннi ў прыкладных 

галiнах, якiя i забяспечваюць тэхнiчны прагрэс i дзяржаўныя прыярытэты. 

Неапублiкаваныя дакументы, сярод якiх пераважаюць справаздачы аб 

навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх, вопытна-тэхналагiчных ра-
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ботах падцвярджаюць, што ў Рэспублiцы Беларусь надаецца значная увага 

развiццю даследаванняў у розных галiнах НТiМС. Напрыклад, у 2011г. у 

Беларускiм iнстытуце сiстэмнага аналiзу i iнфармацыйнага забеспячэння 

навукова-тэхнiчнай сферы (http://www.belisa.org.by) было зарэгiстравана 

5836 такiх даследаванняў, у 2012г.– 3611. Акрамя таго, даны iнфармацыйны 

цэнтр рэгiструе дэпанiраваныя навуковыя работы па розных галiнах. 

Прамысловыя каталогi на абсталяванне – гэта неабходныя дакументы 

пры выбары абсталяваня, яго набыццi, аналiза i параўнання параметраў 

выпускаемых машын i механiзмаў. Рэгiстрацыю абсталявання, якое 

вырабляецца ў нашай краiне, ажыццяўляе Дзяржаўны цэнтр каталагiзацыi 

прадукцыi пры Беларускiм дзяржаўным iнстытуце стандартызацыi i 

сертыфiкацыi (http://www.gskp.belgiss.org. by). Аб кожным вiдзе 

абсталявання прыведзены звесткi аб яго прызначэннi, параметрах i 

характарыстыках (напрыклад, габарыты, шырыня, даўжыня, хуткасць 

выканання тэхналагiчных аперацый, паказчыкi энергаэфектыўнасцi, расход 

топлiва i iншыя). Прыводзяцца нарматыўныя дакументы i знешнi выгляд 

аб’екта. 

Нарматыўна-тэхнiчныя дакументы выкарыстоўваюць пры вытворчасцi 

прадукцыi, аказаннi паслуг практычна ва ўсiх галiнах НТiМС. Даныя 

Беларускага дзяржаўнага iнстытута стандартызацыi i сертыфiкацыi 

(http://www.gskp.belgiss.org. by) сведчаць, што ў Рэспублiцы Беларусь 

дзейнiчаюць 10 тэхнiчных рэгламентаў, 174 тэхнiчных кодэксаў 

устоявшэйся практыкi, каля 17 тысяч дзяржаўных стандартаў i 21 

класiфiкатар тэхнiка-эканамiчнай iнфармацыi. 

Пытаннi да самакантролю 

1.Назавiце сучасныя прапорцыi ў выданнi галiновай лiтаратуры НТiМС 

па мэтавым прызначэннi. 

2. Праiлюструйце вiдавую разнастайнасць нарматыўна-тэхнiчных, 

патэнтных дакументаў i прамысловых каталогаў. 
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3.Патлумачце, чаму выданне галiновай лiтаратуры на першым этапе 

(да 1960г.) не супадае з сучаснымi прапорцыямi ў выданнi кнiг i брашюр.  

 

2.3. Інфармацыйныя рэсурсы асобных галін навукова-тэхнічнай і 

медыцынскай сферы 

У склад бібліяграфічных рэсурсаў уключаюцца бібліяграфічныя 

паказальнікі (навукова-дапаможныя, прафесійна-вытворчыя, 

рэкамендацыйныя), даведачна-пошукавы апарат (ДПА), базы і банкі даных 

(БД, БнД). 

На сучасным этапе на дзяржаўным узроўні сфарміраваны цэнтры 

инфармавання па неапублікаваных, нарматыўна-тэхнічных дакументах, па 

патэнтнай інфармацыі, прававой і картаграфічнай інфармацыі. 

Сістэма бягучых навукова-дапаможных паказальнікаў прадстаўлена 

выданнямі, якія рыхтуюць рэспубліканскія органы навукова-тэхнічнай 

інфармацыі. Сярод іх Беларускі інстытут сістэмнага аналізу і 

інфармацыйнага забеспячэння навукова-тэхнічнай сферы (БелІСА) 

Дзяржаўнага Камітэта па навуцы і тэхналогіі, створаны ў адпаведнасці з 

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 363 ад 13.09.96 г. як навукова-

даследчая ўстанова на базе 3-х цэнтраў, перададзеных са складу былога 

БелНДІНТІ. На БелІСА ўскладзена функцыя нацыянальнага 

інфармацыйнага цэнтра па каардынацыі міждзяржаўнага абмену навукова-

тэхнічнай інфармацыяй у Рэспубліцы. Акрамя таго, у сферы дзейнасці 

інстытута знаходзяцца навуковыя даследаванні ў галіне: 

- навукова-тэхнічнай палітыкі; 

- інавацыйных даследаванняў; 

- міжнароднага навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва,  

а таксама выдавецкая дзейнасць і арганізацыя выстаў.  

ДУ БелІСА ажыццяўляе дэпаніраванне рукапісных работ па 

гуманітарных, прыродазнаўчых, дакладных і прыкладных навуках, розных 

галінах народнай гаспадаркі, медыцыне ў мэтах азнаямлення навуковых, 
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навукова-даследчых і праектнканструктарскіх арганізацый, вышэйшых і 

сярэдніх спецыяльных вучэбных устаноў, прадпрыемстваў, вучоных і 

спецыялістаў з рукапісамі навуковых артыкулаў, манаграфій, матэрыялаў 

канферэнцый, сімпозіўмаў, якія немэтазгодна тыражыраваць звычайным 

спосабам друку, а таксама са справаздачамі аб НДР і тлумачальнымі 

запіскамі да ВКР і ВТР, прынятых інстытутам. 

Інстытут ажыццяўляе ў адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў 

Рэспублікі Беларусь ад 13 мая 1997 г. № 472 дзяржаўную рэгістрацыю 

навукова-даследчых, вопытна-канструктарскіх і вопытна-тэхналагічных 

работ, вядзе дзяржаўны іх рэестр, а таксама фарміруе і актуалізуе 

адпаведныя комплексныя БД і фонд справаздачнай навуковай 

дакументацыі па зарэгістраваных работах (тэхнічныя заданні, выніковыя і 

прамежкавыя справаздачы, тлумачальныя запіскі праектаў). 

З 1997 года Інстытут выпускае бібліяграфічную інфармацыю 

“Бюллетень регистрации НИР, ОКР, ОТР”. Бюлетэнь утрымлівае 

пералік зарэгістрыраваных у інстытуце работ за пэўны перыяд у 

адпаведнасці з дзяржаўным рубрыкатарам навукова-тэхнічнай інфармацыі, 

у межах рубрык – па нумарах дзяржаўнай рэгістрацыі. 

Інфармацыю аб завершаных НДР, а таксама аб прынятых на 

дэпаніраванне рукапісных работах па гуманітарных, прыродазнаўчых, 

дакладных і прыкладных навуках, галінах народнай гаспадаркі, медыцыне 

Інстытут ажыццяўляе ў выглядзе штоквартальнага «Реферативного 

сборника непубликуемых работ: Отчеты о НИР, ОКР, ОТР, 

депонированные рукописи». Мэта выдання – азнаямленне ўстаноў і 

спецыялістаў дзяржавы з вынікамі навукова-даследчай і вопытна-

канструктарскай дзейнасці. Групоўка матэрыялаў ажыццяўляецца па 

рубрыках дзяржаўнага рубрыкатара НТІ, а ўнутры – па нумарах 

дзяржаўнай рэгістрацыі.  
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Інстытут генерыруе поўнатэкставую БД “Каталог НДР і ВКР”. Акрамя 

таго, інстытут выдае часопіс “Новости науки и технологий”, матэрыялы 

канферэнцый, інфармацыйна-аналітычныя выданні ДКНТ. 

Наступным рэспубліканскім цэнтрам з’яўляецца Беларускі 

дзяржаўны інстытут стандартызацыі і сертыфікацыі (БелДІСС), які 

ажыццяўляе інфармаванне аб нарматыўна-тэхнічных дакументах у 

традыцыйным і аўтаматызаваным рэжымах. На сучасным этапе Інстытут 

вядзе ІПС «Стандарт». 

Нарматыўна-пошукавая сістэма (ІПС) “Стандарт” з’яўляецца 

шматфункцыянальным комплексам, з дапамогай якога можна 

аўтаматызаваць усе асноўныя функцыі па рабоце з фондамі нарматыўных 

дакументаў і аказанні інфармацыйных паслуг. У састаў ІПС “Стандарт” 

уваходзіць банк даных (БнД) нарматыўных дакументаў па стандартызацыі 

(больш 60 тыс. дакументаў). БнД уключае наступныя бібліяграфічныя БД: 

- БД СТБ (Дзяржаўныя стандарты РБ); 

- БД ГОСТ (Міждзяржаўныя нарматыўныя дакументы); 

- БД ТУ (Тэхнічныя ўмовы прадпрыемстваў і арганізацый); 

- БД ІСО (Стандарты міжнароднай арганізацыі па стандартызацыі); 

- БД МЭК (Стандарты міжнароднай электратэхнічнай камісіі); 

- БД DIN (Еўранормы, гарманізаваныя ў Германіі); 

а таксама БД санітарных нормаў, правіл, патрабаванняў да розных 

сфер дзейнасці. 

У традыцыйным выглядзе (на папяровым носьбіце) з 1998 года 

Інстытут рыхтуе “Информационный указатель технических условий 

(ИУТУ)”, які выпускаецца 6 раз на год. Кожны выпуск ИУТУ складаецца 

з трох частак.  

Частка першая ўтрымлівае інфармацыю аб зарэгістраваных ТУ, да 

якіх зарэгістраваны змены, адмененых і замененых дакументах і аб ТУ да 

якіх узноўлена дзяржаўная рэгістрацыя.  
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У дргую частку ўключана інфармацыя аб зарэгістраваных ТУ і 

дакументы, да якіх зарэгістраваны змены.  

У трэцяй частцы даецца адрасная інфармацыя аб утрымальніках 

арыгіналаў ТУ РБ і іншых дзяржаў СНД.  

Сістэматызацыя матэрыялаў у адпаведнасці з кодамі і 

класіфікацыйнымі групамі  міждзяржаўнага класіфікатара МКС 

(ИСО/ИНФКОМКС) 001–96. Да першай і другой частак дадаюцца 

нумарацыйныя паказальнікі штогоднік «Каталог держателей подлинников 

технических условий» у 2-х тамах. Каталог утрымлівае інфармацыю аб ТУ, 

якія ўнесены ў “Реестр государственной регистрации ТУ», рыхтуецца з 

выкарыстаннем ІПС «Стандарт» на падставе бібліяграфічнай інфармацыі 

БД «ТУ – технические условия РБ».  

Інфармацыя ў выданні сістэматызуецца ў адпаведнасці з МКС 

(ІСО/ІНФКОМКС) 001–96. У межах кожнай класіфікацыйнай групы ТУ 

размяшчаюцца ў алфавіце найменняў.  

Акрамя таго, Інстытут рыхтуе галіновыя выпускі «Каталог держателей 

подлинников ТУ. Упаковка и размещение грузов (тара). По состоянию на 

01.03….). 

Па стане на 01.01… года Інстытут выпускае афіцыйнае выданне 

“Каталог технических нормативных правовых актов в области техническо-

го нормирования и стандартизации». “Каталог” рыхтуецца з дапамогай 

ІПС «Стандарт» на падставе бібліяграфічных БД Нацыянальнага фонду 

стандартаў. Каталог выходзіць ў 4-х тамах і ўяўляе звод (збор) 

дзейнічаючых, а таксама зацверджаных па стане на 01.01… года у РБ 

тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне стандартызацыі (ТНПА). 

Каталог утрымлівае інфармацыю аб СТБ (дзяржаўныя стандарты): ГОСТ 

(міждзяржаўныя стандарты); “Правілы ЕЭК ААН; стандарты СЭВ; ОКРБ 

(агульнадзяржаўныя класіфікатары); РДРБ (кіруючыя дакументы, 

зацверджаныя Дзяржстандартам; ПМГ, РМГ (правілы і рэкамендацыі па 
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міждзяржаўнай стандартызацыі. Том 4 утрымлівае нумерацыйны і 

прадметны паказальнікі ТНПА. 

Распалажэнне дакументаў унутры раздзелаў па міждзяржаўнаму 

класіфікатару стандартаў (МКС). 

Таксама БелДІСС штомесячна інфармуе аб новых зменах, адмененых 

ТНПА ў інфармацыйным зборніку “Информационный бюллетень техниче-

ских нормативно-правовых актов”. Гэтае выданне ўключае інфармацыю аб 

дзяржаўных, міждзяржаўных, міжнародных стандартах. У кожным 

раздзеле прыводзіцца інфармацыя аб новых, уведзеных у дзеянне 

стандартах; адмененых і замененых дакументах, а таксама тэксты 

змяненняў. Пасля кожнага блока звестак размяшчаецца нумарацыйны 

паказальнік, дазваляючы весці пошук новых, адмененых, замененых 

стандартаў і дакументаў, у якія ўнесены змены.  

У некаторых выпусках гэтага зборніка даецца інфармацыя аб праектах 

стандартаў (папярэдніх стандартах), а таксама тэксты законаў і пастаноў 

дзяржаўных арганізацый, звязаных з тэхнічным нарміраваннем і 

стандартызацыяй.  

Акрамя таго, Інстытут рыхтуе тэматычныя каталогі ТНПА, 

напрыклад, “Каталог ТНПА в области технического нормирования и 

стандартизации по теме Медицинские изделия и материалы» (по 

состоянию на 01.08.2006 г.). 

Штомесячна выпускаецца «Бюллетень новых поступлений», у якім 

даецца бібліяграфічная інфармацыя аб тэхнічных нарматыўных прававых 

актах, інфармацыйна-даведачных матэрыялах, навукова-тэхнічнай 

літаратуры, перыядычных выданнях, якія паступілі ў Нацыянальны фонд 

ТНПА ў галіне тэхнічнага нарміравання і стандартызацыі.  

У канцы 1990-х гадоў БелДІСС набыў функцыі цэнтра каталагізацыі 

прадукцыі, у адпаведнасці з якім выпускае каталогі прадукцыі, 

зарэгістраванай у Дзяржаўным цэнтры каталагізацыі прадукцыі. 

Напрыклад, ужо выйшлі наступныя каталогі «Электронная техника. Радио-
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электроника и связь», «Оборудование для пищевой промышленности», 

«Отделочные материалы в строительстве» і іншыя.  

Нацыянальны цэнтр інтэлектуальнай уласнасці (НЦІУ) 

Дзяржаўнага патэнтнага камітэта рэспублікі ажыццяўляе дзяржаўную 

рэгістрацыю аб’ектаў прамысловай уласнасці.  

З 1994 года пачалася падрыхтоўка інфармацыі аб вынаходках, 

карысных мадэлях, прамысловых узорах, таварных знаках. Сёння НЦІУ 

выпускае асобныя бюлетэні, прысвечаныя пэўнаму аб’екту – вынаходству, 

прамысловаму ўзору і г.д. Сістэматызацыя матэрыялаў ажыццяўляецца  ў 

адпаведнасці з міжнароднымі класіфікацыямі – МПК, МКПУ, МКТЗ і г.д. 

З 1994 года Цэнтр выдае Афіцыйны бюлетэнь «Вынаходствы. 

Карысныя мадэлі. Прамысловыя узоры». У першай частцы «Вынаходства» 

– публікуецца інфармацыя аб нацыянальных заяўках, аб міжнародных 

заяўках (РСТ), якія ўступілі ў нацыянальную фазу ў РБ і звесткі аб 

патэнтах на вынаходства, якія ўнесены ў Дзяржаўны рэестр 

вынаходніцтваў РБ. У кожнай частцы гэтага раздела друкуюцца 

сістэматычны і нумерацыйны паказальнікі ў адпаведнасці з МПК. 

Другі раздзел «Карысныя мадэлі» утрымлівае звесткі аб патэнтах на 

карысныя мадэлі, якія ўнесены ў Дзяржаўны рэестр РБ. ДБА прадстаўлены 

сістэматычным і нумерацыйным паказальнікамі. 

Трэці раздзел «Прамысловыя ўзоры» друкуе звесткі аб патэнтах на 

прамысловыя ўзоры, якія ўнесены ў Дзяржаўны рэестр РБ. Таксама ёсць 

сістэматычны і нумарацыйны паказальнікі ў адпаведнасці з Міжнароднай 

класіфікацыяй (МКПУ). 

Акрамя таго, у бюлетэні друкуецца інфармацыя аб узнаўленні дзеяння 

патэнтаў, аб уступцы патэнтаў, рэгістрацыі ліцэнзійных дагавораў і інш. 

З 2010 г. ажыццяўляецца выпсук афіцыйнага электроннага выдання на 

аптычным дыску “Библиографический указатель действующих патентов 

Республики Беларусь на изобретения, полезные модели, промышленные 
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образцы”, які ўтрымлівае звесткі аб дзейнічаючых па 1 студзеня патэнтах 

Рэспублікі Беларусь. 

Штомесяц таксама з 1994 г. цэнтр выдае другі Афіцыйны бюлетэнь 

«Таварныя знакі і знакі абслугоўвання. Назвы месцаў паходжання 

тавараў». 

У бюлетэні друкуюцца звесткі аб адпаведным відзе ахоўных 

дакументаў, унесеных у Дзяржаўны рэестр РБ. Сістэматычны і 

нумерацыйны паказальнікі ў адпаведнасці з Міжнароднай класіфікацыяй 

(МКТЗ) даюць магчымасць устанавіць №№ заявак, №№ пасведчанняў РБ, 

выдадзеных па пэўнаму класу класіфікатара. 

З 1997 года ў адпаведнасці з Законам РБ «О патентах на сорта 

растений» два раза ў год Цэнтр рыхтуе афіцыйны бюлетень «Сарты 

раслін». 

З мэтай забеспячэння паўнаты пошуку інфармацыі з 2006 года НЦІУ 

рыхтуе штогодныя дапаможныя паказальнікі да ўсяго камплекта 

афіцыйных бюлетэняў: гадавыя сістэматычныя, нумарацыйныя 

паказальнікі вынаходак і імянны паказальнік заяўнікаў і ўладальнікаў 

патэнтаў па вынаходцы. 

НЦІУ таксама стварыў электронныя БД вынаходак і таварных знакаў  

Беларусі, доступ да якіх магчымы на сайце гэтай арганізацыі.  

Такім чынам, можна канстатаваць, што спецыялісты ў галіне 

навукова- тэхнічнай і медыцынскай  сферы забяспечаны бягучай 

інфармацыяй аб розных відах дакументаў, якія можна акрэсліць як 

спецыяльныя віды навукова-тэхнічнай літаратуры і дакументацыі. Але для 

вырашэння навуковых, вытворчых задач спецыялісту неабходна 

інфармацыя і іншага кшталту, бо забеспячэнне галіны характарызуецца 

суадносінамі паміж бібліяграфічнымі рэсурсамі і характарам, аб’ёмам 

патрэбнасцей у бібліяграфічнай інфармацыі. 

Для таго, каб мець уяўленне аб бібліяграфічным забеспячэнні галіны 

ці асобных яе раздзелаў, напрамкаў неабходна дастаткова добра 
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арыентавацца ў змястоўнай, функцыянальнай, тыпа-відавой структуры 

бібліяграфічных рэсурсаў. Ніжэй будзе разгледжана сістэма 

iнфармацыйных рэсурсаў кожнай з галін, якія ўваходзяць у навукова-

тэхнічную і медыцынскую сферу. Масіў традыцыйных бібліяграфічных 

паказальнікаў складаецца з паказальнікаў выдадзеных асобна, 

унутрыкніжных і унутрычасопісных паказальнікаў, прыартыкульных і 

прыкніжных спісаў літаратуры (якія асобна разглядацца не будуць). 

Інфармацыйныя рэсурсы па  прыродазнаўстве 

На стан бібліяграфічнай прадукцыі па прыродазнаўчых навуках 

аказваюць уплыў шматлікія паказчыкі. Перш за ўсё – тэматыка 

даследаванняў, якія ажыццяўляюцца ў галіновых інстытутах НАН, НДУ, 

вышэйшых навучальных установах.  

На працягу ўсяго тэрміна было падрыхтавана больш 500 

паказальнікаў. На першым этапе – 20 паказальнікаў, а за першую 10-годку 

XXI стагоддзя – 106. 

Калі на працягу другога этапа сярэднягадавы паказчык складаў 7 

паказальнікаў, то на сучасным этапе ён узрос амаль да 11. Тым не менш 

весці размову аб забеспячэнні спецялістаў той ці іншай галіны 

прыродазнаўства сістэмай бібліяграфічных дапаможнікаў практычна 

немагчыма.  

Асноўная частка паказальнікаў падрыхтавана бібліёграфамі ЦНБ імя 

Я. Коласа НАН і яе філіялаў, што з’яўляецца апраўданым, бо бібліятэка 

з’яўляецца галіновым цэнтрам бібліяграфавання літаратуры па 

прыродазнаўстве. Заснаваная у 1925 годзе пры Інстытуце беларускай 

культуры (Інбелкульт) фундаментальная бібліятэка акадэміі навук Беларусі 

ў 1966 годзе стала насіць імя Я. Коласа, а ў 1981 г. была пераіменавана ў 

ЦНБ імя Я. Коласа НАН. У адпаведнасці з пастановай СМ БССР ад 25 мая 

1990 г. была аднесена да ліку навукова-даследчых устаноў. 

Такім чынам ЦНБ – адзіная ў рэспубліцы навукова-даследчая ўстанова 

па праблемах бібліятэчнай справы, бібліяграфазнаўства, гісторыі кнігі, 
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ажыццяўляе навуковыя даследванні з мэтай аптымізацыі сістэмы 

інфармацыйнага забеспячэння навукі Беларусі. Бібліятэкай падрыхтавана 

амаль 40 зборнікаў навуковых работ, якія адлюстроўваюць матэрыялы, 

падрыхтаваны супрацоўнікамі ЦНБ і вучонымі спецыялістамі іншых 

устаноў рэспублікі, разглядаюцца разныя аспекты стану навукова-

бібліяграфічнай дзейнасці. 

У 2000 г. бібліятэка стала членам кансорцыума расійскіх бібліятэк і 

навуковых устаноў і атрымала доступ да Навуковай электроннай 

бібліятэкі, якая створана пры Расійскім фондзе фундаментальных 

даследванняў (больш 900 тыс. артыкулаў больш чым з 1500 назваў 

навуковых часопісаў буйнейшых выдавецтваў). 

ЦНБ актыўна займаецца падрыхтоўкай бібліяграфічных 

паказальнікаў, на гэты час можна весці размову амаль аб 200 

бібліяграфічных пасобіях. У бібліятэцы укаранены ўсе модулі бібліятэчнай 

сістэмы БІП 2000, што дазволіла аўтаматызаваць тэхналагічны працэс. З 

2005 г. бібліятэка перайшла на нацыянальны фармат прадстаўлення 

бібліяграфічных даных BelMARC. 

Аналіз падрыхтаваных бібліяграфічных дапаможнікаў па 

прыродазнаўстве з пункту гледжання прыналежнасці да розных відаў 

сведчыць, што абсалютная большасць іх з’яўляецца навукова-

дапаможнымі, але да месца будзе адзначыць, што паказальнікі прац 

супрацоўнікаў НДУ і персанальныя, якія носяць больш прэстыжны, чым 

інфармацыйны характар, займаюць дастаткова вялікае месца, што ўжо 

даўно не прызнаецца мэтазгодным. 

Разам з тым, персанальныя і паказальнікі прац супрацоўнікаў НДУ 

даюць уяўленне аб тэматыцы, кірунках навуковых даследаванняў асобных 

навукоўцаў і ўстаноў, дазваляюць вызначыць уклад вучоных у развіццё 

навукі. З пункту гледжання формы выдання неабходна падкрэсліць: 

большасць паказальнікаў выходзіла асобнымі самастойнымі выданнямі на 

першых двух этапах, а на сучасным – унутрычасопісныя. 
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Адметнымі асаблівасцямі сістэмы бібліяграфічных паказальнікаў па 

прыродазнаўчым навукам з’яўляецца наяўнасць паказальнікаў вялікага 

храналагічнага ахопу; выданняў, якія працягваюцца, паказальнікаў 

вялікага аб’ёму, добрага метадычнага ўзроўню і паліграфічнага 

афармлення. Усе дапаможнікі ўключаюць не толькі беларускую, але і 

замежную літаратуру, паколькі развіццё навукі немагчыма толькі на 

нацыянальных крыніцах. 

Даследаванні ў галіне прыродазнаўчых навук у рэспубліцы 

ажыццяўляюцца ў інстытутах Нацыянальнай Акадэміі навук, 

неакадэмічных НДУ, вышэйшых навучальных установах. Акадэмія навук 

ажыццяўляе каардынацыю навуковых даследаванняў ва ўсёй рэспубліцы. 

Вынікі даследаванняў друкуюцца ў выглядзе кніг, артыкулаў і іншых 

дакументаў, якія адлюстроўваюцца ў бібліяграфічнай прадукцыі. 

Спажыўцамі прыродазнаўчай бібліяграфічнай інфармацыі з’яўляюцца 

навуковыя супрацоўнікі навукова-даследчых устаноў і вышэйшых 

навучальных устаноў, аспіранты,  студэнты, спецыялісты сумежных навук.  

Відавочна, што розныя навукі па-рознаму забяспечаны беларускімі 

бібліяграфічнымі паказальнікамі. Па колькасці створаных дапаможнікаў на 

другім этапе першае месца займалі біялагічныя навукі, потым фізіка-

матэматычныя, геолага-геаграфічныя і хімічныя навукі. На сучасным этапе 

першае месца займаюць паказальнікі па фізіка-матэматычным навукам. 

Неабходна падкрэсліць адсутнасць стабільнасці ў падрыхтоўцы 

бібліяграфічнай прадукцыі. Так, калі ў 2001-2005 гг. падрыхтавана 41 

паказальнік, то ў 2006-2010 – 65. 

Паказальнікі па біялагічных навуках займалі першае месца на другім 

этапе. Тут неабходна адзначыць штогоднікі па флоры і фаўне, якія з 1970 г. 

рыхтавала ЦНБ імя Я.Коласа і комплексны паказальнік «Полесье». Але з 

сярэдзіны 80-х гадоў замест штогоднікаў пачалі выходзіць 5-цігоднікі і 

нават паказальнікі, якія ўключалі звесткі аб крыніцах за 10 гадоў па 

праблемах флоры і фаўны. Акрамя таго, бібліятэка падрыхтавала і 
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фундаментальныя рэтраспектыўныя паказальнікі «Советская литература 

по флоре и растительности Белоруссии» і «Животный мир Белоруссии», 

якіх ахопліваюць перыяд з 1919 па 1968 гг.  

Сярод рэтраспектыўных вызначаюцца і паказальнікі НББ “Савецкая 

кніга пра Беларусь” і “Прырода Беларусі” і паказальнікі, прысвечаныя 

рэспубліканскім запаведным месцам «Беловежская пуща (1835–1983 гг.) і 

«Березинский заповедник (1925–1986 гг.)». Паказальнікі, якія ў пэўнай 

ступені дапамагаюць ліквідаваць прабелы ў бібліяграфаванні літаратуры 

аб прыродных багаццях – анатаваныя спісы літаратуры, якія рыхтавала 

бібліятэка Дзяржаўнага камітэта па ахове прыроды.  

Значнае месца ў бібліяграфічнай прадукцыі па біялагічных навуках 

належыць паказальнікам работ супрацоўнікаў НДУ (эксперыментальнай 

батанікі, фізіялогіі, генетыкі і цыталогіі і інш) і персанальныя, 

прысвечаныя акадэмікам НАН В.Купрэвічу, А.Вечару, Д.Голубу, 

У.Булыгіну і інш.  

У падрыхтоўцы паказальнікаў па фізіка-матэматычных навуках 

адзначаецца дзейнасць Інстытута фізікі НАН і яго філіяла, які рыхтаваў 

штогоднікі «Оптические квантовые генераторы», рэтраспектыўны 

паказальнік «Интегральная оптика» і «Передаточные функции оптических 

систем», які працягваецца, Інстытут фізікі твёрдага цела – «Химическая 

связь в полупроводниках», Інстытут цепла- і масаабмену – «Библиография 

по реофизике» і інш.  

Што тычыцца паказальнікаў па хімічных і геолага-геаграфічных 

навуках, то гэта пераважна паказальнікі работ супрацоўнікаў НДУ 

(агульнай і неарганічнай хіміі, фізіка-арганічнай хіміі) і персанальныя 

паказальнікі.  

На працягу першага 10-годдзя XXI стагоддзя значная ўвага надавалася 

бібліяграфічным паказальнікам, прысвечаных вядомым беларускім 

вучоным, якія рыхтуюць бібліятэкі многіх ВНУ рэспублікі, ЦНБ імя 
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Я.Коласа НАН. Так, ЦНБ выпусціла больш за 20 такіх работ, якія 

ўваходзяць у серыю “Біяграфіі вучоных Беларусі”. 

Сярод амаль 70 паказальнікаў ёсць падрыхтаваныя ў вышэйшых 

навучальных і навукова-даследчых установах. Значная колькасць іх 

выходзіла ў серыях “Библиография ученых Беларуси”, “Люди белорусской 

науки”, “Ученые Республики Беларусь”, “Ученые Гомельского 

государственного университета имени Ф. Скорины” і інш. Пэўная 

колькасць паказальнікаў выйшла ў серыі “Библиография ученых 

Беларуси”. Сярод іх паказальнік “Андрей Александрович Богуш (к 80-

летию со дня рождения)”, які ўтрымлівае ў храналагічным парадку 

манаграфіі, тэзісы дакладаў, аўтарэфераты, прэпрынты, навуковыя 

артыкулы, кандыдацкія дысертацыі, абароненыя пад яго кіраўніцтвам. 

Паказальнік забяспечаны імянным паказальнікам. 

Да 95-годдзя доктара фізіка-матэматычных навук Ф.І. Фёдарава 

падрыхтаваны “Библиографический указатель трудов Ф.И. Фёдорова”. 

Звесткі аб вучоным-біёлаге, спецыялісце ў галіне геномікі, генетыкі, 

экалогіі, біяэвалютыке можна атрымаць у выданні “Владимир Кириллович 

Савченко: библиография”. У паказальніку   частка тэксту надрукавана на 

англійскай мове, ён уключае спіс літаратуры аб жыцці і дзейнасці 

вучонага, храналагічны паказальнік навуковых прац (манаграфіі, рукапісы, 

прэпрынты, навуковыя артыкулы, тэзісы дакладаў і іншыя матэрыялы на 

рускай, беларускай і англійскай мовах за 1962-2009 гг., а таксама работы, 

якія выходзілі пад рэдакцыяй В.К. Саўчанка, спісы кандыдацкіх і 

доктарскіх дысертацый, падрыхтаваных у лабараторыі тэарэтычнай 

генэтыкі, якую ўзначальваў В.К. Саўчанка, а таксама аўтарскія 

пасведчанні. 

Да 70-годдзя з дня нараджэння і 50-годдзя працоўнай дзейнасці 

падрыхтаваны паказальнік “Кручек Семен Александровнч: 

библиографический указатель научных трудов”, у якім адлюстравана 539 
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назваў манаграфій, тэзісаў дакладаў, навуковых артыкулаў і інш. 

матэрыялаў на беларускай, рускай і замежнай мовах за 1965-2007 гг. 

Акрамя таго, апублікаваны паказальнікі “Владимир Антонович 

Пилипович: (к 75-летию со дня рождения)”, “Академик   Любовь  

Владимировна  Хотылева”, “Член-корреспондент Сергей Владимирович 

Абламейко: (к 50-летию со дня рождения)”, “Коннищев Виктор 

Степанович: библиографический указатель научных трудов”.  

Звяртае на сябе ўвагу своеасаблівая серыя спісаў літаратуры 

прысвечаная акадэміку А.С. Махначу “Кандидатские диссертации [по 

геологии] выполненные под руководством А.С. Махнача”, “Литература о 

жизни и трудах академика, [ученого-геолога] А.С. Махнача”, “Научные 

работы [по геологии] под ред. акад. А.С. Махнача”, “Хронологический 

указатель трудов [ученого-геолога, академика Национальной академии 

наук] А.С. Махнача”. 

У серыі “Люди белорусской науки» сярод іншых надрукаваны «Член-

корреспондент АН СССР А.А. Шлык: воспоминания современников: 

[библиографический указатель]”. “Библиография работ биолога-генетика 

Н.В. Трубина”. У паказальніку адлюстравана 128 назваў навуковых прац 

акадэміка Н.В. Трубіна за 1947-1991 гг. 

У паказальніку “Основные научные труды члена-корреспондента НАН 

Беларуси М.Т. Чайки [по ботанике: список]” адлюстраваны навуковыя 

працы аўтара за 1955-1999 гг. на беларускай, рускай і замежных мовах. 

Манаграфіі, артыкулы, дысертацыі, пад кіраўніцтвам В.М. 

Цярэнцьева, усяго 207 назваў на беларускай і рускай мовах за 1948-1981 гг. 

пералічаны ў дапаможніку “Список основных научных трудов (по 

ботаннке) профессора В.М. Терентьева”. 

У апошняе дзесяцігоддзе актыўную работу па падрыхтоўцы 

персанальных бібліяграфічных дапаможнікаў ажыццяўляе Гомельскі 

дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. Сярод падрыхтаваных 

паказальнікаў за разглядаемы перыяд трэба адзначыць “Максимей Иван 
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Васильевич: библиография доктора технических наук, почетного 

профессора ГГУ им Ф. Скорины”. 

Акрамя персанальных, надрукаваны таксама паказальнікі работ 

супрацоўнікаў навукова-даследчых інстытутаў, але колькасць іх нязначная. 

Перш за ўсё гэта “Монографии и сборники трудов [Института физико-

органической химии] за последние 40 лет”. 

Манаграфіі, вучэбныя дапаможнікі, артыкулы, надрукаваныя ў 

зборніку “Вопросы радиоэлектроники”, усяго 539 назваў за 1963-2006 гг. 

на рускай, англійскай і польскай мовах адлюстраваны ў спісе “Публикации 

сотрудников [НИИ электронных вычислительных машин] НИИЭВМ”. 

Падкрэсліваючы значэнне гэтага віда бібліяграфічнай прадукцыі для 

вырашэння пытання аб укладзе навукоўцаў у распрацоўку асобных галін, 

навуковых напрамкаў, тым не менш неабходна адзначыць, што пры 

агульным змяншэнні колькасці бібліяграфічнай прадукцыі такая ўвага да 

персанальных дапаможнікаў не можа ацэньвацца станоўча.  

На сучасным этапе ў гады апошняй пяцігодкі ў “Летапісу друку 

Беларусь” зарэгістраваны толькі навукова-дапаможныя  паказальнікі. Але 

можна дапусціць, што пэўная колькасць рэкамендацыйных паказальнікаў 

створана абласнымі бібліятэкамі, але інфармацыя аб іх не паступіла ў 

НКП.  

У пэўнай ступені гэта звязана з укараненнем аўтаматызаваных 

тэхналогій у практыку работы бібліятэк і, перш за ўсё, у дзейнасць ЦНБ 

імя Я.Коласа, якая задавальняе інфармацыйныя патрэбнасці супрацоўнікаў 

НДУ.  

З 1990 г. бібліятэка генерыруе электронныя рэсурсы: БД, а з 1994 г. – 

электронны каталог (ЭК). Бібліятэка вядзе 12 лакальных БД. Сярод іх 

найбольш значнымі па аб’ёму з’яўляецца «Природа Беларуси», «Учёные 

НАН Беларуси», «Биографии академиков и членов-корреспондентов НАН» 

(полнотекстовая), «Издания НАН Беларуси». 
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Разам са стварэннем уласных БД ЦНБ ЦНБ НАН Беларусі набывае БД 

на сучасных носьбітах. Толькі фонд аддзела даведачна-інфармацыйнай 

работы ўтрымлівае каля 30 расійскіх і замежных БД сярод іх дакументна-

рэфератыўная БД Усерасійскага інстытута навукова-тэхнічнай інфармацыі 

«РЖ Физика», палітэматычная БД «РЖ Биология. Физика. Химия» і інш. 

Колькасць замежных БД у апошнія гады значна ўзрасла. Акрамя 

вельмі карыснай бібліяграфічнай «Science Citation Index», у бібліятэку 

паступілі «Boston Spa Conferences» і шмат інш. З сайта бiблiятэкi 

забяспечваецца доступ карыстальнiкаў да поўных тэкстаў акадэмiчных 

часопiсаў, пералiку БД, якiя генерыруе бiблiятэка, электроннаму каталогў. 

Інфармацыйныя рэсурсы медыцыне 

У масіве бібліяграфічных паказальнікаў медыцынскай тэматыкі можна 

выдзеліць навукова-дапаможныя, прафесійна-вытворчыя і 

рэкамендацыйныя паказальнікі.  

На тэматыку, колькасныя і якасныя змены бібліяграфічнай прадукцыі 

ўплывае развіццё навуковых даследаванняў, стварэнне НДУ, лабараторый, 

рост сеткі лячэбна-прафілактычных устаноў. Неабходна адзначыць, што 

найбольш значныя змены адбыліся, пачынаючы з 1970-80 гг. З гэтага часу 

сталі рыхтавацца паказальнікі па 19 медыцынскіх спецыяльнасцях, якія 

адпавядаюць накірункам навуковай і арганізацыйнай дзейнасці 

Міністэрства аховы здароўя і НПЦ рэспублікі.  

Падрыхтоўкай бібліяграфічнай прадукцыі ў РБ займаюцца наступныя 

бібліятэкі і ўстановы: 

Рэспубліканская навуковая медыцынская бібліятэка (РНМІ), навукова-

медыцынскія бібліятэкі медыцынских устаноў вышэйшай адукацыi, НДУ. 

Бібліяграфія медыцынскай літаратуры, як і па іншых галінах, прайшла ў 

сваім развіцці 3 этапы. Значная частка ствараемых у рэспубліцы 

паказальнікаў належыць бібліёграфам Рэспубліканскай навукова-

медыцынскай бібліятэкі – галоўнага цэнтра па бібліяграфаванні 

медыцынскай літаратуры. РНМБ была створана ў маі 1940 года на базе 

 78 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
бібліятэкі Мінскага медінстытута, што паспрыяла планаваму характару 

падрыхтоўкі бібліяграфічнай прадукцыі, пашырэнню віда-тыпалагічнай 

разнастайнасці паказальнікаў з мэтай задавальнення інфармацыйных 

патрэбнасцей карыстальнікаў. У гэты час прадзелана вялікая работа па 

ўдасканаленні методыкі складання бібліяграфічных прадуктаў. На трэцім 

этапе актыўна ідзе працэс укаранення аўтаматызаваных тэхналогій у 

практыку работы бібліятэк, ажыццяўляецца міжнародане супрацоўніцтва, 

выкарыстанне БД замежных краін.  

РНМБ выконвае функцыі нацыянальнага сховiшча дакументаў па 

медыцыне і ахове здароўя, галіновага цэнтра межбібліятэчнага і 

міжнароднага абанемента, рэспубліканскага дэпазітарыя літаратуры па 

медыцыне і ахове здароўя. Бібліятэка з’яўляецца навукова-метадычным і 

каардынацыйным цэнтрам для медыцынскіх бібліятэк РБ. 

Дзейнасць бібліятэкі накіравана на фарміраванне і захаванне 

інфармацыйных рэсурсаў, задавальненне бібліятэчна-бібліяграфічных 

патрэбнасцей спецыялістаў аховы здароўя, а таксама на інфармацыйнае 

забеспячэнне і садзейнічанне ў правядзенні навуковых даследванняў і 

распрацовак у галіне медыцынскай навукі. 

Фонд бібліятэкі з’яўляецца нацыянальным дастаяннем і налічвае 

больш за 900 тыс. айчынных і замежных дакументаў. Бібліятэка 

прадстаўляе доступ карыстальнікам да айчынных і міжнародных 

інфармацыйных рэсурсаў, у т. л. з дапамогай сродкаў тэлекамунікацыйнай 

сувязі. 

РНМБ займаецца распрацоўкай, стварэннем і ўкараненнем уласных і 

выкарыстаннем галіновых і міжгаліновых баз і банкаў, праграмнага і 

лінгвістычнага забеспячэння, стваральнiца ўласнага сайта i партала http:// 

www.mеd. вy. 

Бібліятэка выконвае функцыі рэгіянальнага цэнтра дакументацыі 

сусветнай арганізацыі аховы здароўя на тэрыторыі Беларусі, з’яўляецца 

актыўным удзельнікам Міжнароднага Кансорцыума медыцынскіх 
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бібліятэк па карпаратыўнай аналітычнай роспісі перыядычных выданняў і 

членам Некамерчаскага Партнерства па садзейнічанню медыцынскім 

бібліятэкам. 

На першым этапе падрыхтавана 21 самастойны паказальнік, што зусім 

недастаткова для такога адрэзку часу. У параўнанні з першым этапам на 

другім колькасць паказальнікаў узрасла больш чым у 20 разоў. 

(Сярэднегадавая колькасць падрыхтаваных паказальнікаў – 16). Але, 

неабходна памятаць, што значнае месца ў гэтым масіве належыць спісам 

літаратуры і даведкам. На пачатку трэцяга этапа сярэднегадавая колькасць 

зменшылася да 13 у сувязі з пераходам на аўтаматызаваныя тэхналогіі, а ў 

першым 10-годдзі XXI cт.  і ўвогулле да 11. Сення немагчыма весці 

размову аб планавасці, стабільнасці ў падрыхтоўцы бібліяграфічнай 

прадукцыі, аб чым сведчаць наступныя лічбы. Так, у штогодніках НКП за 

2001-2005 гг. адзначана 40 пасобій, а за 2006-2010 гг. іх зарэгістравана 

амаль удвая больш – 73. 

Тым не менш па колькасці рыхтуемай бібліяграфічнай прадукцыі 

медыцына займае першае месца сярод галін разглядаемай сферы.  

Бягучая інфармацыя аб дакументах па кірунках, галінах медыцыны і 

аховы здароўя пачала планамерна развівацца з канца 70-х гадоў па 

некалькіх напрамках. 

Агульнагаліновы паказальнік «Новые медицинские издания» РНМБ 

выдае 1 раз у 2 месяцы, ён уключае новыя паступленні айчынных і 

замежных кніг, электронных дакументаў, дэсертацый, якія абараняліся ў 

Беларусі, і іншых дакументаў. Кожны з уваходзячых дакументах мае шыфр 

захавання. На сучасным этапе з’явіўся новы раздзел, які адлюстроўвае 

нарматыўна-прававыя акты, што будзе спрыяць рэалізацыі задачы 

комплекснага інфармавання карыстальнікаў.  

Штоквартальна выдаваўся паказальнік «Сигнальная информация по 

зарубежной литературе». У ім даваліся бібліяграфічныя апісанні кніг, 

артыкулаў амаль з 400 агульнамедыцынскіх часопісаў. Паказальнік меў 
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сваю ўстаяўшуюся методыку складання, у пэўнай ступені садзейнічаў 

пераадольванню моўнага бар’ера, бо ўсе запісы былі дадзены з 

перакладам.  

Свае камунікатыўныя функцыі па перадачы інфармацыі аб замежных 

выданнях зараз выконвае штогоднік РНМБ «Указатель иностранных 

периодических изданий, выписанных библиотекой на …. год». 

Ролю бягучых агульнагаліновых бібліяграфічных дапаможнікаў 

выконвалi выданні Беларускага цэнтра медыцынскіх тэхналогій, 

інфарматыкі, кіравання і эканомікі «Информационные материалы на 

изданную литературу, содержащую предложения для внедрения в 

практику». У гэтым выданні, прызначаным для ўрачоў-практыкаў, 

паведамлялася аб новай літаратуры, якая садзейнічае вывучэнню і 

ўкараненню перадавога вопыту. Паказальнік рыхтаваўся па асобных 

галінах медыцыны.  

Акрамя таго, цэнтр рыхтаваў яшчэ адно выданне «Сигнальная 

информация об инструктивно-методических материалах, 

поступивших в РСИФ Беларуси, в …. году». 

Мэтай гэтага выдання было садзейнічанне ўкараненню перадавога 

вопыту ў практыку аховы здароўя рэспублікі і камплектаванню 

медыцынскіх устаноў інструктыўна-метадычнымі матэрыяламі, а таксама 

знаёмтсва практычных медработнікаў са зместам дакладаў, якія 

абмяркоўваліся на міжнародных канферэнцыях і сімпозіумах.  

Паказальнікі новых паступленняў выпускаюць таксама бібліятэкі 

медыцынскіх універсітэтаў – Мінскага і Гродзенскага. 

На працягу ўсяго разглядаемага перыяда найбольш значнае месца ў 

масіве бібліяграфічнай прадукцыі належыць навукова-дапаможным 

рэтраспектыўным паказальнікам, падрыхтоўкай якіх займаюцца РНМБ, 

НПЦ, бібліятэкі УВА. Сярод іх вылучаюцца тэматычныя і галтновыя 

бібліяграфічныя паказальнікі і спісы. Так, за пяцігоддзе (2006-2010 гг.) яны 
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склалі 76 %, паказальнікі прац навуковых калектываў і бібліяграфічныя - 

~ 22 %, паказальнікі зместу часопісаў – 2 %. 

Сярод паказальнiкаў, падрыхтаваных РНМБ значнае месца займаюць 

рэспублiказнаўчыя. З кафедрай сацыяльнй гiгiены Мiнскага медiнстытута 

РНМБ падрыхтавала 5 паказальнiкаў “Здравоохранение Беларуси”. Першы 

быў падрыхтаваны ў 1961 годзе i ахоплiваў звесткi аб лiтаратуры за 1919—

1958 гг., другi — за 1959—1968 гг. у сукупнасцi адлюстроўваюць 

дакументы амаль за 70 год. На сучасным этапе ён нязначна змяніў назву і 

ўключае бібліяграфічную інфармацыю аб артыкулах з перыядычных 

выданняў, якія сістэматызаваны па тэмах і храналогіі і звязаны даведкамі 

аб падзеях года, выданымі дзеячамі медыцынскай навукі і практыкі. 

Сярод фундаментальных бiблiяграфiчных паказальнiкаў, якiя 

адлюстроўваюць дакументы па актуальных праблемах неабходна назваць 

“Туберкулёз” у 5 выпусках якога адлюстравана лiтаратура з 1919 года да 

нашых дзён. Увогуле трэба адзначыць, што асноўная частка тэматычных 

рэтраспектыўных паказальнiкаў ахоплiвае важныя актуальныя тэмы. Адна 

з iх з’яўляецца глабальнай праблемай чалавецтва. “Синдром 

приобретенного иммунодефицита”, “Комбинированное и комплексное 

лечение злокачественных опухолей”. 

У другой палове 80-х гадоў стала актуальнай i застаецца да гэтага часу 

тэма, праблема “ЧАЭС”. РНМБ прымала ўдзел у падрыхтоўцы першых 

выпускаў бiблiяграфiчнага дапаможнiка “Чарнобыль”, а потым стала 

самастойна рыхтаваць паказальнiкi па праблемах мiнiмiзацыi наступстваў 

чарнобыльскай трагедыi. 

Дыферэнцыяцыя рэтраспектыўных паказальнiкаў па асобных галiнах 

медыцыны сведчыць аб тым, што больш за ўсё падрыхтавана 

паказальнiкаў па пытаннях арганiзацыi аховы здароўя. 

РНМБ у 80-х гадах разам з БелНДI эпiдэмiялогii i вiрусалогii 

падрыхтаваны шэраг паказальнiкаў па тэме, якая мела агульнасаюзнае 

значэнне “Химиотерапия и химиопрофилактика вирусных инфекций”. У 
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асобных выпусках паказальнiкаў адлюстроўваюцца патэнты ЗША, 

Велiкабрытанii, Францыi, ФРГ, айчынная i замежная лiтаратура. 

Асобную групу рэтраспектыўных паказальнiкаў складаюць 

дапаможнiкi прац супрацоўнiкаў НПЦ рэспублiкi. РНМБ рыхтуе iх разам з 

супрацоўнiкамi iнфармацыйных службаў i спецыялiстамi НПЦ. Так, пад 

рэдакцыяй бiблiёграфаў РНМБ выдадзены паказальнiкi прац 

супрацоўнiкаў НПЦ аховы мацярынства i дзяцiнства за 50 год, НПЦ 

анкалогii и медыцынскай радыялогii, НПЦ гематологii i пералiвання крывi 

i iнш.  

У 2006-2011 гг. такія паказальнікі адлюстроўвалі вынікі навуковай 

дзейнасці Інстытута радыялогіі за 1987-2006 гг., НДІ эпідэміялогіі і 

мікрабіялогіі за 1994-2005 гг., Беларускага НПЦ траўматалогіі і артапэдыі 

за 1981-2005 гг. 

Разглядаючы масiў бiблiяграфiчнай прадукцыi па медыцыне, 

неабходна адзначыць i прафесiянальна-вытворчыя бiблiяграфiчныя 

дапаможнiкi. Так, бiблiятэка БДМУ падрыхтавала некалькi дапаможнiкаў 

прысвечаных у дапамогу выпускнiкам. Яны павiнны стаць настольным 

дапаможнiкам кожнага маладога ўрача. Мэта — пазнаёмiць маладых 

спецыялiстаў з асноўнай лiтаратурай апошнiх год па спецыяльнасцi “В 

помощь выпускнику – врачу педиатару”, стаматолагу і інш. 

У РНМБ iснуе добрая практыка складання да канферэнцый i 

сімпозіумаў спiсаў айчыннай лiтаратуры, яны ўключаюць да 100 назваў 

кнiг, артыкулаў. Адбор матэрыялаў iдзе па каталогах бiблiятэкi i на аснове 

вiзуальнага прагляду перыядычных выданняў. Тэматыка разнастайная 

“Литература по актуальным проблемам хирургии: к 30 съезду хирургов”, 

“Список литературы к Республиканскому совещанию по организации 

питания больных”, “Пути улучшения организации и повышения качества 

лекарственного обеспечения населения: к V съезду фармацевтов. 
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Персанальныя паказальнікі прысвечаны вядомым вучоным медыкам 

Бирич Т.А., Савченко Н.Е., Гулькевічу Ю.В., Дуброўшчык В.І., Круку 

А.С., Герасімовічу Г.І. і іншым. 

Пачынаючы з другой паловы 80-х гадоў у масiве бiблiяграфiчнай 

медыцынскай прадукцыi з’яўляецца новая разнавiднасць — даведкi тыпу 

бiблiяграфiчнага агляду. Яны ставяць наступныя мэты: 

— прапаганда перадавога айчыннага i замежнага вопыту; 

— садзеянне укараненню гэтага вопыту ў практыку; 

— фармiраванне фонду iнфармацыйных матэрыялаў на месцах. 

Кожная “Даведка” прадстаўляе сабой агляд айчыннай i замежнай 

лiтаратуры, якая змяшчае рэкамендацыi для ўкаранення ў практыку. 

Даведкі складаліся вядучымі спецыялістаміМiнiстэрства аховы здароўя, 

вучонымi. У асобныя гады іх колькасць перабольшвала колькасць 

рэтраспектыўных, бягучых i рэкамендацыйных паказальнiкаў. Звычайна 

яны невялікія (да 11 старонак), суправаджаюцца спісам літаратуры. Так, у 

1989 г. зарэгiстрыраваны 34 паказальнiкі i 54 даведкі, у 1991 г. — 15 

паказальнiкаў i 28 даведак. 

Сярод выдадзеных можна адзначыць такія, напрыклад, як “Пчелиный 

яд в практике дерматолога”, “Влияние факторов окружающей среды на 

здоровье населения”. 

Упершыню на сучасным этапе былі падрыхтаваны два паказальніка 

зместу шырока вядомага спецыялістам галіны навукова-інфармацыйнага 

часопіса “Медицинские новости”. Разам яны адлюстроўваюць змест 

апублікаваных у часопісы матэрыялаў за 1995-2005 гг. У другім 

паказальніку ўлічаны артыкулы, у якіх упамінаюцца фармацэўтычныя 

прэпараты. 

Акрамя таго, сярод бібліяграфічных паказальнікаў, створаных ў 2006-

2010 гг. пэўнае месца зацмаюць дапаможнікі, якія адлюстроўваюць 

асобныя віды дакументаў: патэнтныя, нарматыўна-тэхнічныя, 

неапублікаваныя, нарматыўна-прававыя акты. Іх роля звязана з 
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асаблівасцямі запытаў карыстальнікаў на атрыманне інфармацыі, звязаная 

з кіраўнічай і інавацыйнай дзейнасцю спецыяліста. 

У масiве бiблiяграфiчнай прадукцыi па медыцыне i ахове здароўя 

прысутнiчаюць i рэкамендацыйныя паказальнiкi. У агульным выпуску яны 

складаюць невялiкую частку — да 7%. Рэкамендацыйныя паказальнiкi 

разнастайныя па тэматыцы: нiтраты i iх уздзеянне на чалавека, тэмы сям’i, 

праблемы педыятрыi, здаровы лад жыцця. 

Для развiцця рэкамендацыйнай бiблiяграфii вялiкую ролю адыгрывае 

супрацоўнiцтва РНМБ с НББ, якiя штомесячна выдае бiблiяграфiчны 

бюллетэнь “Новыя кнiгi Беларусi”, на старонках якога надрукаваны спiсы: 

“Искусство быть здоровым”, “Путь к себе (как победить стресс)”, 

“Родителям о детях” i iнш. Яны ўключаюць розныя дакументы, даволi 

шырокiя храналагiчныя рамкi дазваляюць выкарыстоўваць iх для 

раскрыцця кнiжнага фонда, абслугоўвання чытачоў. Аднак за апошняе 

дзесяцігоддзе назiраецца знiжэнне iх колькасцi. У 2006-2011 гг. у іх 

падрыхтоўцы прымалі ўдзел Віцебская абласная бібліятэка, НББ. 

На сучасным этапе паралельна са стварэннем традыцыйных 

бібліяграфічных паказальнікаў РНМБ актыўна займаецца арганізацыяй 

задавальнення інфармацыйных патрэбнасцей спецыялістаў на базе 

інфармацыйных тэхналогій. З гэтай мэтай бібліятэка прадстаўляе 

інфармацыю, якую ўтрымліваюць БД уласнай генерацыі і набытыя 

бібліятэкай. Сёння наведвальнікі бібліятэкі маюць магчымасць карыстацца 

насутпнымі БД: 

- “Достижения медицинской науки Беларуси” уключае больш за 

2000 артыкулаў. Друкаваным аналагам з’яўляецца рэцэнзаваны навукова-

практычны штогоднік. 

- “Здравоохранение Беларуси. Учреждения. Услуши и товары. 

Кто есть кто?” Гіпертэкставая фактаграфічная БД утрымлівае інфармацыю 

з 1996 г. аб установах аховы здароўя Беларусі, кіраўніках і вядучых 
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спецыялістах. Друкаваным аналагам з’яўляецца каталог з аналагічнай 

назвай. 

- “Современные методы диагностики лечения и профилактики 

заболеваний”. Гіпертэкставая БД інструкцыйна-метадычных матэрыялаў 

аб новых метадах. 

- “Электроны каталог РНМБ”. Бібліяграфічная БД па медыцыне, 

ахове здароўя і смежным галінам. Утрымлівае з 1991 г. бібліяграфічную 

інфармацыю аб кнігах, аўтарэфератах дысертацый, дысертацыях, 

перыядычных выданнях, артыкулах з часопісаў і зборнікаў.  

- БД авторитетных файлов “Медики Беларуси”. Уключае 

библияграфичную инфармацыю аб знакамитых вучоных и спецыялистах 

Беларуси щ галине аховы здарощя и медыцыны. 

- “БД нормативных документов”. Утрымлівае бібліяграфічную і 

паўнатэкставую інфармацыю аб нарматыўных прававых актах, 

метадычных матэрыялах, стандартах па медыцыне і ахове здароўя РБ і РФ, 

якія паступілі ў бібліятэку з 1991 г. 

- “Редкая книга”. Устрымлівае інфармацыю аб выданнях ХІХ-

ХХ стст. 

- “Сводный каталог иностранных периодических изданий по 

медицине и смежным отраслям”. 

- “MedAzt”. Зводны каталог аналітыкі па медыцыне 

і іншыя. 

Бібліятэка набыла БД «Российская медицина», якая з’яўляецца ЭК 

ЦНМБ РФ, утрымлівае інфармацыю з 1998 г.  

З 1993 г. РНМБ актыўна выкарыстоўвае замежныя БД на CD−ROM БД 

“Medline” утрымлівае апісанне больш 7 млн. запісаў з 3600 часопісаў па 

біамедыцыне з 1966 г. У ёй таксама адлюстроўваюцца рэфераты кніг, 

аўтарэфераты дысертацый, іншых дакументаў.   

БД «The complete yean book collection» за перыяд з 1989 па 1997 гг. 

штогоднік шрача-практыка, матэрыял з 1989 г.  
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Дзякуючы падтрымцы Нацыянальнай медыцынскай бібліятэкі ЗША 

РНМБ мае сувязь па электроннай пошце з бібліятэкай Масачусетскага 

медыцынскага цэнтра. Адкуль медыкі рэспублікі атрымліваюць 

поўнатэкставыя копіі артыкулаў.  

РНМБ мае доступ да 40 БД  сістэмы Medlars Нацыянальнай 

медыцынскай бібліятэкі ЗША ў выглядзе запытаў і адказаў у рэжыме 

электроннай пошты. 

Медыцынскi партал “Здравоохранение и медицинская наука” http:// 

www.mеd. by. забяспечвае карыстальнiкам доступ да электронных 

медыцынскiх рэсурсаў Iнтернэт Беларусi i Расii, поўных тэкстаў 

медыцынскiх часопiсаў, медыцынскай статыстыцы, даведнiкам i 

медыцынскiм энцыклапедыям, электронным выданням. Тут таксама 

размяшчаецца iнфармацыя аб канферэнцыях, выкананых даследаваннях i 

распрацоўках i iнш. 

 

Інфармацыйныя рэсурсы па тэхніке 

Бібліяграфічная прадукцыя па тэхніцы займае другое месца сярод 

галін навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы. Аналіз яе сведчыць, што 

большая частка бібліяграфічных паказальнікаў з’яўляецца самастойна 

выданымі, тэматычнымі. Дасканалых тэндэнцый стабільнасці, росту, ці 

іншых заканамернасцей па асобных галінах устанавіць практычна не 

магчыма. У 70-80 гадах наібольш забяспечанай паказальнікамі была 

энергетыка, што адпавядала яе значэнню і патэнцыялу ў народнай 

гаспадарцы. Асноўная частка прадукцыі па гэтай галіне была 

падрыхтавана ЦНБ НАН і бібліятэкай Цэнтральнага навукова-даследчага 

інстытута комплекснага выкарыстання водных рэсурсаў (ЦНДКВВР). 

Сярод паказальнікаў “Энергетическое хозяйство Белорусской ССР” 

(паўгадавыя  і штогоднікі) у якім адлюстроўвалася літаратура па электра – 

і цеплаэнергетыцы, топліўным рэсурсам, эканоміцы топліўна – 

энергетычных галін, выкарыстанню аўтаматызаваных сістэм кіравання. 
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Паказальнікі з’явіліся базай для стварэння  кумулятыўных выданняў. 

Акрамя таго, былі падрыхтаваны фундаментальныя паказальнікі “ 

Энергетические ресурсы БССР и их использование” и “Энергетическое 

хозяйство Белорусской ССР”. 

У выніку супрацоўніцтва ЦНБ НАН і бібліятэкі ЦНДІКВВР былі 

падрыхтаваны такія паказальнікі як “Искусственное восполнение запасов 

подземных вод” (1892 – 1968 г.г.), “Половодья и паводки”, “Переброска 

стока”, “Гидрологическая роль болот и влияние их осушения на водный 

режим”. Сфарміраваная сістэма дапаможнікаў па водным рэсурсам – 

сур’ёзны ўклад у агульнасаюзную сістэму бібліяграфічных паказальнікаў  

па гэтай актуальнай эканамічнай комплекснай праблеме. 

Пачынаючы з 60-х гадоў у рэспубліцы створана сістэма 

бібліяграфічных дапаможнікаў па цепла – і масаабмену. Першы 

паказальнік, які адлюстроўваў дакументы за 1955 – 60 г.г. быў 

падрыхтаваны ў 1961 годзе, а затым пачалі выходзіць сістэматычныя 

дадаткі “Библиография литературы по тепло – и массообмену”. Акрамя 

таго, неабходна адзначыць фундаментальны паказальнік “ Свободно – 

конвективный тепло – и массообмен”. Чатыры яго выпускі 

адлюстроўваюць звесткі аб кнігах, артыкулах, аўтарэфератах, 

бібліяграфічных паказальніках і іншых дакументах з 1797года. Вартасцю 

паказальніка з'яўляецца дэталёва распрацаваная схема класіфікацыі. 

Паказалінік вызначае высокі метадычны ўзровень і добрае паліграфічнае 

выкананне. 

Па пытаннях машынабудавання, якое займае вядучае месца ў 

народнай гаспадарцы рэспублікі, была падрыхтавана невялікая колькасць 

бібліяграфічных паказальнікаў. Найбольш значнымі з'яўляюцца 

“Машиностроительные предприятия Белорусской ССР”, “Качество 

продукции и контроль в машиностроении”. Па особных галінах 

машынабудавання выпушчаны невялікія паказальнікі, якія не ўяўляюць 

сабой уладкаваную сукупнасць. У падрыхтоўцы гэтых паказальнікаў 
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прымалі ўдзел розныя бібліятэкі: НББ, бібліятэка Беларускага інстытута 

інжынераў чыгуначнага транспарту і інш. 

Сярод галіновых паказальнікаў па праблемах транспарту асноўнае 

месца займаюць дапаможнікі, прысвечаныя чыгуначнаму транспарту. 

Вядучае месца сярод іх належыць паказальнікам Дарожнай НТБ якія 

адрознівае адпрацаваная методыка падрыхтоўкі, актуальнасць тэматыкі, 

дапаўненне. Акрамя спісаў новых паступленняў для бібліятэк сеткі яна 

сістэматычна выдае тэматычныя, альбо праблемна – тэматычныя 

дапаможнікі. 

Самы буйны паказальнік яна падрыхтавала разам з бібліятэкай 

інстытута інжынераў чыгуначнага транспарту  “Белорусской железной 

дороге – 100 лет”, у якім адлюстравала больш за 900 назваў кніг і 

артыкулаў па гісторыі будаўніцтва і развіцця чыгункі. У 1996 г. быў 

надрукаваны паказальнік, прысвечаны 125-годдзю беларускай чыгункі, а 

праз 5 гадоў – 130-годдзю. 

Да групы праблемна-тэматычных належаць такія паказальнікі гэтай 

бібліятэкі, як “Безопасность движения”, “Увеличение статистической 

нагрузки вагона и веса поезда”, “Электрообогрев стрелочных переводов”, 

“АСУ железнодорожным транспортом”, “Бесстыковый путь”, 

“Эксплуатация и ремонт поездов переменного тока” і інш. Паказальнікі 

адлюстроўваюць афіцыйныя матэрыялы, кнігі, артыкулы, інфармацыйныя 

лісткі і інш. дакументы за апошнія 3-4 гады.  

Што тычыцца спецыялістаў іншых галін транспарту, то яны павінны 

спадзявацца толькі на супрацоўнікаў бібліятэк, якія рыхтуюць па іх 

запытах тэматычныя даведкі. Бо ўсё, што падрыхтавана для іх 

абмяжоўваецца адным-дзвумя дапаможнікамі, якія прадстаўляюць ці 

пералік рацыяналізатарскіх прапаноў, ці паказальнік зместу замежных 

часопісаў. Вядома, што гэтага недастаткова. 

На перыяд трэццяга этапа прыпадае  ўзрастанне ролі РНТБ, галоўнага 

цэнтра па бібліяграфаванню тэхнічнай літаратуры.  
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РНТБ – гэта самая буйная сярод спецыялізаваных бібліятэк Рэспублікі 

Беларусь і адзіная, якая мае найбольш поўныя фонды патэнтных, 

нарматыўна-тэхнічных дакументаў, прамысловых каталогаў і навукова-

тэхнічнай літаратуры ў краіне. Знаходзіцца ў падпарадкаванні Дзяржаўнага 

камітэта па навуке і тэхналогіях Рэсрублікі Беларусь (ДКНТ). 

Асноўнай мэтай дзейнасці РНТБ з’яўляецца забеспячэнне свабоднага 

доступа да навукова-тэхнічнай інфармацыі, фарміравання найбольш 

поўных у Беларусі інфармацыйных рэсурсаў па навуцы і тэхналогіях, 

ажыццяўлення бібліятэчнага і інфармацыйна-бібліяграфічнага 

абслугоўвання прадпрыемстваў, арганізацый і іншых катэгорый 

карыстальнікаў. 

Місія РНТБ – садзейніцтва развіццю навукова-тэхнічнай сферы 

Рэспублікі Беларусь пасродкам забеспячэння максімальнага доступа да 

уласных рэспубліканскіх і международных інфармацыйных рэсурсаў 

карыстальніках усіх рэгіёнаў Беларусі. Асноўныя віды дзейнасці: 

- фарміраванне фонда айчыннай і замежнай літаратуры па тэхніцы, 

тэхналогіях, эканоміцы, прамысловасці і смежных галінах, фондаў 

патэнтных дакументаў, нарматыўна-тэхнічных дакументаў па 

стандартызацыі, прамысловых каталогаў.; 

- даведачна-бібліяграфічнае, інфармацыйнае і бібліятэчнае абслугоўванне 

прадпрыемстваў і арганізацый рэспублікі, спецыялістаў навукова-

тэхнічнай і прамысловай сферы; 

- стварэнне ЭК па фонду бібліятэкі і філіялаў і забеспячэнне Internet-

доступа да яго, а таксама удзел у стварэнні зводных электронных 

каталогаў (ЗЭК) бібліятэк Беларусі і краун СНД; 

- стварэнне праблемна-арыентаваных баз данных (БД) па актуальнай 

тэматыцы; 

- правядзенне комплексных навукова-тэхнічных мерапрыемстваў з мэтай 

інфармацыйнай падтрымкі развіцця і ўкаранення інавацыйных тэхналогій 

ў розных галінах прамысловасці Рэспублікі Беларусь; 
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- аказанне метадычнай дапамогі НТБ, службам стандартызацыі, 

інфармацыйных і патэнтным службам прадпрыемстваў і арганізацый 

рэсрублікі. 

РНТБ з’яўляецца галоўнай інфармацыйнай базай для інавацыйнага 

развіцця прыкладной навукі і вытворчасці і яе галоўная задача – 

комплексная інфармацыйная падтрымка навукова-тэхнічнай і інавацыйнай 

дзейнасці прадпрыемстваў і арганізацый Рэспублікі Беларусь. 

З мэтай паляпшэння інфармацыйнага забеспячэння вучоных і 

сецыялістаў навукова-вытворчай сферы рэгіёнаў пастановай СМ РБ ад 

21.01.1994 г. створаны абласныя навукова-тэхнічныя бібліятэкі па правах 

філіялаў РНТБ у гарадах Брэсце, Віцебску, гомелі, Гродне і Магілёве. 

Бібліятэкай падрыхтаваны шэраг рэтраспектыўных дапаможнікаў па 

актуальных тэмах. Усе яны адпавядаюць адзінай методыцы – 

адлюстроўваюць айчынную і замежную літаратуру – кнігі, артыкулы, 

інфармацыйныя матэрыялы, патэнтную і нарматыўна-тэхнічную 

дакументацыю. У дапаможніках, як правіла, ёсць прадмова, паказальнікі. 

Большасць дапаможнікаў уключае звесткі аб дакументах за апошнія 3-5 

гадоў. Да такіх паказальнікаў адносяцца “Энергосберагающие технологии 

и оборудование”, “ Экономия материалов в машиностроении” і інш. Але 

сярод выданняў РНТБ ёсць і такія, у якіх літаратура адлюстравана за 

значна большы адрэзак часу. Напрыклад, “Переработка отходов”, 

“Гісторыя развіцця вынаходніцтва на Беларусі”. Гэты рэтраспектыўны 

паказальнік прасочвае гістарычны шлях развіцця вынаходніцтва ў нашай 

краіне. Ён ўключае выданні за 1945-1995 гг., якія падрыхтаваны 

беларускімі аўтарамі ці надрукаваны на тэрыторыі Беларусі.  

Акрамя РНТБ у падрыхтоўцы паказальнікаў прымалі ўдзел і іншыя 

бібліятэкі. Так, Нацыянальная бібліятэка выдае паказальнікі “Чарнобыль”, 

якія рыхтавалі і галіновыя бібліятэкі краіны. 

Акрамя таго, за апошняе 5-годдзе падрыхтавана пэўная колькасць 

навукова-дапаможных паказальнікаў. Так, Віцебская абласная бібліятэка 
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падрыхтавала паказальнік “Энергосбережение- веление времени: (библио-

графические указатель литературы)”. Паказальнік часткова анатаваны, 

адлюстроўвае манаграфіі, афіцыйныя выданні, вучэбныя матэрыялы і 

артыкулы, 191 назва на беларускай і рускай мовах, а таксама спіс 

літаратуры “Охрана труда на предприятиях: аннотированный 

библиографический список литературы” Спіс уключае бібліяграфічныя 

запісы на кнігі, часопісныя і газетныя артыкулы за 1978-2009 гг. 

Акрамя таго, надрукаваны шэраг паказальнікаў, якія адлюстроўваюць 

нарматыўныя дакументы ў пэўных галінах.  

Напрыклад, “Перечень стандартов ГПО “Белэнерго” по состоянию на 

01.01.2009” у якім адлюстравана 977 галіновых ТНД, “Перечень 

технических нормативных правовых актов (ТНПА) Республики Беларусь 

по электротехнике по состоянию на 01.03.2009” які утрымлівае 

дзяржаўныя стандарты, тэхнічныя рэгламенты, амаль 1200 назваў. 

Тэхнічныя нарматыўныя прававыя акты, стандарты ICO, заканадаўчыя 

акты Еўрапейскага саюза і еўрапейскія стандарты ўтрымлівае выданне 

“Электрические бытовые приборы: каталог ТНПА: (по состоянию на 

01.11.2008 г.)”. 

Сістэматызаваную інфармацыю аб манаграфіях, зборніках навуковых 

прац і матэрыялах канферэнцый, навуковых артыкулах, вучэбных 

выданнях ўтрымліваюць некалькі выпускаў выдання “Список 

опубликованных научных работ по результатам выполнения заданий 

ГПФОФИ “Строительство и архитектура”. 

Традыцыйным для масіву бібліяграфічнай прадукцыі з’яўляецца 

наяўнасць біябліяграфічных паказальнікаў. За разгялдаемы перыяд 

падрыхтаваны паказальнікі, прысвечаныя дактарам навук Цэнтральнага 

навукова-даследчага інстытута комплекснага выкарыстання водных 

рэсурсаў (ЦНДІКВВР) А.Д. Якушка, М.У. Фёдараву. У параўнанні з 

прыродазнаўчымі навукамі колькасць іх значна меншая. Так, за 2001-2010 
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гг. падрыхтавана 18 дапаможнікаў, што складае амаль 29 % (супраць 65% 

па прыродазнаўстве). 

У серыі “Профессора ВГТУ” надрукованы паказальнікі прысвечаныя 

дактарам тэхнічных навук “Сункуев Борис Семенович, доктор техн. наук, 

профессор: (у 70-летию со дня рождения): библиогрфаический указатель”, 

“Владимир Евгеньевчи Горбачик”, “Александр Григорьевич Коган”. Да 65-

годдзя доктара тэхнічных навук, прафесара Э.М. Бабенка ў Полацку 

падрыхтаваны паказальнік у серыі “Ученые Полоцкого государственного 

университета”. 

Таксама, выдадзены “Библиографический список статей, патентных 

документов, справочных, научных и учебных изданий специалиста в 

области дорожного строительства И.И. Моновича” і спіс “Опубликованные 

научно-технические работы энергетика А.Н. Дорофейчика” і інш.  

Акрамя падрыхтоўкі паказальнікаў па традыцыйнай тэхналогіі РНТБ і 

яе абласныя філіялы арганізоўваюць інфармацыйнае абслугоўванне навукі 

і вытворчасці на базе новых інфармацыйных тэхналогій. РНТБ 

прадстаўляе спецыялістам аператыўную інфармацыю з дапамогай БД − 

рэфератыўных, бібліяграфічных, фактаграфічных. Сёння бібліятэка 

прапануе спецыялістам інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў 27 БД. Сярод 

бібліяграфічных БД вылучаюцца: 

− «Экономика производства», утрымлівае інфармацыю аб кнігах, 

артыкулах з перыядычных выданняў з 1995 года. 

− «Инновационная деятельность» з 1995 года, кнігі, артыкулы з 

айчынных перыядычных выданняў. 

− «Устойчивое развитие» − з 1994 г.  

− «Энергосбережение». Рэтраспектыва 1982 г. Створана ў 1997 г., 

утрымлівае бібліяграфічныя запісы на кнігі, артыкулы з айчынных і 

замежных выданняў, патэнтныя дакументы, прамысловыя каталогі, 

нарматыўныя вытворча-практычныя выданні.  
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− «Машины и оборудование для санитарной очистки города» таксама 

ўключае інфармацыю аб кніжных выданнях, патэнтных, НТД, 

прамысловых каталогах з 1981 г.  

− «История развития изобретательства в Беларуси». Створана ў 1997 

г., уключае бібліяграфічныя запісы на кнігі, артыкулы, архіўныя 

матэрыялы, пачынаючы з першага афіцыйна зарэгістраванага 

вынаходніцтва. Рэтраспектыва − 1821−2000 гг.  

− «Статьи по стандартизации», уключае артыкулы з айчынных 

перыядычных выданняў з 2002 года. 

Фактаграфічныя БД: 

− «Внедренные изобретения (Республика Беларусь)» утрымлівае 

бібліяграфічныя запісы на прадпрыемствах і ўстановах РБ з указаннем 

года і месца ўкаранення з 1961 г.  

− «Материалы международных выставок». Уключае інфармацыю аб 

прыстэндавых матэрыялах міжнародных выстаў, якія адбыліся ў Мінску з 

1993 г.  

Значнае месца ў інфармацыйным абслугоўванні спецыялістаў 

належыць БД, набытыя РНТБ. Сярод іх поўнатэкставыя БД патэнтных 

дакументаў (21) Аўстраліі, Аўстрыі, Бельгіі, Велікабрытаніі, еўрапейскім 

патэнтным заяўкам, міжнародным заяўкам (РСТ) і інш.  

Рэфератыўныя БД (7) на вынаходніцтвы Японіі, Францыі, РФ, 

Аўстраліі і інш.  

Бібліяграічныя БД (4) − уключаюць інфармацыю аб патэнтах ЗША, 

Германіі, РФ і інш. краін. 

Акрамя таго, РНТБ набыла БД таварных знакаў, прамысловых узораў, 

даведачна-пошукавыя БД. 

На сайце бiблiятэкi для карыстальнiкаў даступны: электронны каталог, 

бiблiяграфiчныя тэматычныя спiсы лiтаратуры па тэматыцы значных 

дзяржаўных навукова-тэхнiчных праграм, спiсы перыядычных выданняў, 

якiя выпiсвае бiблiятэка па галiнах тэхнiкi. Як адзiн з удзельнiкаў 
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праграмы стварэння зводнага ЭК сiстэмы карпаратыўнай каталагiзацыi, 

РНТБ забяспечвае доступ да зводных бiблiяграфiчных рэсурсаў  НББ i 

ЦНБ НАН iмя Я. Коласа. На сайце таксама размешчаны фактаграфiчныя 

БД “Беларускiя iмёны ў тэхнiцы”, ёсць пералiк карысных Iнтернэт 

спасылак, размяшчаюцца вiртуальныя выставы. 

Інфармацыйныя рэсурсы па сельскай гаспадарцы 

Паток традыцыйных бібліяграфічных паказальнікаў па сельскай 

гаспадарцы Беларусі складаецца: з паказальнікаў, якія выдадзены асобна; з 

паказальнікаў, якія надрукаваны ўнутры кніг ці часопісаў; а таксама з 

прыкніжных і прыартыкульных спісаў літаратуры. 

На працягу ўсіх гадоў існавання на фарміраванне патоку 

бібліяграфічных паказальнікаў уплывалі аб’ектыўныя і суб’ектыўныя 

фактары. Да аб’ектыўных фактараў трэба аднесці грамадскія 

інфармацыйныя патрэбнасці ў падрыхтоўцы адпаведных паказальнікаў; 

планы работ бібліятэк па падрыхтоўцы бібліяграфічных паказальнікаў. 

Гэтыя планы абавязкова павінны ўлічваць запатрабаванні грамадства і 

рэальны ўзровень бібліяграфічнай забяспечанасці той ці іншай праблемы. 

Суб’ектыўныя фактары звязаны з усведамленнем выдаўцамі, бібліёграфамі 

запатрабаванняў грамадства ў канкрэтных ведах інфармацыі аб дакументах 

і перавод гэтых запатрабаванняў у фактар выдавецкай дзейнасці. 

У тэматычным плане паток бібліяграфічных паказальнікаў па сельскай 

гаспадарцы рэспублікі фарміруецца пад уздзеяннем вырашэння 

спецыяльных доўгатэрміновых праграм. Напрыклад, у 60–80-я гады 

вырашалася праграма  меліярацыі зямель, у 80-я гады – харчовая праграма, 

зараз – праграма па павышэнню якасці харчовых прадуктаў (па зніжэнню 

ступені забруджвання радыёнуклідамі, шкоднымі ўключэннямі). Акрамя 

таго, тэматыка бібліяграфічных паказальнікаў цесна звязана з 

аб’ектыўнымі працэсамі дыферэнцыяцыі і інтэграцыі, якія праходзяць у 

галінах. Дзякуючы гэтаму ў патоку існуюць паказальнікі па 
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аграметэаралогіі і сельскай гаспадарцы, біялагічным метадам і сродкам 

абароны раслін і г.д. 

Трэба памятаць і аб тым, што спецыфічныя рысы сельскай гаспадаркі 

(занальнасць, сезонны характар развіцця, спецыялізацыя) таксама 

непасрэдна ўплываюць на тэматыку рыхтуемых у рэспубліцы 

паказальнікаў.  

Бібліяграфічныя паказальнікі па сельскай гаспадарцы ў рэспубліцы 

складаюць даволі вялікую колькасць, якую можна падзяліць па розных 

прыметах. 

Гэтымі прыметамі могуць быць: характар афармлення (паказальнік, 

спіс, агляд); спосаб апублікавання (апублікаваныя, неапублікаваныя); 

моўны прызнак (аднамоўныя, шматмоўныя); спосаб раскрыцця зместу 

(анатаваныя, рэфератыўныя, аглядныя); спосаб групоўкі матэрыяла 

(алфавітная, сістэматычная і г.д.); па мэтаваму прызначэнню (навукова-

дапаможныя, прафесійна-вытворчыя, рэкамендацыйныя); па відах 

уключаных дакументаў (паказальнікі часопісаў, кніг, спецвідаў тэхнічнай 

дакументацыі і г.д.). Амаль што ўсе віды бібліяграфічнай прадукцыі 

прысутнічаюць у масіве паказальнікаў па сельскай гаспадарцы рэспублікі. 

Галоўным цэнтрам па бібліяграфаванні дакументаў сельска-

гаспадарчай тэматыкі з’яўляецца Бел СГБ створаная ў 1960 г. па 

распараджэнню СМ БССР. 

Сёння БелСГБ – навуковая галіновая бібліятэка, асноўнае 

нацыянальнае хранілішча галіновых інфармацыйных рэсурсаў, 

Нацыянальны цэнтр Міжнароднай інфармацыйнай сістэмы ААН па 

сельскай гаспадарцы і харчаванню FAO AGRIS, цэнтр нацыянальнага 

МБА. З 1995 г. бібліятэка з’яўляецца членам Міжнароднай сеткі 

нацыянальных сельскагаспадарчых бібліятэк FAO AGLINET, якая налічвае 

больш 60 арганізацый і тым самым набыла дзесяткі партнераў па дастаўцы 

нацыянальных дакументаў з розных краін свету. Бібліятэка выдае 
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штоквартальна бюлетэнь “Белорусская сельскохозяйственная библиотека: 

новости, события, комметарии”.  

Бібліятэка ў сваёй дзейнасці супрацоўнічае з буйнейшымі 

бібліятэкамі, найбольш трывалыя сувязі ўстаноўлены з нацыянальнай 

сельскагаспадарчай бібліятэкай ЗША і Цэнтральнай навуковай 

сельскагаспадарчай бібліятэкай (ЦНСГБ) Расіі, куды накіроўваецца 

кантрольны экземпляр сельскагаспадарчай літаратуры, выдадзенай у 

Беларусі. 

Адной з найбольш развітых транснацыянальных інфармацыйных 

сістэм, куды ўвайшла БелСГБ, стала AGRIS (Міжнародная інфармацыйная 

сістэма па сельскагаспадарчым навукам і тэхналогіям). Пачынаючы з 

1994г. бібліятэка адбірае інфармацыю аб лепшых нацыянальных 

публікацыях навуковага, вытворчага, даведачнага і законатворчага 

характару па аспектах АПК у адпаведнасці з рэкамендацыямі ФАО перадае 

ў Каардынацыйны цэнтр ФАО AGRIS у г. Рыме (Італія), які правярае яе 

якасць і ўключае ў БД AGRIS. 

Бібліятэка арганізавала свабодны доступ да міжнародных і 

нацыянальных інфармацыйных рэсурсаў па пытаннях АПК без 

абмежаванняў па ведамаснай прыналежнасці і сацыяльнаму статусу 

карыстальнікаў інфармацыі. 

Бібліятэка прадстаўляе матэрыялы часопіса “Весці Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук” на сваім сайце в Internet 

http://vesti.belal.by. 

З 2006г. бібліятэка з’яўляецца рэгіянальным прадстаўніком у 

аўтаматызаванай сістэме Расійчкага зводнага каталога  навукова-тэхнічнай 

літаратуры (АС РЗв К НТЛ). З 1 чэрвеня 2010г. бібліятэка ажыццявіла 

падпіску на 69 расійскіх часопісаў Навуковай электронай бібліятэкі (НЭБ) 

eLІBRARU – буйнейшы расійскі-інфармацыйны партал у галіне навукі, 

тэхналогіі, які утрымлівае рэфераты і поўныя тэксты больш 12 млн. 

навуковых артыкулаў і публікацый. У 2013г. бібліятэка прадстаўляе 
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доступ да Электроннай бібліятэкі дысертацый Расійскай дзяржаўнай 

бібліятэкі (ЭДБ РДБ). 

Бел СГБ стварае нацыянальны сайт навігатар па лепшым аграрным In-

ternet-рэсурсам РБ “AграWeb. Беларусь”.  На сайце БелСГБ  забяспечаны 

доступ да электроннага каталога, БД, размяшчаюцца поўныя тэксты 

часопiсаў сельскагаспадарчай тэматыкi. Карыстальнiкам даступны 

вiртуальныя выставы. Створаны персанальныя старонкi вучоных-аграрыяў, 

якiя па сутнасцi з’яўляюцца электроннымi персанальнымi паказальнiкамi. 

Фактаграфiчная iнфармацыя –  у выглядзе каляндара навуковых 

мерапрыемстваў. У раздзелах партала  можна знайсцi iнфармацыю аб 

сайтах i парталах па сельскагаспадарчай i сумежнай тэматыцы, аб 

арганiзацыях i ўстановах аграрнай сферы, статыстычныя даныя па асобных 

праблемах анрарнай галiны. Сабраная бібліятэкай інфармацыя з’яўляецца 

важнейшым стратэгічным рэсурсам развіцця эканомікі, навукі, тэхнікі, 

вытворчасці, бізнеса, адукацыі, культуры і духоўнасці. 

У працэсе развіцця бібліяграфічных паказальнікаў па сельскай 

гаспадарцы ў розныя гады папаўнення сукупнага бібліяграфічнага фонда 

новымі адзінкамі складаецца сістэма бібліяграфічных паказальнікаў па 

сельскай гаспадарцы ў рэспубліцы. Праз сукупнасць сістэмных сувязей 

(пераемнасць, функцыянальная спецыялізацыя асобных звёнаў, 

каардынацыя) гэта сістэма пачынае ўздзейнічаць на ўласцівасці новых 

бібліяграфічных элементаў. 

Моцным фактарам уздзеяння на сістэму бібліяграфічных 

паказальнікаў у рэспубліцы з’явілася стварэнне АПК. У сувязі з гэтым 

сістэма бібліяграфічных паказальнікаў з’яўляецца зараз структурным 

элементам самога АПК, дзе ажыццяўляе функцыю забеспячэння. 

Аналіз развіцця асобна выдадзеных бібліяграфічных навукова-

дапаможных паказальнікаў па сельскай гаспадарцы сведчаць аб тым, што 

колькасць паказальнікаў за 60–70-я гады павялічылася больш чым у 3 разы 
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ў параўнанні з першым перыядам. У 80-я гады гэта тэндэнцыя некалькі 

замарудзілася, аднак прырост склаў 1,5 разы.  

У параўнанні з іншымі галінамі развіццё бібліяграфічных 

паказальнікаў па сельскай гаспадарцы ішло больш хуткімі тэмпамі ў 80-я 

гады. Гэта было звязана з перабудовай галіны, выкананнем мэтавых 

комплексных праграм. У 1985 годзе сельская гаспадарка ўвайшла як 

складаная частка ў інтэгрыраваны комплекс розных галін, якія ўключаюць 

вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі, яе пераапрацоўку, дастаўку і 

рэалізацыю – Аграпрамысловы комплекс (АПК). У 1987 годзе было 

прынята “Плажэнне аб сістэме НТІ ў галіне сельскай гаспадаркі”, у сувязі з 

якім Беларуская рэспубліканская навуковая сельскагаспадарчая бібліятэка 

становіцца галоўнай бібліятэкай па абслугоўванню спецыялістаў АПК. У 

гэтыя гады быў створаны і спецыялізаваны інстытут НТІ па АПК у 

рэспубліцы – Беларускі філіял навукова-даследчага інстытута інфармацыі і 

тэхніка-эканамічных даследаванняў аграпрома. Усё гэта дазволіла 

павысіць эфектыўнасць бібліяграфічнай дзейнасці, адраснасць 

бібліяграфічных паказальнікаў, перайсці на новыя формы іх падрыхтоўкі.  

Відавы склад бібліяграфічных паказальнікаў сведчыць аб вялікай 

пераваге галіновых і тэматычных паказальнікаў. Менш 1/3 часткі 

складаюць паказальнікі прац НДУ і біябліяграфічныя. 

На першым этапе развіцця бібліяграфіі сельскагаспадарчай літаратуры 

бібліяграфічная прадукцыя была прадстаўлена ў асноўным тэматычнымі 

спісамі літаратуры. Сярод буйнейшых паказальнікаў былі “Указатель 

литературы по вопросам мелиорации земель Западной области” (1922 г.), 

“Бібліяграфічны паказальнік літаратуры аб бульбе”. Характэрна, што яны 

змяшчалі дарэвалюцыйную літаратуру, адлюстроўвалі розныя віды 

дакументаў на розных мовах. Прыкладам паказальнікаў зместу зборнікаў 

з’яўляецца “Указатель к трудам общества по изучению Белоруссии при 

Горецкой сельскохозяйственной академии”, аднак дастатковага развіцця 

гэты від паказальнікаў у той перыяд не атрымаў. 
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На другім этапе ў рэспубліцы пачалі выдавацца бягучыя паказальнікі 

па сельскай гаспадарцы. Вялікая роля ў іх падрыхтоўцы належыла БелСГБ. 

З 1964 года яна друкавала спісы паступіўшай у бібліятэку новай 

літаратуры па асноўных галінах сельскай гаспадаркі – раслінаводстве, 

жывёлагадоўлі, эканоміцы сельскай гаспадаркі, механізацыі і 

электрыфікацыі і г.д.  

З 1972 г. пачаў выходзіць прафесійна-вытворчы анатаваны паказальнік 

“Новости сельскохозяйственной литераутры”, у якім змяшчаліся як 

айчынныя, так і замежныя дакументы розных відаў. БелСГБ актыўна 

выдавала рэтраспектыўныя бібліяграфічныя паказальнікі па актуальных 

для рэспублікі праблемах “Льноводство”, “Овощеводство защищённого 

грунта”, “Социально-экономическое развитие современного села”. 

У гэты перыяд быў створаны адзін з буйнейшых  паказальнікаў 

сельскагаспадарчай тэматыцы – “Гречиха” за 1824–1971 гг. 

У 80-я гады падрыхтоўку бібліяграфічных дапаможнікаў 

ажыццяўлялі: БелСГБ, бібліятэкі сельскагаспадарчых НДУ, праектна-

канструктарскіх арганізацый, ВНУ рэспублікі, абласныя бібліятэкі, 

БелНДІНТІ, іншыя. Аднак, як і чакалася, на долю БелСГБ, якая з’яўлялася 

галоўнай па абслугоўванню спецыялістаў АПК, прыпадала каля 50% усіх 

падрыхтаваных паказальнікаў. На другім месцы былі – бібліятэкі і органы 

НТІ розных навукова-даследчых, праектна-канструктарскіх арганізацый, 

напрыклад, Усесаюзны навукова-даследчы і праектна-канструктарскі 

інстытут па вытворчасці прадуктаў харчавання з бульбы, БелНДІ 

жывёлагадоўлі і іншыя. Невялікая колькасць паказальнікаў (у цэлым 

больш 10%) прыпадала на абласныя бібліятэкі, бібліятэкі ВНУ, 

БелНДІНТІ, выдавецтвы. Неабходна адзначыць таксама, што ў 

падрыхтоўцы інфармацыйнай прадукцыі тых гадоў вызначаную ролю 

сыграў БФУНДІНТІаграпрам, які выдаваў агляды па актуальных пытаннях 

АПК. Такім чынам, у падрыхтоўку бібліяграфічнай прадукцыі па сельскай 

гаспадарцы ў 80-я гады быў уцягнуты шэраг розных арганізацый. 
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Размеркаванне бібліяграфічных паказальнікаў сельскагаспадарчай 

тэматыкі не паказала рэзкіх хістанняў у колькасці выдадзеных 

дапаможнікаў. У сярэднім штогодна выдавалася 7–8 рэтраспектыўных 

паказальнікаў. Невялікае павелічэнне іх колькасці ў 1983 г. да 10 

паказальнікаў і ў 1986–1989 г. – да 9 паказальнікаў было звязана  са 

зменамі, якія адбываліся ў самой галіне. Напрыклад, у сувязі з пачаткам 

рэалізацыі Харчовай праграмы, арганізацыяй і пачаткам функцыяніравання 

АПК і інш. 

Неабходна адзначыць, што забяспечанасць спажыўцоў розных галін 

бібліяграфічнай інфармацыяй па сельскай гаспадарцы неаднолькавыя. 

Значнае месца сярод бібліяграфічных паказальнікаў па раслінаводстве 

належыць тэматычным спісам літаратуры, якія рыхтаваліся Бел СГБ і 

змяшчаліся  ў “Новых книгах БССР”. Яны былі прысвечаны самым 

актуальным для галіны праблемам, напрыклад, “Послеуборочная 

обработка семян сельскохозяйственных культур”, “Биологические методы 

и средства защиты растений” і іншыя. 

Цікавым прыкладам унутрыкніжнага рэтраспектыўнага  паказальніка 

з’яўляецца тэматычны паказальнік у даведніку “Бульба”. Тут 

адлюстраваны каля 900 дакументаў на беларускай, рускай, украінскай і 

іншых замежных мовах. Храналагічныя рамкі ахопа літаратуры – з 1905 па 

1988 гг., усе дакументы згрупаваны па раздзелах. 

Жывёлагадоўля з’яўляецца адной з прыярытэтных галін сельскай 

гаспадаркі рэспублікі. Таму і заканамерна тая ўвага, якая надаецца 

складанню дапаможнікаў і забеспячэнню спецыялістаў гэтай галіны 

бібліяграфічнай інфармацыяй. Па жывёлагадоўлі складзена каля ¼ усіх 

падрыхтаваных паказальнікаў. Сярод их “Профилактика и меры борьбы с 

болезнями сельскохозяйственных животных в специализированных 

хозяйствах и комплексах”. 

Эканамічныя пытанні развіцця галіны знайшлі адлюстраванне ў 

невялікай, але стабільнай на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў колькасці 
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дапаможнікаў. Гэта паказальнікі, якія складалі БелСГБ і абласныя 

бібліятэкі. Напрыклад, “Социально-экономическое развитие современного 

села”, “Передовой опыт в сельском хозяйстве Гомельской области”, а 

таксама спісы па эканамічным пытанням галіны, напрыклад, “Подряд на 

селе”. і г.д. 

Недастатковая колькасць дапаможнікаў па механізацыі і 

электрыфікацыі сельскай гаспадаркі можна растлумачыць цеснымі 

сувязямі гэтай комплекснай галіны з асобнымі галінамі тэхнікі, у сувязі з 

чым, пытанні канструіравання, рамонта сельскагаспадарчай тэхнікі 

знаходзяць адлюстраванне ў дапаможніках па тэхніцы. У 80-я гады было 

падрыхтавана толькі 2 паказальніка па галінах пераапрацоўкі 

сельскагаспадарчай прадукцыі і толькі 6 дапаможнікаў па харчовай 

прамысловасці, якія зараз уваходзяць у адзіны АПК. Калі разглядаць гэтыя 

дапаможнікі ў адзінай сістэме бібліяграфічнага забеспячэння АПК, дык іх 

недастаткова для рэспублікі ні з пункту гледжання колькасці, ні з пункту 

гледжання забеспячэння асобных галін, ні з метадычнага боку. 

Як правіла, большая частка бібліяграфічных паказальнікаў 

адлюстроўвае дакументы за апошнія 1–3–5 гадоў. Выключэнне складаюць 

паказальнікі прац супрацоўнікаў НДУ, а таксама рэтраспектыўны 

паказальнік у даведніку “Бульба”. Гэта абумоўлена слабай матэрыяльнай 

базай бібліятэк і скарачэннем запытаў чытачоў на рэтраспектыўны пошук 

дакументаў, на выданні мінулых гадоў.  

У масіве бібліяграфічных паказальнікаў ёсць дапаможнікі, якія 

адлюстроўваюць толькі адзін від дакументаў: справаздачы аб НДР, ці 

дакументы на вынаходствы, стандарты. Гэта такія паказальнікі, як 

“Аннотированный перечень законченных НИР…”, “Аннотированный 

указатель изобретений ВНИИИТИМЖа” і інш. Аднак у цэлым, у большай 

частцы падрыхтаваных паказальнікаў адлюстраваны традыцыйныя віды 

дакументаў – кнігі, часопісныя артыкулы.  
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Такім чынам, бібліяграфічная забяспечанасць сельскай гаспадаркі, 

АПК у цэлым мае свае дасягненні. Аднак трэба адзначыць, што па многіх 

тэмах перапрацоўчай прамысловасці, буйных праблемах раслінаводства і 

жывёлагадоўлі, на якіх спецыялізуецца сельская гаспадарка рэспублікі 

сучасных паказальнікаў няма. Не спрыяе гэтаму і тое, што БелСГБ з 

пачатку 90-х гадоў перастала рыхтаваць бібліяграфічныя паказальнікі ў 

традацыйным выглядзе, перайшла да стварэння БД, з’явіўшыся 

першапраходцам у гэтым кірунку дзейнасці сярод галіновых бібліятэк 

рэспублікі.  

Гэта сітуацыя працягваецца на працягу амаль 15 гадоў. Так, за 10-

годдзе (2001-2010 гг.) у рэспубліцэ было падрыхтавана 62 паказальніка. 

Такім чынам, сярэднегадавая колькасць знізілася да 6 у год у параўнанні  з 

папярэднім этапам. 

У патоку бібліяграфічнай прадукцыі, як і раней, адсутнічае падсістэма 

бягучых бібліяграфічных паказальнікаў, што звязана з выпускам 

“Кніжнага летапісу” і іншых бягучых выданняў Нацыянальнай кніжнай 

палаты, у якіх можна знайсці інфармацыю аб новых дакументах. 

Найбольшая колькасць бібліяграфічных дапаможнікаў з’яўляецца 

рэтраспектыўнымі. На жаль, у патоку не прадстаўлены і рэкамендацыйныя 

бібліяграфічныя паказальнікі, хаця ў грамадстве адчуваецца патрэбнасць у 

рэкамендацыі лепшай літаратуры па вырошчванню асобных відаў 

сельскагаспадарчых раслін, жывёл, кветак. 

Паступова скарачаецца колькасць самастойных форм бібліяграфічных 

паказальнікаў, адбываюцца змены ў іх відавым складзе. Перавага ў патоку 

бібліяграфічнай прадукцыі аддаецца бібліяграфічным паказальнікам, 

прысвечаным вядомым навукоўцам і педагогам. За гэты перыяд 

падрыхтаваны паказальнікі прысвечаныя акадэмікам І.С. Нагорскаму, М.І. 

Смеяну, выдатным вучоным аграрнай навукі А.М. Карташэвічу, С.І 

Назараву, В.А. Шаршунову, Г.І. Пірагоўскай. 
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Як правіла, паказальнікі пабудаваны па адзінай методыцы. Але часта 

асобна выдзяляюцца раздзелы, прысвечаныя вынаходніцкай дзейнасці 

вучонага, напрыклад у паказальніках, падрыхтаваных да юбілеяў В.А. 

Шаршунова, С.І. Назарава і інш. 

Другую групу складаюць бібліяграфічныя паказальнікі прац 

калектываў. За апошняе 10-годдзе надрукаваны “Библиографический ука-

затель работ сотрудников Института леса НАН Беларуси” (1922-2000 гг.)”, 

“Библиографический указатель трудов Белорусского научно-

исследовательского института мелиорации и луговодства (1980-2000гг.)”. 

У данай групе выдзеляецца “Тэматычны агляд прац БДГУ па лясной 

гаспадарке”, у якім знайшлі адлюстраванне лепшыя творы выкладчыкаў і 

супрацоўнікаў ВНУ.  

Галіновых і тэматычных паказальнікаў і спісаў літаратуры ў гэты 

перыяд было падрыхтавана не шмат. Некаторыя з іх былі ўключаны ў 

“Новыя кнігі”, выйшлі асобнымі выданнямі, ці размяшчаюцца ў 

манаграфіях, зборніках. Сярод гэтай групы паказальнікаў неабходна 

адзначыць вялікую працу Віцебскай абласной бібліятэкі “Картофель: от 

поля до потребителя”. У бібліяграфічным паказальніку адлюстравана 

літаратуры за 1952-2008 гг. Ён часткова анатаваны, ўключае дакументы з 

фонда бібліятэкі: кнігі і артыкулы з часопісаў і газет. За апошнія 20 гадоў 

гэта другая буйная бібліяграфічная праца, прысвечаная бульбе (першай 

з’яўлялся бібліяграфічны спіс літаратуры ў энцыклапедыі “Бульба”, які 

уключаў літаратуру за 1905-1988 гг.). 

За гэты перыяд падрыхтаваны і выдадзены буйны рэтраспектыўны 

паказальнік літаратуры па праблемах гібрыдалагічных, іхтыялагічных і 

рыбагаспадарчых даследаваннях у Беларусі за 75 гадоў. Гэты спіс 

літаратуры размешчаны ў выданні, дзе падведзены вынікі развіцця 

рыбагадоўлі на Беларусі. 

Сярод галоўных інфармацыйных прадуктаў БелСГБ з’яўляецца БД 

BelAl – Электронны каталог БелСГБ, які ўтрымлівае анатаваныя 
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бібліяграфічныя запісы на кнігі, брашуры, пераклады і іншыя дакументы, 

якія паступілі ў бібліятэку.  Вядзецца з 1993 года.  

Таксама з 1993 года бібліятэка стварае БД BelAgrilit – 

Сельскохозяйственная литература Беларуси. Адлюстроўвае 

сельскагаспадарчую літаратуру, выдадзеную ў Беларусі.  

БД Лен. Генерыруецца з 1989 г. Але сёння ўсе гэтыя БД 

закансерваваны і актуалізуецца толькі БД BelAl. 

Акрамя таго, БелСГБ атрымлівае БД AGROS – БД ЦНСГБ Расіі, якая 

ўтрымлівае бібліяграфічныя запісы дакументаў па праблемах АПК і 

сумежных галін, якія паступілі ў бібліятэку.  

БД AGRICOLA – інфармацыйная сістэма па сельскай гаспадарцы 

ЗША. Адлюстроўвае дакументы з 1970 г. Нацыянальнай 

сельскагаспадарчай бібліятэкай ЗША. Утрымлівае прыкладна 3 млн. 

запісаў на англійскай мове. Ёсць таксама і іншыя электронныя рэсурсы. У 

апошнія гады інфармацыя аб новых дакументах па сельскай гаспадарцы, а 

таксама звесткі фактаграфічнага характару змяшчаюцца на сайце БелСГБ – 

AgroWeb. 

Значнае месца займаюць бібліяграфічныя паказальнікі, якія 

адлюстроўваюць асобныя віды дакументаў. Сярод іх пераважаюць 

паказальнікі тэхнічных нарматыўна-прававых актаў (ТНПА) па розных 

відах сельскагаспадарчай прадукцыі: на фрукты і гародніну, малочную 

прадукцыю, мяса і мясную прадукцыю, кармы для жывёл і інш. Усе яны 

падрыхтаваны Беларускім інстытутам стандартызацыі і сертыфікацыі і 

адпавядаюць сучасным кірункам комплекснага інфармавання аб розных 

відах ТНПА: тэхнічных кодэксах, санітарных нормах і правілах, тэхнічных 

умовах і інш. У гэты перыяд працягваецца традыцыя падрыхтоўкі 

бібліяграфічных паказальнікаў патэнтных дакументаў. Калі ранней 

падобны бібліяграфічны паказальнік адлюстроўваў аўтарскія пасведчанні і 

патэнты вынаходніцтва па жывёлагадоўлі за 5 год і выходзіў на працягу 20 
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гадоў, то зараз такі паказальнік уключае дакументы за 28 гадоў па 

праблеме рыбагадоўлі і рыбнай гаспадаркі. 

За апошняе пяццігоддзе быў падрыхтаваны і паказальнік зместу 

часопіса “Белорусское сельское хозяйство” (5573). Ён уключае пералік 

артыкулаў, апублікаваных у часопісе за 2005-2007 гг. і выйшаў асобным 

выданнем (спецвыпуск). 

Такім чынам, колькасць і відавы склад бібліяграфічнай прадукцыі па 

сельскай гаспадарке сведчыць, што негледзячы на змяньшэнне ролі 

бібліятэк па падрыхтоўцы бібліяграфічных дапаможнікаў, патрэбнасць 

галіны ў іх відавочна, асабліва ў сферы седьскагаспадарчай навукі. І хоць 

недахоп тэматычных і галіновых бібліяграфічных дапаможнікаў можна 

кампенсаваць у сучасных умовах пошукам інфармацыі ў базах данных, 

бібліяграфічныя паказальнікі, а таксама паказальнікі навуковых прац 

калектываў выконваюць не толькі функцыю падсумоўвання, але 

з’яўляюцца элементам маркетынгавай стратэгіі навуковай арганізацыі. 

 

Пытанні да самакантролю: 

1. Назавіце рэспубліканскія цэнтры, якія рыхтуюць інфармацыю аб 

спецвідах тэхнічнай літаратуры і дакументацыі.  

2. Назавіце галаўныя цэнтры інфармацыі ў галіне тэхнікі, сельскай 

гаспадаркі, прыродазнаўства, медыцыны.  

3. Назавіце тэрытарыяльныя цэнтры інфармацыі РБ. 

4. Доступ да якіх БД  забяспечваюць ЦНБ імя Я.Коласа, РНТБ. 

5. Доступ да якіх БД абяспечваюць РНМБ і БелСГБ. 

 

2.4. Інфармацыйныя рэсурсы і паслугі  

расійскіх федэральных цэнтраў інфармацыі 

Асноўным нарматыўным дакументам, які спрыяе рэалізацыі функцый 

дзяржавы па стварэнні федэральных інфармацыйных рэсурсаў і сістэм у 

галіне навукі і тэхнікі з’яўляецца пастанова Правіцельства РФ ад 24 ліпеня 
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1997 г. № 950 “Об утверждении Положения о ГСНТИ». Як сведчыць 

дакумент дзяржаўная сістэма навукова-тэхнічнай інфармацыі (ДСНТІ) 

уяўляе сабой сукупнасць інфармацыйных цэнтраў і НТБ, якія 

спецыялізуюцца на зборы і апрацоўцы НТІ і ўзаемадзейнічаюць паміж 

сабой з улікам прынятых на сябе сістэмных абавязкаў.  

Мэтай стварэння ДСНТІ з’яўляецца забеспячэнне фарміравання і 

выкарыстання дзяржаўных рэсурсаў НТІ, іх інтэграцыі ў сусветную 

інфармацыйную прастору і садзейнічанне стварэнню рынку 

інфармацыйных прадуктаў і паслуг.  

Асноўны прынцып функцыянавання ДСНТІ – цэнтралізаваная 

аднаразавая апрацоўка сусветнага інфармацыйнага патоку дакументаў у 

галіне навукі і тэхнікі федэральнымі органамі навукова-тэхнічнай 

інфармацыі і НТБ і шматразовае выкарыстанне карыстальнікамі вынікаў 

апрацоўкі НТІ з федэральных фондаў праз сетку інфармацыйных 

арганізацый у галінах і рэгіёнах.  

У склад ДСНТІ ўваходзяць федэральныя органы НТІ і НТБ (больш 

за 30), галіновыя органы НТІ і НТБ (больш за 60) і рэгіянальныя 

цэнтры НТІ (больш 70 цэнтраў Росінформрэсурса Міннавукі Расіі ў 

рэгіёнах). 

Органы НТІ, НТБ і цэнтры забяспечваюць збор, храненне і апрацоўку 

айчынных і замежных крыніц НТІ, фарміраванне, вядзенне і арганізацыю 

выкарыстання федэральных, галіновых і рэгіянальных інфармацыйных 

фондаў, баз і банкаў даных, якія складаюць дзяржаўныя рэсурсы НТІ. 

Сярод федэральных цэнтраў інфармацыі можна выдзеліць 

універсальныя, якія спецыялізуюцца пераважна на падрыхтоўцы 

інфармацыйных выданняў аб адным (канкрэтным) відзе дакументаў, 

шматгаліновыя і галіновыя.  

Інфармацыйная прадукцыя ферэральных органаў НТІ вельмі 

разнастайная: выданне бягучых навукова-дапаможных і рэгістрацыйных 

бібліяграфічных пасобій, фарміраванне бібліяграфічных, адрасна-
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даведачных, фактаграфічных і поўнатэктавых БД. Акрамя таго, значнае 

месца ў іх дзейнасці належыць аглядна-аналітычнаму напрамку 

падрыхтоўкі інфармацыйнай прадукцыі і паслуг. 

Усерасійскі інстытут навуковай і тэхнічнай інфармацыі (УІНТІ) 

з’яўляецца галаўной арганізацыяй ДСНТІ РФ, буйнейшай інфармацыйнай 

ўстановай свету. Інстытут створаны  ў 1952 годзе пры Акадэміі навук. 

Рыхтуе першасныя (перыядычныя і неперыядычныя) і другасныя 

дакументы.  

Сёння Інстытут апрацоўвае каля 1 млн. дакументаў, з’яўляецца 

буйнейшым нацыянальным інфармацыйным цэнтрам, які забяспечвае 

расійскае і сусветнае навуковае грамадства навукова-тэхнічнай 

інфармацыяй па дакладных, прыродазнаўчых і тэхнічных навуках, па 

розных галінах народнай гаспадаркі і некаторых комплексных праблемах. 

Для падрыхтоўкі інфармацыйных прадуктаў інстытут атрымлівае 

выданні больш чым са 100 краін свету на 60 мовах. 

З 1958 года Інстытут з’яўляецца нацыянальным членам Міжнароднай 

арганізацыі па дакументацыі і інфармацыі (МФД), з 1966 года – членам 

Міжнароднага савета па навуковай і тэхнічнай інфармацыі, супрацоўнічае 

з міжнароднымі арганізацыямі ЮНЕСКО, ЮНИД, Еўрапейскай 

эканамічнай камісіяй ААН і інш. 

Інстытут – буйнейшы ў Расіі стваральнік рэфератыўных Баз даных – 

240 выпускаў, глыбіня рэтраспекцыі якіх з 1981 года. На яе падставе 

прадастаўляюцца наступныя паслугі: 

• тэматычныя фрагменты і выпускі БД на розных носьбітах; 

• дыялогавы інфармацыйны пошук у рэжыме теледоступа (on-

line); 

• пошук у БД праз Internet.  

З 1975 года Інстытут стварае фактаграфічныя БД. Сярод іх – БД 

структурных даных (СД) па хіміі – адна з трох буйнейшых у свеце такога 

тыпу.  
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Акрамя таго, 

БД «Лекарственные растения» («Алтей»), 

БД «Новые технологии», 

БД «Информационные организации России и СНГ». 

У сувязі з інтэграцыяй сумежных навук Інстытут распачаў генерацыю 

праблемна-арыентаваных і спецыяльных БД па міжгаліновых праблемах, 

напрыклад, біяінфарматыка, экаінфарматыка і інш. 

На падставе БД рыхтуюцца інфармацыйныя выданні, на якія 

ажыццяўляецца падпіска ўстановамі з 60 краін, у т.л. ЗША, Японіі, 

Германіі, Францыі, Канады.  

Сярод інфармацыйных выданняў Інстытута першае месца належыць 

рэфератыўным часопісам (РЧ), якія пачалі выходзіць з 1953 года – па 

прыродазнаўчых навуках і з 1956 – па тэхніцы. Сёння існуе друкаваная і 

электронная версіі.  

Сістэма РЧ ўяўляе сабой на сучасным этапе складаную сістэму з 270 

выпускаў, якія звязаны паміж сабой функцыянальнымі сувязямі. Існуе тры 

асноўныя формы РЧ: зводны том (прысвечаны галіне навукі, тэхнікі), 

выпуск зводнага тома (прысвечаны буйным раздзелам галіны навукі, 

тэхнікі), асобны выпуск (прысвечаны міжгаліновым праблемам, а таксама 

тым, якія маюць самастойнае значэнне), што выклікана неабходнасцю 

задавальняць спецыялістаў розных галін адпаведнай інфармацыяй. У РЧ 

адлюстроўваюцца ўсе віды выданняў (кнігі, артыкулы з перыядычнага 

друку, патэнты, НТД, справаздачы аб НДР, дэпаніраваныя рукапісы, 

пераклады і інш.) на рускай і замежнай мовах, групоўка матэрыялаў 

ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Рубрыкатарам УІНТІ. Асноўнай 

бібліяграфічнай характарыстыкай з’яўляецца рэферат.  

Усе выпускі РЧ выходзяць штомесячна, акрамя выпускаў па хіміі і 

хімічнай тэхналогіі (2 разы ў месяц). 

ДБА да РЧ складаецца з дапаможных паказальнікаў да зводных тамоў 

і асобных выпускаў. У залежнасці ад галіны рыхтуюцца аўтарскія, 
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прадметныя, формульныя, патэнтныя і інш. паказальнікі. Электронная 

версія ўяўляе сабой аналаг друкаванай і распаўсюджваецца як асобны 

інфармацыйны прадукт.  

З мэтай больш аператыўнай інфармацыі спажыўцоў Інстытут 

выпускае “Бюллетень сигнальной информации” (СІ), які выпускаецца ў 

выглядзе  4-х тэматычных серый пад агульнай назвай «Содержание 

российских научных журналов» у друкаванай і электроннай формах. 

Кожны выпуск змяшчае назвы ўсіх артыкулаў па адпаведнай тэматыцы, 

надрукаваных у расійскіх журналах.  

Выпускі бюлетэня (фізіка-матэматычныя навукі, навукі аб зямлі, 

тэхнічныя навукі, біялагічныя навукі і інш.) адлюстроўваюць змест 800 

навуковых і навукова-папулярных часопісаў, якія выдаюцца ў Расіі і 

краінах СНГ. Кожны нумар утрымлівае дапаможныя паказальнікі: 

аўтарскі, прадметны (ключавыя словы назвы), арганізацыі.  

Электронная версія дадаткова забяспечваецца анатацыямі да 

артыкулаў.  

Наступнае выданне Інстытута – “Экспресс-информация” (ЭІ) – 

перыядычнае выданне, якое ўтрымлівае расшыраныя рэфераты  найбольш 

значных навукова-тэхнічных дакументаў, выдадзеных у Расіі і за яе 

межамі. Выдаецца 10 тэматычных выпускаў (Ресурсосберегающие 

технологии; Городской транспорт; Авиастроение и др.).  

“Депонированные научные работы” – штомесячны бібліяграфічны 

паказальнік навуковых работ, якія дэпаніраваны ў УІНТІ і галіновых 

цэнтрах НТІ, а таксама ў цэнтрах  НТІ дзяржаў СНД.  У якасці 

дапаможных паказальнікаў ёсць паказальнік аўтараў дэпаніраваных работ 

у Інстытуце, сістэматычны паказальнік навуковых работ, дэпаніраваных у 

цэнтрах НТІ дзяржаў СНД, а таксама парадак афармлення заказаў на копіі 

дэпаніраваных у УІНТІ навуковых работ.  

Акрамя таго, Інстытут штоквартальна ажыццяўляе інфармацыю аб 

буйнейшых нацыянальных і міжнародных мерапрыемтсвах 
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(канферэнцыях, сімпозіумах, кангрэсах, выставах), якія прадстаўляюць 

цікавасць для спецыялістаў розных арганізацый і ўстаноў – “Бюллетень 

международных научных съездов, конференций, конгрессов, 

выставок”. 

Цэнтр інфармацыйных тэхналогiй i сiстэм органаў выканаўчай 

улады ( ЦИТиС, былы УНТІЦэнтр).  

Федэральны цэнтр універсальнага характару ажыццяўляе збор, 

апрацоўку і падрыхтоўку інфармацыі аб неапублікаваных адкрытых 

навукова-даследчых работах, абароненых дысертацыях, алгарытмах і 

праграмах. 

Інфармацыя аб названых дакументах аператыўна. Яна даступна 

карыстальніку ўжо праз 2–3 месяцы.  

Асноўнымі інфармацыйнымі рэсурсамi цэнтра з’яўляюцца:  

 “Аператыўная БД па новых НДРiВКР” –  зарэгіструе тэмы работ з 

указаннем выканаўцаў і тэрмінаў заканчэння работ, а таксама 

“Рэфератыўная БД завершаных  НДР i ВКР” змяшчае рэфераты 

справаздач аб выкананых НДР і вопытна-канструктарскіх распрацоўках, 

абароненых доктарскіх і кандыдацкіх дысертацыях.  

Пошук матэрыялаў ажыццяўлена ў адпаведнасці з Дзяржаўным 

рубрыкатарам навукова-тэхнічнай інфармацыі (ДРНТІ), па назве 

арганiзацыi, тэматыцы i iншых параметрах. Такiм чынам, ЦИТиС стварыў 

адзiную БД НДР i ВКР. 

3. “Идеи. Гипотезы. Решения.” Гэта інфармацыйны бюлетэнь, дзе 

прыведзены апісанні зарэгістраванай у Цэнтры інтэлектуальнай прадукцыі 

(навуковых ідэй, тэорый, гіпотэз, канцэпцый, метдаў і г.д.). 

 Акрамя інфармацыйна-бібліяграфічнай прадукцыі цэнтр рыхтуе 

аналітычныя агляды па важнейшых навукова-тэхнічных праблемах, у якіх 

прыводзяцца вынік навуковай і практычнай дзейнасці, даецца ацэнка 

навізны і якасці  даследаванняў. У апошнія гады былі падрыхтаваны 

 111 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
агляды «Экологический мониторинг окружающей среды», 

«Интеллектуальная собственность: проблемы и решения» і інш. 

Наступным кірункам дзейнасці Цэнтра з’яўляецца выпуск адрасна-

даведачных выданняў. Напрыклад, «Организации научно-технической 

сферы: справочник»; «Научные кадры высшей квалификации: 

справочник”.  

Даведнікі існуюць у друкаваным і электронным выглядзе.  

Рэгістрацыяй навукова-даследчых і вопытна-канструктарскіх 

распрацовак у абаронным комплексе займаецца  Усерасійскі навукова-

даследчы інстытут міжгаліновай інфармацыі (УІМІ).  

Асноўнымі друкаванымі выданнямі гэтага цэнтра з’яўляюцца: 

– “Сборник рефератов НИР и ОКР” – 6 тэматычных серый 

(Радиотехника. Связь; Приборостроение. Метрология і інш.). 

Акрамя таго, інстытут рыхтуе закрытыя выданні: 

–  “Сборник рефератов НИОКР” (сакрэтныя) у 10 тэматычных серыях. 

a.  “Сборник рефератов изобретений” (сакрэтныя) у 3 

тэматычных серыях. 

Інстытут вядзе БД: 

– МИАС (Межотраслевая информационная автоматизированная 

система), якая ўтрымлівае унікальныя звесткі аб НДР, навукова-тэхнічных 

дасягненнях і іншай навукова-тэхнічнай інфармацыі па тэхналогіям, 

матэрыялам, прадукцыі і паслугах прадпрыемстваў абароннай галіны.  

– Тэхнолаг-К (ключае інфармацыйныя карты прыблізна аб тысячы 

высокіх тэхналогій). 

– Нефтегаз-ВПК («Предложения оборонных предприятий по 

перспективным разработкам для нефтегазового комплекса»). Утрымлівае 

прыблізна 700 прапаноў, больш 400 прадпрыемтсваў па перспектыўных 

навукаёмкіх распрацоўках.  

Дэманстрацыйная версія БД прадстаўлена ў сетцы Internet.  
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Наступным федэральным цэнтрам інфармацыі універсальнага і 

шматгаліновага напрамку, які спецыялізуецца на асобным відзе 

дакументаў з’яўляецца Федэральны фонд станддартаў и Усерасійскі 

навукова-даследчы інстытут класіфікацыі, тэрміналогіі па стандартызацыі 

і якасці (УНДІКІ), якія склалі Холдынг “Інформстандарт”  

З 1940 г. яны ажыццяўляюць  выпуск бягучага штомесячнага 

“Информационного указателя стандартов”, у склад якога ўваходзіць два 

раздзелы: Межгосударственные стандарты и Государственные стандарты і 

штогодніка “Национальные стандарты” па стане на 01.01 бягучага года. Ён 

інфармуе аб дзеючых ТНПА. 

“Государственные стандарты”: БД па ГОСТах, галіновых 

стандартах, ТУ, стандартах ІСО, Германіі, Велікабрытаніі, Францыі.  

Акрамя таго, фонд рыхтуе навукова-тэхнічны рэфератыўны зборнік 

“Научно-техническая терминология”.  

Інфармацыйныя выданні па патэнтнай дакументацыі рыхтуе 

Федэральны інстытут прамысловай уласнасці (ФІПУ) і 

Інфармацыйна-навуковы выдавецкі цэнтр (ІНВЦ) Расійскага агенцтва 

па патэнтынх і таварных знаках. 

З 1924 г. у Расіі ажыццяўляецца  інфармаванне аб вынаходках. Сёння 

гэта афіцыйны бюлетэнь – “Изобретения”. У 36 яго выпусках у год 

друкуюцца звесткі аб заяўках і патэнтах РФ на вынаходкі.  Групоўка 

матэрыялаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з міжнароднай патэнтнай 

класіфікацый (МПК). У кожным нумары публікуюцца сістэматычны і 

нумерацыйны паказальнікі заявак і патэнтаў на вынаходнікі. Бюлетэнь 

таксама распаўсюджваецца на CD–ROM. 

Інфармацыя аб іншых аб’ектах аховы інтэлектуальнай уласнасці 

ажыццяўляецца ў наступных выданнях: 

“Полезные модели. Промышленные образцы” – штомесячны 

афіцыйны бюлетэнь утрымлівае інфармацыю аб патэнтах на карысныя 

мадэлі прамысловыя ўзоры. Сістэматызацыя матэрыялаў ажыццяўляецца 
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па міжнароднай класіфікацыі прамысловых узораў і МПК. Друкуюцца 

панамерныя сістэматычныя і нумерацыйныя, а таксама гадавыя 

паказальнікі (на CD–ROM). 

“Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров” – афіцыйны бюлетэнь выходзіць 2 разы на 

месяц. Утрымлівае пералік пасведчанняў на таварныя знакі і знакі 

абслугоўвання; пасведчанні на права карыстання найменнямі месцаў 

паходжання тавараў. Сістэматызацыя ажыццяўляецца ў адпаведнасці з 

Міжнароднай класіфікацыяй тавараў і паслуг. У кожным нумары ёсць 

сістэматычны і нумарацыйны паказальнікі; гадавыя – на CD–ROM. 

Акрамя таго, выдаецца штоквартальны афіцыйны бюлетэнь 

“Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных 

микросхем”, які рэгіструе праграмныя прадукты і электронныя 

інфармацыйныя рэсурсы. 

Звесткі аб замежных патэнтных дакументах змяшчаюцца ў 

інфармацыйных выданнях ІНВЦ.  

“Изобретения стран мира” – рэфератыўны інфармацыйны бюлетэнь, 

які штомесячна выходзіць у 112 тэматычных выпусках (у адпаведнасці з 

класамі МПК) і ўтрымліваў звесткі аб ахоўных дакументах, выдадзеных у 

РФ (раней у СССР) і 6 буйнейшых дзяржавах свету – ЗША, Францыі, 

Германіі, Англіі, Японіі, Швейцарыі. 

У аналагічных паказальніках адлюстраваны замежныя прамысловыя 

ўзоры. 

У мэтах правядзення розных відаў патэнтнага пошуку па патэнтных 

дакументах Расіі і буйных краін свету ІНВЦ выдае штогодныя 

кумулятыўныя дапаможныя паказальнікі (нумарацыйныя заявак і патэнтаў 

на розныя аб’екты, сістэматычныя, арганізаваныя на адной з класіфікацый 

аб’ектаў прамысловай уласнасці і імянныя. Для паляпшэння пошуку 

Расійскіх вынаходак складзены выніковы сістэматычны паказальнік 

аўтарскіх пасведчанняў і патэнтаў Расіі з 1924 па 2002 гг.  
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Інфармацыя аб дакументах у краінах з малым аб’ёмам патэнтнага 

фонду змяшчалася ў штомесячным бібліяграфічным паказальніку.  

Федэральным цэнтрам па апублікаваных крыніцах у галіне 

прыродазнаўчых і прыкладных навук, тэхнікі з’яўляецца Дзяржаўная 

публічная навукова-тэхнічная бібліятэка (ДПНТБ). Бібліятэка створана 

ў 1958 годзе, з 1967 года мае статус НДІ. 

ДПНТБ Расіі – аўтаматызаваны інфармацыйны цэнтр дзяржавы, 

галаўная арганізацыя аўтаматызаванай сістэмы Расійскага Зводнага 

каталога па навукова-тэхнічнай літаратуры, цэнтр распрацоўкі і 

ўкаранення перспектыўных інфармацыйна-бібліятэчных тэхналогій, цэнтр 

онлайнавага доступу да аўтаматызаваных рэсурсаў ДПНТБ Расіі і іншых 

айчынных і замежных інфармацыйных рэсурсаў праз Internet. 

У ДСНТІ ДПНТБ з’яляецца нацыянальным цэнтрам па бібліяграфіі, 

стандартызацыі ў інфармацыйна-бібліятэчнай сферы, каардынацыйным 

цэнтрам па метадалогіі камплектавання МБА, кнігаабмену і аўтаматызацыі 

для сеткі НТБ Расіі, утрымальнік Зводнага католога Расіі па выданнях у 

галіне навукі і тэхнікі, атрымальнік абавязковага бясплатнага экземпляру.  

Бібліятэка выпускае 30 найменняў друкаваных выданняў.  

У электронным выглядзе бібліятэка выдае РЧ «Компьютерный 

вестник» (КомВест) – штомесячнае выданне, з дапамогай якога можна 

атрымаць інфармацыю аб прадуктах і тэхналогіях, прадстаўленых на 

выставах, кафнерэнцыях, семінарах, прэзентацыях, якія праводзяцца ў 

Расіі і за яе межамі ў галіне камп’ютэрных тэхналогій. За год у часопісе 

адлюстроўваецца прыкладна 2500 рэфератаў дакументаў па актуальных 

тэмах ў галіне камп’ютэрных навук і тэхналогій. 

Значнае і асобнае месца ў забеспячэнні карыстальнікаў інфармацыяй 

аб складзе інфармацыйных фондаў займае БД “Сводный каталог научно-

технической литературы. Естественные науки. Техника. Сельское 

хозяйство. Медицина”.  
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 У папаўненні БД прымае ўдзел больш 200 НТБ і інфармацыйных 

цэнтраў Расіі і краін СНД, у тым ліку 4 бібліятэкі Беларусі. БД састаіць з 

трох частак, якія выходзяць у друкаваным выглядзе: «Каталог зарубежных 

книг», «Каталог российских книг» (2 разы на год), «Каталог зарубежных 

периодических изданий» (штогоднік). 

БД – адрасна-бібліяграфічная, са штогадовай актуалізацыяй.  

Таксама папаўняюцца БД “Прамысловыя каталогі”, «Авторефераты 

диссертаций» і іншыя.  

Галаўным цэнтрам па медыцыне і ахове здароўя з’яўляецца 

Цэнтарльная навуковая медыцынаская бібліятэка (ЦНМБ), заснаваная 

ў 1919 годзе.  

ГЦНМБ – адна з буйнейшых медыцынскіх бібліятэк у Еўропе, яе 

фонды налічваюць прыкладна 3 млн. дакументаў. На сучасным этапе 

выконвае функцыі цэнтра па навуковай каталагізацыі, прадметызацыі, 

інфармацыйнага абслугоўвання амаль для 5 тыс. бібліятэк Расіі і краін 

СНД. 

Бібліятэка вядзе электронны каталог (ЭК), на базе якога фарміруецца 

БД “Российская медицина”. З 1993 года гэта БД выпускаецца на кампакт-

дысках. Цікавасць карыстальнікаў выклікае БД “Выдающиеся деятели 

медицины XVII – нач. XX вв.”, у якой змяшчаюцца кароткія 

біяграфічныя даведкі і спасылкі на асноўныя працы айчынных і замежных 

дзеячаў медыцынскай навукі і практыкуючых урачоў.  

У друкаваным выглядзе ГЦНМБ выпускае бібліяграфічныя 

паказальнікі «Медицина и здравоохранение» і «Новые медицинские 

книги». 

Цэнтральная навуковая сельскагаспадарчая бібліятэка (ЦНСГБ) 

створана ў 1930 годзе, на сучасным этапе вядзе ЭК, выпускае Бюлетэні 

новых паступленняў (штотыднёва).  

Асноўнымі інфармацыйнымі прадуктамі ЦНСХБ з’яўляюцца 

бібліяграфічныя БД, якія ствараюцца ў межах Праекта падтрымкі 
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сельскагаспадарчых рэформаў у Расіі. Гэта бібліяграфічная БД 

“AGROS”, якая ўтрымлівае звесткі аб дакументах з 1985 года. 

– Рэфератыўныя БД “Зарубежный опыт работы ИКС в АПК”; 

– Праблемна-тэматычная БД “Экономика и организация 

фермерского хозяйства”; 

– Электронны дайджэст “Фермер”. 

У канцы 1990-х гадоў УНСГБ прыступіла да выпуску РЧ. Зараз 

выдаецца 5 серый РЧ “Пищевая промышленность”, “Ветеринария” і інш.  

Наступным цэнтрам, які стварае інфармацыйна-бібліяграфічныя 

рэсурсы, у якіх адлюстраваны асобныя віды дакументаў, з’яўляецца 

Расійскі навукова-даследчы інстытут інфармацыйных тэхналогій і 

аўтаматызацыя праектавання (Рос НДІ ІТ і АП). Ён абагульняе звесткі аб 

падрыхтаваных прамысловых каталогах і выдае інфармацына-

бібліяграфічны зборнік у некалькіх серыях “Новые промышленные катало-

ги”. Тут можна знайсці бібліяграфічныя звесткі як аб расійскіх каталогах 

на абсталяванне па розных галінах народнай гаспадаркі, так і аб замежных. 

Зборнік выходзіць 2 разы ў год у 11 серыях: “Оборудование для обработки 

и отделки металла и древесины. Детали машин. Робототехника; 

Медицинская техника. Техника безопасности. Ветеринарное 

оборудование; Приборы. Автоматика. Телемеханика и вычислительная 

техника и др.”. 

Акрамя цэнтраў, якія спецыялізуюць на падрыхтоўцы інфармацыйных 

выданняў, у якіх адлюстраваны асобныя віды дакументаў, шэраг расійскіх 

федэральных цэнтраў з’яляюцца галіновымі і найбольш поўна 

ажыццяўляюць аналітыка-сістэтычную апрацоўку расійскага і замежнага 

галіновага патока дакументаў.  

У ДСНТІ існуе навукова-тэхнічны цэнтр Інформрегістр, які 

ажыццяўляе рэгістрацыю электронных выданняў. 

Звесткі аб айчынных БД па ўсіх галінах навукі, тэхніік і народнай 

гаспадаркі ўтрымлівае: 
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Электронный каталог дзяржаўнай рэгістрацыі баз и банкаў даных 

уключае больш 5 тысяч запісаў. На падставе электроннага каталога 

ствараецца яго друкаваная версія «БД России» у 2-х тамах. 

Таксама цэнтр выдае “Российские электронные издания” – 

анатаваны бібліяграфічны каталог электронных дакументаў у галіне 

прыродазнаўства і тэхнікі, медыцыне, фармакалогіі, ваеннай справы. У 

складзе даведачнага апарата алфавітны паказальнік электронных 

выданняў, паказальнік уладальнікаў БД. 

Апісанні  айчынных і міжнародных нарматыўных дакументаў 

(стандартаў, праектаў стандартаў і рэкамендацый па інфарматыцы і 

вылічальнай тэхніцы змяшчае БД “Информнорматив”. 

Такім чынам, можна канстатаваць, што выданні федэральных цэнтраў 

ДСНТІ ахопліваюць увесь комплекс дакументаў, якія прадстаўляюць 

інтарэс для карыстальнікаў інфармацыі.  

Колькасць галіновых інфармацыйных цэнтраў скарачаецца. Тым не 

менш існуюць буйныя цэнтры ў галіне будаўніцтва (Усерасійскі навукова-

даследчы інстытут праблем навукова-тэхнічнага працэсу і інфармацыі ў 

будаўніцтве), аўтамабільным будаўніцтве (Інфармаўтадар), чорнай і 

каляровай металургіі (“Черметинформация”) і інш.  

Яны выдаюць розную інфармацыйную прадукцыю, напрыклад, 

інфармацыйны ЦЭД па будаўніцтве – рэфератыўны часопіс 

“Строительство. Архитектура и ЖКХ”, іншыя цэнтры – экспрэс-

інфармацыю, аглядную інфармацыю, бібліяграфічныя паказальнікі 

асобных відаў дакументаў (прамысловых каталогаў, будаўнічых нормаў). 

Таксама часта складаюцца даведнікі галіновага характару, напрыклад, 

“Электрооборудование лдя промышленных предприятий”.  

Інфармацыйныя цэнтры тэрытарыяльнага ўзроўню дзейнічаюць ва 

ўсіх буйных прамысловых рэгіянальных цэнтрах.  

Напрыклад, Пензенскі, Навасібірскі інстытуты навукова-тэхнічнай 

інфармацыі. Нарэгіянальным ўзроўні дзейнічаюць і філіялы буйных 
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галіновых бібліятэк. Напрыклад, Сібірскі філіял ДПНТБ Расіі, Паўночна-

заходні філіял УНСГБ і інш. Асноўнай функцыяй гэтых цэнтраў і бібліятэк 

з’яўляецца забеспячэнне доступу да інфармацыйных рэсурсаў 

федэральных інфармацыйных цэнтраў, сусветных інфармацыйных 

рэсурсаў, а таксама стварэнне ўласных бібліяграфічных і рэфератыўных 

паказальнікаў, фактаграфічнай інфармацыі, БД.  

 

Пытанні да самакантролю: 

1. Назавіце асноўныя мэты і прынцыпы функцыянавання ДСНТІ. 

2. Пералічыце федэральныя цэнтры, якія спецыялізуюцца на 

падрыхтоўцы інфармацыйных выданняў аб спецыяльных відах 

дакументаў.  

3. Назавіце буйнейшыя бібліятэкі Расіі – федэральныя цэнтры ў галіне 

тэхнікі, медыцыны, сельскай гаспадаркі, прыродазнаўства.  

4. Назавіце цэнтры, выданні якіх адлюстроўваюць айчынныя 

дакументы.  

 

2.4. Сусветныя iнфармацыйныя рэсурсы i паслугi ў навукова-

тэхнiчнай i медыцынскай сферы 

Асноўным вiдам iнфармацыйна-бiблiяграфiчнага выдання ў буйных 

замежных краiнах ў канцы 1960-х гадоў былi рэфератыўныя часопiсы, 

такія, напрыклад, як Index Medicus, Chemical Abstracts, Inspec i iншыя. Яны 

знайшлi шырокае распаўсюджванне дзякуючы  паўнаце прадстаўлення 

iнфармацыi па тэматыцы, адлюстраванню особных вiдаў дакументаў 

многiх краiн. Таксама на падставе аднаразовай апрацоўкi iнфармацыi 

рыхтавалiся выпускi сiгнальнай iнфармацыi. У канцы 1960-х гадоў 

пачалося стварэнне электронных баз данных (БД) у пачатку як поўных 

аналагаў рэфератыўных выданняў. Але iх падрыхтоўка хоць i не адмянiла 

выдання рэфератыўных часопiсаў, але зрабiла iх больш дарагiмi. У 

стварэннi iнфармацыйнай прадукцыi ў буйных краiнах свету прымаюць 
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удзел галiновыя бiблiятэкi, навукова-тэхнiчныя таварыствы, унiверсiтэты, 

камерцыйныя фiрмыi iншыя ўстановы. Iх iнфармацыйныя выданнi i БД 

адрознiваюцца па многiх параметрах. Найбольшая колькасць электронных 

iнфармацыйных рэсурсаў ствараецца у наш час ў ЗША, хаця хутка 

павялiчваецца доля БД заходнееўрапейскiх i азiатскiх краiн. На мiравым 

iнфармацыйным рынку БД навукова-тэхнiчнай i медыцынскай тэматыкi 

займаюць 2–3 месцы пасля iнфармацыйных рэсурсаў дзелавой, 

камерцыйнай i прававой iнфармацыi. Сярод даступных БД пераважаюць 

тэкставыя (1).  

З канца 1980-х гадоў адбываецца актыўнае стварэнне нацыянальных i 

сусветных сетак перадачы навукова-тэхнiчнай i медыцынскай iнфармацыi, 

забяспечваецца доступ да iх, ствараюцца магчымасцi дыялогавага доступу 

карыстальнiкаў да аддаленых БД. Аб гэтым сведчыць стварэнне сусветнай 

сеткi навукова-тэхнiчнай iнфармацыi STN (The Scientific and Technical 

Information Network). Яна  функцыянуе на базе трох буйных 

iнфармацыйных цэнтраў: FIZ Karlsruhe (Германiя), Chemical Abstracts 

Service– CAS (ЗША), а таксама JICST (Японiя). Яны звязаны памiж сабой 

высокахуткаснымi каналамi спутнiкавай сувязi i падводнай кабельнай 

сувязi. Сетка STN дазваляе карыстальнiкам атрымаць доступ да 180 БД, 

якiя ў сукупнасцi ўключаюць больш за 130 млн. запiсаў, у тым лiку даныя 

аб камерцыйнай дзейнасцi прамысловых i гандлёвых прадпрыемстваў, 

рэфератыўную i фактаграфiчную iнфармацыю па хiмii, матэматыцы, 

фiзiцы, бiялогii, медыцыне. У сетцы забяспечваецца таксама прамы доступ 

да 18 спецыялiзаваных патэнтных БД, а таксама да 23 БД, якiя змяшчаюць 

патэнтную iнфармацыю разам з iншай (яны змяшчаюць паўнатэкставую, 

фактаграфiчную iнфармацыю аб патэнтах-аналагах, прававым статусе 

патэнтных дакументаў). У сетцы таксама змяшчаюцца поўныя тэксты 

артыкулаў з найбольш вядомых часопiсаў па хiмii. Размешчана 

iнфармацыя аб звыш 15 тысяч хiмiчныз структур. Праз сетку STN 
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карыстальнiк можа вызначыць iндэкс цытавання аўтараў з дапамогай 

вядомай БД цытавання Science Citation Index. 

Iнфармацыйная карпарацыя Questel–Orbit ўключае дзве падсiстэмы: 

Questel (Францыя) i Orbit (ЗША). Карпарацыя з’яўляецца адным з лiдараў 

на рынке iнфармацыi, якая звязана з iнтэлектуальнай ўласнасццю. Яна 

iснуе звыш 20 гадоў i забяспечвае каля 40 тысяч карыстальнiкаў ва ўсiх 

краiнах.Ў сiстэме размешчаны 267 БД, якiя апiсываюцца па стандартнай 

схеме. Па тэматыцы яны ахоплiваюць праблемы навукi i тэхналогiй 

(1месца),бiзнэс (2 месца), хiмiя (3 месца), медыцына (6 месца) . 

Разам з сусветнавядомымi iнфармацыйнымi сеткамi навукова-

тэхнiчнай iнфармацыi свае iнфармацыйныя рэсурсы прапануюць 

карыстальнiкам галiновыя бiблiятэкi, навукова-тэхнiчныя таварыствы i 

iншыя арганiзацыi. Яны прадстаўляюць як традыцыйныя бiблiяграфiчныя i 

рэфератыўныя БД, iх вузкатэматычныя фрагменты, так i iншую 

iнфармацыю ( фактаграфiчную). 

На сусветным рынку iнфармацыi i iнфармацыйных паслуг i прадуктаў 

выдзеляюцца асноўныя сектары, якiя характэрны для ўсiх краiн i не 

залежаць ад каналаў перадачы iнфармацыi. Гэта сектар дзелавой 

iнфармацыi  (бiржавой, фiнансавай, камерцыйнай, эканамiчнай, 

статыстычнай); сектар масавай i спажывецкай iнфармацыi i сектар 

iнфармацыi для спецыялiстаў (навукова-тэхнiчнай i спецыяльнай). Ён 

прадстаўлены прафесiйнай iнфармацыяй – спецыяльнымi данымi i 

iнфармацыяй для ўрачоў,iнжэнераў, фармацэўтаў, выкладчыкаў; навукова-

тэхнiчнай iнфармацыяй–  бiблiяграфiчнай i рэфератыўнай, даведачнай ў 

галiне фундаментальных i прыкладных прыродазнаўчых, тэхнiчных, 

медацынскiх навук, галiн вытворчасцi; паслугамi арганiзацыi  доступа да 

першакрынiц праз бiблiятэкi i спецыялiзаваныя службы з  магчымасццю 

атрымання дакументаў па мiжбiблiятэчным  абанеменце. Тут дзейнiчаюць 

такiя буйныя iнфармацыйныя службы як STN, Dialog, Data Star, ВИНИТИ, 

а таксама размешчаныя ў Iнтэрнэт iнфармацыйныя рэсурсы Easy Net, 
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Patent Search i iншыя. У апошнiя гады падае доля рэсурсаў, створаных ў 

дзяржаўным iнфармацыйным сектары i павялiчваецца колькасць БД 

недзяржаўнага, камерцыйнага сектара. 

Разгледзiм больш дэталёва найбуйнейшыя  iнфармацыйныя рэсурсы  

бiблiятэк i iнфармацыйных цэнтраў замежных краiн. Адным з самых 

старых i аўтарытэтных сусветных iнфармацыйных цэнтраў з’яўляецца  

рэфератыўная служба амерыканскага хiмiчнага навуковага таварыства 

Chemical Abstracts Service– CAS, створаная яшчэ ў 1912 годзе. Асноўны  яе 

iнфармацыйны прадукт – гэта рэфератыўны часопiс, якi ўключае рэфераты 

на кнiгi патэнтныя дакументы, артыкулы, дысертацыi i iншыя дакументы 

па ўсiх галiнах хiмii. На падставе выдання створана БД,  якяая ўключае 

дакументы з 1907 года. Аднаўленне iнфармацыi адбываецца 2 разы на 

тыдзень. Кожны год БД папаўняецца на 2,6 млн.бiблiяграфiчных запiсаў. 

У галiне сельскай гаспадаркi асноўнымi мiравымi цэнтрамi–

генератарамi БД з’яўляюцца: нацыянальная сельскагаспадарчая бiблiятэка 

ЗША, Мiжнародны цэнтр па сельскай гаспадарцы і біялогіі брытанскакай 

садружнасцi (САВ), iнфармацыйны цэнтр па бягучым даследаванням у 

сельскай гаспадарцы САRIS. Нацыянальная сельскагаспадарчая бiблiятэка 

ЗША – гэта каардынацыйны цэнтр сельскагаспадарчых бiблятэк краiны. 

Яна стварае iнфармацыйныя рэсурсы па сельскай гаспадарцы i сумежных 

галiнах i забяспечвае доступ да iх. Адна з сусветнавядомых БД  бiблiятэкi – 

AGRICOLA.Гэта бiблiяграфiчная БД, якая ўключае iнфармацыю аб кнiгах, 

артыкулах з перыядычных выданняў, дысертацыях, патэнтных дакументах 

i iншыя дакументы, якi захоўваюцца не толькi ў бiблiятэцы. З 1975 года 

пры ААН дзейнiчае камiсiя па харчаваннi, пры якой створаны Мiжнародны 

iнфармацыйны цэнтр AGRIS. Ён каардынуе дзейнасць нацыянальных 

цэнтраў сельскагаспадарчай iнфармацыi i стварае БД AGRIS. Яе 

адметнасццю з’яўляецца калектыўнае папаўненне ўсiмi краiнамi, дзе 

створаны нацыянальныя цэнтры сельскагаспадарчай iнфармацыi. У БД 

знаходзiць адлюстраванне бiблiягрiфiчная iнфармацыя аб кнiгах, 
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артыкулах з перыядычных выданняў,зборнiкаў, дысертацыях, 

справаздачах аб НДР i ВКР. Гэты iнфармацыйны прадукт адлюстроўвае 

сельскагаспадарчую лiтаратуру са 140 краiн свету на 70 мовах. 

Актуалiзацыя iнфармацыi адбываецца штомесячна. Акрамя таго цэнтр 

генерыруе БД CARIS, у якой адлюстроўваюцца вынiкi навуковых 

даследаванняў (справаздачы аб НДР, дысертацыi, аналiтычныя даклады)  у 

галiне сельскай гаспадаркi i сумежных галiн. Прыкладам рэфератыўнай БД 

па сельскай гаспсдарцы з’яўляецца БД САВ International, створаная 

Мiжнародным цэнтрам па сельскай гаспадарцы i бiялогii бюро брытанскай 

садружнасцi нацый. Цэнтр апрацоўвае iнфармацыю аб дакументах 140 

краiн свету, кожны з якiх праходзiць аналiтыка-сiнтэтычную апрацоўку. 

Змест уваходзячых дакументаў раскрываецца з дапамогай разгорнутых 

рэфератаў, якiя падобныя на пераклады. 

У галiне медыцыны ў 1960-я гады нацыянальнай медыцынскай 

бiблiятэкай ЗША была створана аўтаматызаваная iнфармацыйная сiстэма 

MEDLARS. У наш час яна пераўтварылася ў комплекс з 40 БД. Буйнейшай 

з iх з’яўляецца БД Medline.У якасцi iнфармацыйна-пошукавай мовы 

вакарыстоўваецца тэзаурус Mesh, якi зараз перакладзены на русскую мову. 

У вынiку гэтага магчыма праводзiць iнфармацыйны пошук на рускай мове.  

Medline змяшчае iнфармацыю аб фундаментальных бiямедыцынскiх 

даследаваннях, клiнiчнай медыцыне, стаматалогii i iншых галiнах 

медыцыны.У ёй адлюстраваны артыкулы з перыядычных выданняў, 

выданняў, якя працягваюцца, кнiгi, матэрыялы канферэнцый, дысертацыi. 

Значная большасць матэрыялу суправаджаецца пашыранымi рэфератамi. 

Прыкладам факраграфiчнай БД  па медыцыне можа быць БД «Drug 

Information fulltext» (Iнфармацыя аб лекавых сродках), якая змешчае 

iнфармацыю аб звыш 50 тысячах лекавых сродках, а таксама i 

рэфератыўную iнфармацыю з 750 фармацэўтэчных часопiсаў свету з 1970г. 

Адна з самых вядомых рэфератыўных БД «BIOSIS» адлюстроўвае 
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iнфармацыю аб праблемах биямедыцыны. Больш поўную iнфармацыю 

змяшчае даведачны дапаможнiк . 

Значную цiкавасць для забеспячэння iнфармацыйных патрэбнасцей 

маюць iнфармацынныя рэсурсы мiжнародных цэнтраў, у якiх 

адлюстроўваюцца асобныя вiды дакументаў. Iнфармуюць аб патэнтных 

дакументах Еўрапейскае патэнтнае ведамства (ЕПВ), а таксама вядомая 

англiйская камерцыйная iнфармацыйная фiрма DERWENT. ЕПВ стварае 

БД па 9 накiрунках, сярод якiх: бiблiяграфiчныя, ў якiх адлюстроўваюцца 

нацыянальныя патэнтныя дакументы (напрыклад, «Patent BIB»), 

мiжнародныя заяўкў i патэнты; рэфератыўныя, якiя змяшчаюць рэфераты 

заявак цi ахоўных дакументаў (напрыклад, «GLOBALPAT», у якой 

знаходзяцца рэфераты ахоўных дакументаў з указаннем патэнтаў-аналагаў, 

выданных WIPO,ЕПВ, ЗША, Германii i iншых краiн); поўнатэкставыя БД 

нацыянальных патэнтаў i заявак, мiжнародных i рэгiянальных арганiзацый 

(напрыклад, ESPACE/ EP А; ESPACE– PRECES) i iншыя.  Iнфармацыйная 

прадукцыя фiрмы DERWENT  складаецца з выдання  рефератыўнага  

часопiса «Сусветны патэнтны паказальнiк», яго аналага ў электроннай 

форме, БД «Patent Citation Index» i iншых. Перавагай  гэтых БД ў  

параўнаннi з  рэфератыўнымi БД ЕПВ, iншых арганiзацый  i краiн 

з’яўляется больш шырокiй ахоп краiн (уключая Расiю i краiны, якiя не 

ўваходзяць у так званы «минимум РСТ»); больш зместавыя загалоўкi 

дакументаў; выдзеленне у тэксце рэферата мэты i пераваг вынаходкi; 

шматаспектная сiстэматызацыя зместу патэнтных дакументаў; значная 

глыбiня рэтраспектыўнага ахопу дакументаў (напрыклад, па хiмii з 1963 

года); пераклад усiх  дакументаў на англiйскую мову. Акрамя таго, 

DERWENT  аказвае паслугi па  правядзеннi пошука па знiжаным 

себякошце ў тэматычных БД: па бiятэхналогii i фармацеўтыцы, 

ветэрынарыi, лекавых сродках.  DERWENТ таксама аказвае  аналiтычныя 

паслугi, ажыццяўляе статыстычны аналiз вынаходнiцкай актиўнасцi ў 

вузкiх тэматычных кiрўнках вынаходнiцкай дзейнасцi и г.д. 
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У адпаведнасцi з Мадрыдскiм пагадненнем аб мiжнароднай 

рэгiстрацыi знакаў (1891г) мiжнароднае бюро WIPO стварыла 

рэгiстрацыйную БД «ROMARIN» (READ ONLY MEMORY OF MADRID 

ACTIVE REGISTRY INFORMATION), доступ да  якой забяспечваецца ў 

рэжыме on-line, а таксама i на CD-ROM дысках, якiя змяшчаюць 

iнфармацыю  аб усiх мiжнародных рэгiстрацыях таварных знакаў. Iснуюць 

дзве разнавiднасцi дыскаў «ROMARIN»:BIBLIO и IMAGES. Дыск BIBLIO 

папаўняецца кожныя 4тыднi i кожны новы дыск замяняе папярэднi.Ён 

змяшчае бiблiяграфiчную iнфармацыю па 18 рэквiзiтах, а таксама ўсе 

найменнi  месцаў пахождання, зарэгiстраваныя ў адпаведнасцi з 

Лiсабонскай дамовай  по 11 рэквiзiтам. У якасцi дадатковых пошукавых 

сродкаў ў сiстэму ROMANIN уваходзяць таксама дыскi з Нiццкай  i 

Венскай классiфiкацыямi таварных знакаў. Штогодна  на дыске IMAGES 

размяшчаюцца ўсе выявы таварных знакаў  за чарговы  20-гадовы перыяд.  

Магчымасць атрымаць звесткi аб справоздачах НДР, перакладах i 

iншых неапублiкаваных дакументах прадстаўляе сусветны цэнтр 

Еўрапейскай супольнасцi па «шэрай лiтаратуры» у Нiдзерландах, якi 

iндэксуе дысертацыi, справаздачы,пераклады i ў дыялогавым рэжыме 

забяспечвае доступ да БД SIGLE. Доступ да микраформ ажыццяўляе 

Еўрапейскi рэгiстр страхавых мiкраформ (EROMM), у БД якога 

знаходзяцца звесткi аб 50 тыс. мiкрафiльмаў краiн Заходняй Еўропы. 

Iнфармацыю аб тэхнiчных нарматыўна-прававых  актах многiх краiн 

можна знайсцi ў БД PERINORM  сусветнай арганiзацыi па стандартызацыi 

ISO. Яна змяшчае бiблiяграфiчную iнфармацыю на англiйскай, 

французскай, нямецкай мовах  аб стандартах, праектах стандартаў, 

тэхнiчных рэгламентах i правiлах нацыянальных, мiжнародных, 

рэгiянальных арганiзацый па стандартызацыi. Германскi iнстытут па 

стандартызацыi DIN забяспечвае доступ да фактаграфiчнай  БД па 

тэрмiналогii, якая створана на падставе еўрапейскiх стандартаў i ўключае 
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звыш 90 тысяч стандартызаваных тэрмiнаў i iх азначэнняў, у першую 

чаргу па тэхнiцы, медыцыне, сельскай гаспадарцы. 

Найбольш iнфарматыўнымi дзя забеспячэння навуковых 

даследаванняй па тэматыцы НТiМС ва ўмовах недахопу перыядычных 

выданняў з’яўляюцца БД амерыканскага iнстытута навуковай iнфармацыi 

Science Citation Index (SCI) i Carrent Contents (CC), якiя распаўсюджваюцца 

на CD-ROM дысках. Унiкальнай асаблiвасццю БД SCI з’яўляецца 

магчымасць пошуку iнфармацыi па цытаваннi i выкарыстанне звязаных 

запiсаў. Па кожнаму дакументу ў БД змяшчаецца не толькi бiблiяграфiчны 

запiс, рэферат i ключавыя словы, але i ўсе бiблiяграфiчныя спасылкi, якiя 

таксама з’яўляюцца пошукавымi элементамi. Такiм чынам, у БД можна 

знайсцi ўсе дакументы, якiя змяшчаюць спасылку на данную працу, 

апублiкаваныя за пэўны перыяд у любым часопiсе, якi уключаны ў БД. 

(Усяго для БД апрацоўваецца звыш 3500 часопiсаў розных краiн, у тым 

лiку i беларускiх). Таксама можна знайсцi ўсе навуковыя працы, звязаныя з 

зыходнай. Прычым, яны не заўсёды могуць быць звязаны памiж сабой па 

змесце. БД SCI аднаўляецца штомесячна i распаўсюджваецца з 

накапленнем на пачатак года. Iнфармацыя, якая змяшчаецца ў БД 

неабходна пры ацэнцы ўклада вучонага, значнасцi яго дасягненняў, пры 

афармленнi заявак на атрыманне грантаў, пры правядзеннi 

навукаметрычных даследаванняў. Другая БД СС выходзiць ў некалькiх 

серыях, кожная з якiх змяшчае змест пэўных навуковых часопiсаў. База 

фармiруецца штомесячна i адлюстроўвае часопiсы, якiя паступiлi ў цэнтр 

падрыхтоўкi iнстытута. Пошук iнфармацыi ажыццяўляецца па элементах 

бiблiяграфiчнага запiсу, тэматычных кодах, ёсць магчымасць аўтаматычна 

фармiраваць лiст у адрас аўтара знойдзенага артыкула з прозьбай выслаць 

адбітак. Такiм чынам, БД СС з’яўляецца iнструментам хуткага 

iнфармавання вучоных аб сусветных кiрунках даследаванняў i 

распрацовак. 
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Пытаннi для самакантролю 

1. Назавiце арганiзацыi, якiя звязаны з падрыхтоўкай iнфармацыйнай 

прадукцыi ў традыцыйнай i электроннай формах. 

2. Дзе знайсцi iнфармацыю аб патэнтных дакументах? 

3. Якiя паслугi аказвае амерыканскi iнстытут iнфармацыi? 

4. Чым адрознiваецца iнфармацыйная прадукцыя сусветных цэнтраў-

генератараў iнфармацыi па сельскай гаспадарцы? 

5. Назавiце сучасныя тэндэнцыi развiцця сусветнага рынку 

iнфармацыйнай прадукцыi. 

 

3. ТЭХНАЛОГIЯ СТВАРЭННЯ I ДАВЯДЗЕННЯ ДА 

СПЕЦЫЯЛIСТАЎ IНФАРМАЦЫЙНЫХ РЭСУРСАЎ 

 

3.1. Асаблiвасцi тэхналагiчных працэсаў вытворчасцi iнфармацыйных 

рэсурсаў па прыродазнаўстве, тэхнiцы, сельскай гаспадарцы i 

медыцыне 

Бiблiяграфiчная тэхналогiя – гэта мэтанакiраваныя, паслядоўна 

ажыццяўляемыя дзеяннi з дакументамi цi звесткамi аб iх для стварэння 

iнфармацыйных рэсурсаў, выканання iнфармацыйных паслуг. 

Стварэнне iнфармацыйных рэсурсаў i прадуктаў навукова-тэхнiчнай 

тэматыкi прадугледжвае выканання паслядоўных этапаў i аперацый. Гэта: 

вывучэнне тэмы, падрыхтоўка тэхнiчнага задання,выяўленне i адбор 

дакументаў, аналiтыка-сiнтэтычная апрацоўка дакументаў, групоўка 

запiсаў, стварэнне бiблiяграфiчнага аппарата выдання, рэдагаванне i 

афармленне створанага iнфармацыйнага прадукта i яго распаўсюджванне. 

Пры выкананнi тэхналагiчных аперацый неабходна кiравацца дзеючымi 

нарматыўна-метадычнымi дакументамi, а таксама ўлiчваць галiновыя 

асаблiвасцi дакументаў i iнфармацыйныя патрэбнасцi спецыялiстаў, 

спажыўцоў данай iнфармацыi. Звернем асобную ўвагу на галiновыя 
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асаблiвасцi тэхналогii падрыхтоўкi iнфармацыйна-бiблiяграфiчнай 

прадукцыi. 

Падрыхтоўка тэхнiчнага задання прадугледжвае прыняцця 

арганiзацыйных i метадычных рашэнняў. Арганiзацыйныя у сваю чаргу 

звязаны з вывучэннем рынка iснуючай iнфармацыйнай прадукцыi, 

зацвярджэннем тэмы, прызначэннем складальнiка, спецыялiста –

кансультанта, вызначэннем аб’ёму,тыражу, формы iснавання 

iнфармацыйна-бiблiяграфiчнай прадукцыi, тэрмiна яе падрыхтоўкi, 

пошукам крынiц фiнансавання i падрыхтоўкай прапаноў для кiраўнiка 

аддзела i заказчыка. Пры стварэннi электронных iнфармацыйных рэсурсаў 

таксама ажыццяўляецца выбар прыкладной праграмы. Метадычныя 

рашэннi прадугледжваюць аналiз iнфармацыйнай забяспечаначцi тэмы, яе 

вывучэнне, вызначэнне мэтавага i чытацкага прызначэння будучай 

прадукцыi, прынцыпаў адбору дакументаў ( вiдавы,тэматычны, моўны 

склад, храналагiчныя рамкi), крынiц адбору дакументаў (нацыянальныя 

/мiжнародныя БД, iнфармацыйная прадукцыя буйных iнфармацыйных 

цэнтраў i бiблiятэк), выбар фармата бiблiяграфiчнага запiсу, распрацоўку 

структуры запiсаў (палёў), пiсьмовае фiксаванне правiлаў апрацоўкi 

iнфармацыi з вызначэннем спосаба раскрыцця зместу дакументаў,групоўку 

бiблiяграфiчных запiсаў, выбар спосабаў найлепшпга пошуку iнфармацыi з 

дапамогай элементаў даведачна-пошукавага аппарата. 

Выяўленне i адбор дакументаў залежаць ад вiда будучай 

бiблiяграфiчнай прадукцыi, ад асаблiвасцей самiх БД i iнфармацыйнай 

прадукцыi як крынiц бiблiяграфiчнага пошуку. Пошук iнфармацыi ў БД 

можа ажыццяўляцца па ключавых словах пры значным рассеяннi 

iнфармацыi, адсутнасцi рэлевантных дакументаў па тэме ў межах рубрыкi; 

па рубрыках – калi змест рубрыкi поўнасццю супадае з рубрыкай будучай 

прадукцыi, цi матэрыял по вызначанай тэме складае значную частку. 

Выбар рубрык праводзiцца па рубрыкатарах ДРНТI, УIНТI, Меsh, 

класiфiкатарах МПК, МКС i iншых. Пры стварэннi бiблiяграфiчных 
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паказальнiкаў прац супрацоўнiкаў ўстаноў, ці бiябiблiяграфiчнага 

характару пошук iнфармацыi праводзiцца па элементах бiблiяграфiчнага 

запiсу (прозвiшчу, назве установы). Пры адборы дакументаў ўлiчваюць 

фармальныя i якасныя крытэрыi. Неабходна ўлiчваць i уласцiвасцi пэўных 

вiдаў дакументаў (напрыклад, для вучэбнай лiтаратуры характэрны 

дакладнасць, паўната iнфармацыi, зручнасць яе ўспрымання, для 

патэнтных дакументаў – навiзна, арыгiнальнасць, актуальнасць 

iнфармацыi),  рассеянне / канцэнтрацыю iнфармацыi па тэме ў 

перыядычных выданнях. Пры стварэннi iнфармацыйнай прадукцыi  

навукова-тэхнiчнай, медыцынскай тэматыкi неабходна распрацоўваць 

эталоны адбору: агульныя i спецыялiзаваныя. Да агульных адносяць 

вiдавы склад дакументаў, iх жанры, моўную характарыстыку дакументаў i 

iншыя. Да спецыялiзаваных эталонаў адносяць спiсы вядучых краiн, 

арганiзацый-распрацоўшчыкаў, навуковых школ, прозвiшчы вядучых 

спецыялiстаў, «ядзерных» часопiсаў, сярэдней частаты цытавання 

дакументаў i iншыя (4). Важнай праблемай з’яўляецца вызначэнне 

тэматычных гранiц адбору дакументаў. Напрыклад, якiя дакументы па 

эканомiке прамысловасцi,сельскай гаспадаркi неабходна адбiраць пры 

стварэннi iнфармацыйнай прадукцыi па сельскай гаспадарцы, тэхнiцы i 

якiя будуць карысны для спецыялiстаў-эканамiстаў. Тое ж тычыцца 

тэматыкi дакументаў на сутыкненнi тэхнiкi i канкрэтных галiн, 

прыродазнаўства i сумежных галiн. Вырашэнне праблемы фiксуецца ў 

прынятых метадычных рашэннях: а) калi ў дакуменце разглядаюцца 

арганiзацыйныя, i/або эканамiчныя пытаннi сельскай гаспадаркi, тэхнiкi, 

медыцыны ў цэлым, яны будуць аб’ектам адлюстравання ў iнфармацыйнай 

прадукцыi па эканомiцы. Калi ў дакументах адлюстраваны эканамiчныя 

праблемы агранамii, заатэхнiкi, машынабудавання, энергетыкi, лячэбнай 

справы i iншых прыватных галiн НТiМС– гэта аб’ект галiновай 

iнфармацыйнай прадукцыi НТіМС; б) калi ў дакуменце разглядаюцца 

вытворчасць прамысловага, сельскагаспадарчага, медыцынскага 
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абсталявання, будаўнiцтва аб’ектаў, вытворчасць угнаенняў – яны 

адлюстроўваюцца ў iнфармацыйнай прадукцыi па тэхнiцы. Усе дакументы, 

ў якiх разглядаюцца пытаннi выкарыстання збудаванняў, 

сельскагаспадарчых машын i абсталявання, медыцынскай тэхнiкi будуць 

аб’ектамi галiновай цi тэматычнай iнфармацыйнай прадукцыi; в) калi 

дакументы адлюстроўваюць вынiкi даследаванняў, заканамернасцi 

развiцця бiялагiчных аб’ектаў у цэлым яны будуць улiчаны пры стварэннi 

iнфармацыйнай прадукцыi па прыродазнаўчых навуках. Пры апiсаннi ў 

дакуменце бiялагiчных  асаблiвасцей сельскагаспадарчых жывёл, лячэння 

захворванняў жывых арганiзмаў даная тэматыка адлюстроўваецца ў 

iнфармацыйнай прадукцыi па сельскай гаспадарцы i медыцыне. 

Спецыфiка аналiтыка-сiнтэтычнай апрацоўкi дакументаў НТiМС 

залежыць ад iх зместа i асаблiвасцей iнфармацыйных патрэбнасцей 

карыстальнiкаў. Неабходна улiчваць i працэсы iнтэграцыi i 

дыферэнцыяцыi, якiя праходзяць ва ўсiх галiнах НТiМК.   Аналiз 

дакумента ажыццяўляецца ў 3 этапа. На першым этапе вызначаецца 

iнфармацыйная каштоўнасць дакумента: актуальнасць яго тэматыкi, 

арыгiнальнасць зместу, паўната прыведзеных данных. На выбар вiда 

бiблiяграфiчнай характарыстыкi ўплывае мова дакумента i яго 

даступнасць. З найбольшай паўнатой неабходна раскрываць змест такiх 

дакументаў, як справаздачы аб НДР, дэпанаваныя рукапiсы, матэрыялы 

канферэнцый. Дакументы на труднадаступных мовах таксама неабходна 

дапаўняць анатацыямi i рэфератамi. Некаторыя группы дакументаў не 

патрабуюць рэферыравання i анатавання. Гэта даведнiкi, стандарты, 

картаграфiчныя дакументы. Другi этап звязаны з высвятленнем найбольш 

важнай iнфармацыi, на трэццем этапе адбываецца абагульненне 

iнфармацыi для стварэння другаснага дакумента. Бiблiяграфiчнае 

апiсаннеiдакументаў ажыццяўляецца у адпаведнасцi з ГОСТ 7.1–2003 

«Бiблiяграфiчнае апiсанне дакумента». Анатаванне i рэферыраванне 

дакументаў павышаюць iх iнфарматыўасць. Асаблiвасцi структуры 
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анатацый i рэфератаў  зафiксаваны ў ГОСТ 7.9–95 « Анатация и реферат». 

Анатаванне галiновай лiтаратуры мае свае адметнасцi, асаблiва гэта 

тычыцца  iх тэматычных элементаў. Напрыклад, дакументы па сельскай 

гаспадарцы можна падзялiць на 3 буйныя группы. Гэта дакументы па 

прыродазнаўчых асновах сельскай гаспадаркi; дакументы, аб’ектам 

разгляду якiх з’яўляюцца раслiны i жывёлы; дакументы, змест якiх 

раскрываецца ў занальным аспекце. Так для 1 групы дакументаў неабходна 

выкарыстоўваць наступныя тэматычныя элементы: агульныя бiялагiчныя 

заканамернасцi, якiя дзейнiчаюць на раслiны i жывёлаў, уздзеянне знешнiх 

фактараў на раслiны i жывёлаў, характарыстыка, структура i працэсы, якiя 

праходзяць ў глебе, iх мелiярацыя i ўзнаўленне. Для 2 групы дакументаў ў 

анатацыi неабходна адлюстраваць: бiялагiчныя асаблiвасцi раслiнаў i 

жывёлаў, асаблiвасцi iх вырошчвання, барацьба з захворваннямi i 

шкоднiкамi. Для 3 групы дакументаў  неабходна даць характарыстыку 

тэрыторыi i паказаць занальныя асаблiасцi сельскагаспадарчай 

вытворчасцi. З гэтай мэтай магчыма канкрэтна указаць месца размяшчэння 

гаспадаркi, распаўсюджвання пэўных культур, асаблiвасцi глебы, 

магчымасць выкарыстання рэкамендацый для пэўных глебава-

клiматычных зон. 

Для дакументаў па тэхнiцы характэрна выкарыстанне спецыфiчных 

катэгорый (абсталяванне, тэхналагiчны працэс, матэрыял), аб чым iшла 

гаворка у тэме 1. У адпаведнасцi з гэтым, тэматычнымi элементамi 

анатацый для 1 групы будуць: вытворчасць , уласцiвасцi, характарыстыкi, 

параметры абсталявання, яго праектаванне, канструiраванне,разлiк, 

эксплуатацыя i рамонт. Для 2 групы дакументаў ў анатацыях неабходна 

даць характарыстыку тэхналагiчнага працэса, яго этапаў,  характарыстыку 

абсталявання, аўтаматызацыi працэса. Для 3 групы дакументаў неабходна 

адзначыць структуру, склад кампанентаў, уласцiвасцi матэрыялаў, iх 

выпрабаванне, кантроль, ацэнка, а таксама аспекты вытворчасцi, 

атрымання i выкарыстання. Пры анатаваннi дакументаў па 
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прыродазнаўчых навуках у анатацыi адлюстроўваюцца: аб’ект 

даследвання, яго уласцiвасцi, характар даследвання 

(тэарэтычнае/эксперыментальнае, разлiк/выпрабаванне, выкарыстанне), 

мэта даследавання, час i месца правядзення даследавання.Пры анатаваннi 

дакументаў медыцынскай тэматыкi (лячэнне хваробы) неабходна 

адлюстраваць: этыалогiя, патагенез захворвання, клiнiчная карцiна, 

дыферэнцыяльная дыягностыка, паказчыкi да лячэння, лячэнне, аддаленыя 

вынiкi, прафiлактыка захворвання, вынiкi. 

Рэферыраванне дакументаў прадугледжвае дастаткова поўнае 

раскрыцце iх зместу. Аб’ектамi рэферыравання з’яўляюцца навуковыя 

артыкулы, главы з кнiг, патэнтныя дакументы, справаздачы, дэпанаваныя 

рукапiсы і інш. На даведачныя выданнi,тэзаурусы, класiфiкатары i 

некаторыя iншыя дакументы рэфераты не складаюцца. Як i пры напiсаннi 

анатацыi, змест рэферата будзе залежыць ад улiку ў поўнай меры тэматыкi 

дакумента. Таму i тут неабходна арыентавацца на тыповыя группы 

дакументаў па прыродазнаўстве, тэхнiцы, сельскай гаспадарцы, медыцыне. 

Дастаткова падрабязна асаблiвасцi складання рэфератаў разглядаюцца у 

(3). Агульнымi звесткамi, якiя абавязкова неабходна ўключаць у рэферат, 

будуць: назва краiны i арганiзацыi, дзе выканана даследаванне, найменне 

абсталявання, матэрыялаў, назва тэорый i методык, даныя аб даставернасцi 

эканамiчнай эфектыўнасцi. 

Асобным вiдам згортывання iнфармацыi з’яўляецца iндэксаванне, 

якое  ўяўляе прадстаўлення зместа i формы дакументаў сродкамi 

iнфармацыйна-пошуковай мовы. Iснуюць два спосаба iндэксавання: па 

першаснаму дакументу i згорнутай iнфармацыi (апiсаннi, анатацыi, 

рэферату). Пошукавы вобраз дакумента можа быць прадстаўлены з аднаго 

iндэкса цi прадметнага загалоўка (аднааспектнае iндэксаванне) i некалькiх 

прадметных рубрык цi класiфiкацыйных iндэксаў (шматаспектнае 

iндэксаванне). Галiновая прыналежнасць дакументаў і іх тэматыка 

выражаюцца iндэксамi класiфiкацыйных схем, прадметнымi рубрыкамi, 
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ключавымi словамi. Пры iндэксаваннi зместавыя прызнакi дакументаў 

часцей суадносяцца з пэўным слоўнiкам ( рубрыкатарамi ДРНТI, МЕSH). 

Прадметызацыя i выкарыстанне фармальных прызнакаў дазваляюць 

скласцi дапаможныя паказальнiкi. Пры падрыхтоўцы iнфармацыйнай 

прадукцыi  ў аўтаматызаваным рэжыме пасля iндэксавання  

ажыццяўляецца ўвод iнфармацыi ў БД (стварэнне бiблiяграфiчнага запiсу 

на машынным носьбiце i яго кантроль). 

Групоўка бiблiяграфiчных запiсаў забяспечвае iх сувязi па пэўнай 

сiстэме. Пры фармiраваннi тэкста традыцыйнага паказальнiка 

выкарыстоўваюць тэматычную, сiстэматычную, прадметную, 

геаграфiчную, храналагiчную групоўкi дакументаў. Асаблiвасццю 

падрыхтоўкi iнфармацыйнай прадукцыi па тэхнiцы з’яўляецца 

выкарыстанне нумерацыйнай групоўкi дакументаў. У навукова- 

дапаможных паказальнiках навукова-тэхнiчнай тэматыкi 

выкарыстоўваюцца сiстэматычная i тэматычная групоўкi дакументаў. 

Дапускаецца выдзяленне раздзелаў, прысвечаных асобным вiдам 

дакументаў. 

Заключны этап падрыхтоўкi iнфармацыйна-бiблiяграфiчнай прадукцыi 

уключае падрыхтоўку прадмовы, дапаможных паказальнiкаў, рэдагаванне i 

яго распаўсюджванне. Асаблiвасццю дапаможных паказальнiкаў у 

iнфармацыйна-бiблiяграфiчнай прадукцыi па тэматыцы НТiМС з’яўляецца 

стварэнне нумерацыйных (для патэнтных, тэхнiчных нарматыўна-

прававых актаў), геаграфiчных (з улiкам прынцыпа занальнасцi – для 

сельскай гаспсдаркi) i прадметных паказальнiкаў для тэматычных  

iнфармацыйна-бiблiяграфiчных рэсурсаў. Ажыццяўляецца бiблiяграфiчнае, 

лiтаратурнае, навуковае рэдагаванне створанай прадукцыi. Асаблiвасццю 

рэалiзацыi гэтай прадукцыi з’яўляецца ў апошнi час яе арыентацыя на 

канкрэтныя запыты, у сувязi з чым яна распаўсюджваецца за грошы. 

Заключны этап падрыхтоўкi БД акрамя таго, ўключае неабходнасць яе 

рэгiстрацыi. 
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Пытаннi для самакантролю 

1. Назавiце асноўныя тэхналагiчныя этапы падрыхтоўкi iнфармацыйна-

бiблiяграфiчных рэсурсаў. 

2. У чым заключаюцца галiновыя  асаблiвасцi адбору дакументаў? 

3. Назавiце працэсы аналiтыка-сiнтэтычнай перапрацоўкi дакументаў. 

4. Назавiце галiновыя асаблiвасцi анатавання i рэферыравання 

дакументаў навукова-тэхнiчнага  зместу. 

5. У чым асаблiвасцi групоўкi дакументаў, выбара дапаможных 

паказальнiкаў? 

6. Якiя тэхналагiчныя працэсы адсутнiчаюць пры стварэннi БД? 

 

3.2 Iнфармацыйныя паслугi  для спецыялiстаў навукова-тэхнiчнай i 

медыцынскай сферы 

СТБ ГОСТ 7.0–2004 «Iнфармацыiна-бiблiятэчная дзейнасць, 

бiблiяграфiя» дае наспупнае азначэнне iнфармацыйна-бiблiяграфiчнага 

забеспячэння: –«сукупнасць iнфармацыйных рэсурсаў i паслуг, якiя 

прадстаўляюцца для вырашэння кiраўнiцкiх i навукова-тэхнiчных задач ў 

адпаведнасцi з этапамi iх выканання». Разам са стварэннем рынка 

iнфармацыйнах рэсурсаў i паслуг мяняецца роля, накiрункi дзейнасцi, 

функцыi спецыяльных бiблiятэк НТiМС у забеспячэннi iнфармацыйных 

патрэбнасцей карыстальнiкаў, таксама мяняюцца i функцыi 

iнфармацыйнага спецыялiста. 

У НТiМС iнфармацыйнае забеспячэнне спецыялiстаў ажыццяўляюць 

навукова-тэхнiчныя бiблiятэкi прадпрыемстваў, бiблiятэкi навукова-

практычых цэнтраў, устаноў вышэйшай адукацыi, а таксама 

iнфармацыйныя, патэнтна-лiцэнзiйныя аддзелы i службы стандартызацыi. 

Агульным для iх з’ яўляецца прадастаўленне iнфармацыйных паслуг 

карыстальнiкам, задавальненне патрэбнасцi ў iнфармацыi, прадастаўленне 

доступу да яе атрымання. Ва ўмовах маркетынга iнфармацыйнае 
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забеспячэнне становiцца разнавiднасццю iнфармацыйнага сервiса. В.А. 

Мiнкiна сцвярджала, што iнфармацыйнае забеспячэнне з’яўляецца 

складаючай часткай iнфармацыйнага менеджмента, якi ўключае: стварэнне 

iнфармацыйнай iнфраструктуры арганiзацыi, кiраванне iнфармацыйнымi 

тэхналогiямi, стварэнне БД, кансультаванне карыстальнiкаў, абарону 

данных, набыццё данных са знешняга iнфармацыйнага асяроддзя, 

ажыццяўленне iнфармацыйнага манiторынга iнфармацыйных рэсурсаў з 

мэтай сiстэматычнага аналiзу змяненняў на галiновым рынку, 

iнфармацыйнае суправаджэнне iнавацыйных праектаў, iнфармацыйнае 

забеспячэнне кiраўнiцтва i iншыя накiрункi. Такiм чынам, iнфармацыйныя 

паслугi НТБ становяцца неад’емнай часткай iнфармацыйнага 

менеджменту. Для сучаснага этапа аказання  iнфармацыйных паслуг 

спецыялiстам НТiМС характэрны тэндэнцыi: iнтэлектуалiзацыя, 

ускладненне запытаў карыстальнiкаў, якiя звязаны з iх мiжгалiновай 

дзейнасццю, вырашэннем iнавацыйных праблем; пастаяннае павялiчэнне 

аб’ёму патока iнфармацыi пры знiжэннi яе рэцэптурнасцi; хуткiя тэмпы 

старэння iнфармацыi, страта яе актуальнасцi; пашырэнне тэматычных 

межаў прафесiйных iнфармацыйных патрэбнасцей, неабходнасць 

выкарыстання ведаў i прафесiйнага вопыту з iншых сфер дзейнасцi. 

Адосна новым у тэорыi i практыцы iнфармацыйнага забеспячэння 

з’яўляецца тое, што яно становiцца прамежкавай формай дакументнага, 

факта- i канцэптаграфiчнага абслугоўвання. У сувязi з развiццём 

iнфармацыйнага асяроддзя  з’явiлася on-line абслугоўванне, ў межах якога 

адбываецца аб’яднанне бiблiяграфiчнага, поўнатэкставага i iншых вiдаў 

пошуку, вынiкам якога з’яўляецца прадстаўленне не iнфармацыi аб 

дакументах, а самiх тэкстаў дакументаў. 

Усе гэтыя змены сведчаць, што змяняюцца як iнфармацыйныя 

патрэбнасцi, так i iфармацыйнае асяроддзе, што прыводзiць да павышэння 

патрабаванняў карыстальнiкаў да якасцi iнфармацыйных прадуктаў i 

паслуг. Так, патрабаваннi да якасцi паслуг уключаюць патрабаваннi да 
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iнфармацыi (як зыходнага рэсурса): паўната, дакладнасць, актуальнасць; 

патрабаваннi да абсталявання i тэхналогiй; патрабаваннi да вытворцы 

iнфармацыйных паслуг; патрабаваннi да умоў прадстаўлення паслуг 

(месца, час, наяўнасць дадатковых паслуг, спосаб дастаўкi iнфармацыi, 

рэжым абслугоўвання, актуалiзацыя атрыманых звестак); патрабаваннi да 

формы прадстаўлення паслугi (бiблiяграфiчная даведка, тэматычная 

падборка, дайджэст i iнш.). Iнфармацыйны рынак патрабуе ад 

iнфармацыйнага спецыялiста-бiблiёграфа пашырэння кругагляда, 

здольнасцi да ассацыятыўнага мыслення, арыентацыi ва усiх разнастайных 

iнфармацыйных рэсурсах, умення ўдакладняць невызначаныя 

iнфармацыйныя запыты, арганiзацыi iнфармацыйнага ўзаемадзеяння памiж 

спецыялiстамi i цэнтрамi-генератарамi БД, прадастаўлення рэлевантных 

iнфармацыйных паслуг. 

Усе гэтыя змены прывялi да удакладнення вiдаў паслуг, неабходных 

спецыялiстам НТiМС. Выдзеляюць наступныя вiды iнфармацыйных 

паслуг: дакументныя (прадстаўленне паўнатэкставай iнфармацыi, 

электронная дастаўка дакументаў); даведачныя (on-line абслугоўванне, 

прадстаўленне фактаграфiчный iнфармацыi); навiнныя (выбiральнае 

распаўсюджванне iнфармацыi, дыферэнцыраванае абслугоўванне 

кiраўнiцтва, дзень iнфармацыi,падрыхтоўка дайджэстаў); арыентуючыя 

(ажыццяўленне iнфармацыйнага пошуку, правядзенне семiнараў, 

навiгацыя, падрыхтоўка пуцяводных даведнiкаў па iнфармацыйных 

рэсурсах, правядзенне экскурсiй па iнфармацыйнай установе); 

даследчыцкiя (падрыхтоўка аналiтычных даведак, правядзенне патэнтных 

даследаванняў, аппанiраванне НДР i ВКР, маркетынгавыя даследаваннi). 

Ва умовах эканамiчнай канкурэнцыi пашыраецца кола карыстальнiкаў 

навукова-тэхнiчнай iнфармацыi (навуковыя супрацоўнiкi, канструктары, 

праекцiроўшчыкi, вытворцы тавараў i паслуг, уладальнiкi аб’ектаў 

прамысловай уласнасцi, прадпрымальнiкi, дызайнеры i iншыя). Пры гэтым 

павышаецца роля выкарыстання новых тэхналогiй як фактара эканамiчнага 
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развiцця, улiку правощ на iнтэлектуальную ўласнасць.Усе адбыўшыеся 

змены неабходна ўлiчваць пры планаваннi асартымента iнфармацыйных 

паслуг. Напрыклад, канчатковы iнфармацыйны прадукт, створаны па 

заяўке арганiзацыi, будзе тым больш карысны, чым больш ён будзе 

дапоўнены спажывецкiмi ўласцiвасцямi, адаптаванымi да  рэальных 

патрэбаў.Неабходна дапаўняць падрыхтаваныя тэматычныя спiсы 

звесткамi аб ацэнцы мiравых тэндэнцый развiцця канкрэтнага навукова-

тэхнiчнага кiрунка, на падставе бiблiяметрычнага аналiзу выяўляць 

перспектыўныя кiрункi развiцця тэмы, прадстаўляць звесткi аб фiрмах-

лiдарах i характары iх дзейнасцi, неабходна дапаўняць вынiкi тэматычнага 

пошуку прагнозамi развiцця кан’юнктуры рынку. Такiм чынам, неабходна 

шматаспектнае iнфармацыйнае забеспечанне спецыялiстаў з удзелам 

бiблiёграфаў, аналiтыкаў, патэнтазнаўцаў, маркетолагаў, якiя маюць 

доспуп да ўсёй сукупнасцi сусветных iнфармацыйных рэсурсаў. 

Даведачныя электронныя паслугi  распаўсюджваюцца ў электронным 

асяроддзi: напрыклад, даведачнае абслугоўванне праз е-mail карыстальнiка 

(РНТБ прадстаўляе даведкi аб вытворцах абсталявання i прадукцыi), на 

сайтах буйных бiблiятэк iснуюць раздзелы «Запытай ў…», праз якiя 

магчыма атрымаць неабходную карыстальнiку даведку.  Навукова-

тэхнiчныя бiблiятэкi прадпрыемстваў оказваюць даведачыя паслугi праз 

фармiраванне дас’е фiрм, якое прадстаўлена звескамi аб дзейнасцi 

органiзацый-канкурэнтаў розных краiн свету. У дас’е уключаецца 

iнфармацыя тэхнiка-эканамiчнага характару аб выпускаемай прадукцыi, 

iнфармацыя аб атрыманых патэнтах на iнтэлектуальную ўласнасць фiрмы, 

аб размяшчэннi вытворчасцi ў iншых краiнах i прадпрыемствах, аб 

стварэннi сумесных прадпрыемстваў.  

Навiнныя iнфармацыйныя паслугi, акрамя традыцыйных, такiх, як 

выбiральнае распаўсюджванне iнфармацыi, дыферэнцыраванае 

абслугоўванне карыстальнiкаў, правядзенне дней iнфармацыi уключаюць i 

падрыхтоўку дайджэстаў па найбольш цiкавых для пэўнай катэгорыi 
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карыстальнiкаў матэрыялах, апублiкаваных ў перыядычных выданнях, у 

тым лiку i электронных. Да навiнных форм прадстаўлення iнфармацыйных 

паслуг адносiцца таксама прэс-клiппiнг– паслуга, якая ажыццяўляецца на 

падставе манiторынгу прэсы. Iнфармацыйны прадукт у выглядзе 

тэматычнай падборкi  матэрыялаў з перыядычных выданняў, у тым лiку i 

электронных, дастаўляецца у пастаянным рэжыме на е-mail карыстальнiка. 

Аб’ектамi назiрання могуць быць арганiзацыi i фiрмы, персаналii, 

тавары/паслугi, абсталяванне i iншыя. Кошт паслугi вызначаецца 

зыходзячы з храналогii назiрання, геаграфiчнай прыметы, залежыць ад 

колькасцi перыядычных выданняў i глыбiнi згортвання iнфармацыi. Iншыя 

навiнныя паслугi могуць аказвацца на падставе манiторынгу першаснага 

патока дакументаў па найбольш поўных галiновых БД i iнфармацыйных 

выданнях, напрыклад, САВ, УIНТI, Medline i iншых. Часткова даная 

тэхналогiя замацоўваецца на практычных занятках. 

Арыентуючыя паслугi аказваюцца навукова-тэхнiчнымi бiблiятэкамi  

праз пастаяннае  навучанне карыстальнiкаў працы з электроннымi 

рэсурсамi шляхам стварэння Интэрнэт класаў (напрыклад, у РНМБ), 

стварэннем кансультацыйных раздзелаў на сайтах бiблiятэк, а таксама 

стварэннем Iнфармацыйнага цэнтра (на базе РНТБ), у межах якога у 

пастаянным рэжыме адбываецца кансультаванне карыстальнiкаў па 

методыцы iнфармацыйнага пошуку, iнфармацыйных рэсурах розных краiн 

i бiблiятэк. Таксама на сайтах галiновых бiблiятэк размяшчаюцца спасылкi 

на рэсурсы Интэрнэт, звязаныя з профiлем бiблiятэкi, што дазваляе 

ажыццяўляць навiгацыю па галiновых рэсурсах усёй сеткi Интэрнет. 

Адной з найбольш вядомых форм кансультацыйных паслуг з’яўляецца 

складанне пуцявых даведнiкаў па iнфармацыйных рэсурсах галiны цi тэмы. 

З методыкай iх падрыхтоўкi студэнты знаёмяцца па курсе « 

Бiблiяграфаванне навукова-тэхнiчнай i медыцынскай лiтаратуры». 

Даследчыцкiя паслугi таксама маюць попыт ў карыстальнiкаў 

спецыяльных бiблiятэк. Да iх адносяцца розныя формы прадстаўлення 
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аналiтычных паслуг, напрыклад, такiх як падрыхтоўка аналiтычных таблiц 

супастаўлення, даведак па канъюнктуры рынка. Найбольш 

распаўсюджанымi з’яўляюцца: падрыхтоўка iнфармацыйных карт 

(бiблiятэкi чыгуначнага транспарта), правядзенне патэнтных даследванняў 

сумесна са спецыялiстамi прадпрыемстваў, патэнтна-iнфармацыйнае 

апанiраванне НДР i ВКР, методыка якiх падрабязна апiсана ў лiтаратуры. 

У апошнiя гады сельскагаспадарчымi бiблiятэкамi Расii пачалi аказвацца 

iнфармацыйныя паслугi комплекснага характару шляхам стварэння 

iнфармацыйна-кансультацыйных цэнтраў па укараненни iнавацый. Роля 

бiблiятэкi заключаецца ў прадастаўленнi iнфармацыi аб iнавацыi, яе форме 

(распацоўка, патэнтная ахова, аб’ект у вытворчасцi i г.д.), аб рынкавых 

прапановах уладальнiка, а спецыялiсты цэнтра абъядноўваюць попыт i 

прапанову i аказваюць паслугi па яе укараненнi. Сярод платных паслуг 

галiновых бiблiятэк ёсць i рэкламныя паслугi карыстальнiкам, i аказанне 

паслуг па перакладам дакументаў, аднак найбольш распаўсюджанымi 

з’яўляюцца дакументныя, арыентуючыя, даведачныя, навінныя.  

 

Пытаннi для самакантролю 

1. Назавiце арганiзацыйныя асаблiвасцi аказання iнфармацыйных 

паслуг спецыялiстам НТiМС 

2. У чым праяўляюуцца змены ў iнфармацыйным забеспячэннi 

спецыялiстаў ў апошнi час, з чым яны звязаны? 

3. Назавiце вiды iнфармацыйных паслуг апошняга часу, якiя з iх 

аказваюцца спецыяльнымi бiблiятэкамi Беларусi? 

 

4.САМАСТОЙНАЯ РАБОТА СТУДЭНТАЎ 

ПА МАТЭРЫЯЛАХ КУРСА 

Тэма: Гісторыя беларускай бібліяграфіі прыродазнаўчай, 

тэхнічнай, сельскагаспадарчай і медыцынскай літаратуры (1922-

1960 гг.) 

 139 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
1. Прародазнаўчая бiблiяграфiя Беларусi. 

2. Тэхнiчная бiблiяграфiя Беларусi. 

3. Сельскагаспадарчая бiблiяграфiя Беларусi. 

4. Медыцынская бiблiяграфiя Беларусi. 

Пытаннi, звязаныя з пачаткам бiблiяграфавання лiтаратуры па 

тэхнiцы, прыродазнаўстве, сельскай гаспадарцы, медыцыне адлюстраваны 

ў паказальнiку Збралевич Л.И., Федулова С.В. Библиография белорусской 

советской библиографии: 1922–1961, на падставе якога кожны студэнт 

павiнен скласцi картатэкi самастойных бiблiяграфiчных дапаможнiкаў па 

гэтых галiнах i прааналiзаваць забеспячэнне галiн па розных параметрах у 

адпаведнасцi з таблiцай. 
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У вынiку праведзенай работы студэнты павiнны даць адказы на 

наступныя пытаннi:  

1. Колькасць дапаможнiкаў, падрыхтаваных па галiне. 

2. Вiда-тыпалагiчная характарыстыка дапаможнiкаў. 

3. Дыферэнцыяцыя дапаможнiкаў па тэматыцы i iншых паказчыках.  

4. Забеспячэнне асобных напрамкаў, раздзелаў, галiн бiблiяграфiчнымi 

дапаможнiкамi. 

5. Бiблiятэкi – складальнiкi бiблiяграфiчных дапаможнiкаў. 
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Тэма. Асаблівасці тэхналагічных працэсаў вытворчасці 

інфармацыйна-бібліяграфічных рэсурсаў па прыродазнаўстве, тэхніцы, 

сельскай гаспадарцы і медыцыне.  

Мэта: набыць навыкі падрыхтоўкі спецыфічнай разнавіднасці 

бібліяграфічных паказальнікаў – даведніка па бібліяграфічных рэсурсах; 

аналізу бібліяграфічных паказальнікаў розных тыпаў.  

Заданне: 

Падрыхтаваць даведнік па бібліяграфічных рэсурсах у адпаведнасці з 

выбранай  тэмай па адной з галін НТ і МС (тэматыка дадаецца). 

Методыка выканання: 

Кожны студэнт павінен з фонду бібліяграфічных паказальнікаў 

кабінета, штогоднікаў “Паказальнік бібліяграфічных дапаможнікаў” 

Нацыянальнай Кніжнай палаты, выданняў рэспубліканскіх цэнтраў 

(БелІСА, БелДІСС, НЦІУ) падабраць бібліяграфічныя паказальнікі розных 

відаў і тыпаў па адпаведнай тэме за 5 год. Кожны паказальнік 

забяспечваецца характарыстыкай, прыводзяцца яго каштоўнасці і 

пошукавыя магчымасці.  

У прадмове падкрэсліваецца значэнне, актуальнасць тэмы, 

прыводзіцца кароткая характарыстыка даведніка, мэта стварэння, чытацкае 

прызначэнне. Да кожнага паказальніка дадаецца анатацыя, у якой павінны 

быць адзначаны яго асноўныя параметры: храналагічныя рамкі, тыпы 

літаратуры і віды выданняў, на якіх мовах прадстаўлена літаратура, 

даведачна-бібліяграфічны апарат, методыка выкарыстання, характэрныя 

асаблівасці. У даведніку мэтазгодна выдзеліць раздзелы: навукова-

дапаможныя паказальнікі, прафесійна-вытворчыя, рэкамедацыйныя. 

Асобна вырашаецца пытанне аб уключэнні неапублікаваных 

бібліяграфічных паказальнікаў. На прыканцы даведніка даецца спіс 

літаратуры і выкарыстаных крыніц.  
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Літаратура 

Асноўная 

1. Галлиулина Г.С. Ретроспективный поиск в современных условиях 

// НТБ СССР. – 1989. – №1. – С.37–38.  

2. Михлина И.И. Некоторые вопросы отбора материала для картотек 

и указателей библиографических пособий по области (краю) // 

Библиография библиографии на современном этапе: Сб. ст. и библиогр. 

материалов. – СПб., 1995. – С.49–60. 

3. Острой О.С. Путеводитель в системе отраслевой 

библиографической информации / О.С. Острой Библиография 

библиографии и ее место в системе научной информации: Сб. науч. тр. – 

М., 1982. – С.62–64. 

Дадатковая 

1. Астанович Н.Г. Методика и технология библиографирования // Во-

просы библиографоведения и библиотековедения: Межведомств. сб. – 

1991. – Вып. 12. – С.35–52. 

2. Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика: 

Учебник. – М., 1990. – С.95–134. 

 

 

Тэматыка 

1. Ліццё пад ціскам.  

2. Інжэкцыйнае фармаванне металічных парашкоў.  

3. Імпульснае фармаванне металічных парашкоў. 

4. Шлікернае ліццё. 

5. Прамысловыя работы, іх вытворчасць і прымяненне.  

6. Гібкія аўтаматызаваныя сістэмы ў механазборачнай вытворчасці.  

7. Лакафарбавыя пакрыцці ў машынабудоўлі.  

8. Павышэнне трываласці і даўгавечнасці машын і механізмаў.  
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9. Спосабы павышэння стойкасці рэжучага інструмента.  

10. Эксплуатацыя і рамонт энергетынага абсталявання.  

11.  Рамонт і абкатка рухавіка.  

12.  Станкі з лічбава-праграмным упраўленнем для апрацоўкі дэталяў.  

13.  Севазвароты ў сельскай гаспадарцы.  

14.  Вытворчасць свініны на прамысловай аснове.  

15.  Палімеры ў сельскай гаспадарцы.  

16.  Уплыў мікраэлементаў на ўраджайнасць сельскагаспадарчых 

культур.  

17.  Барацьба супраць хвароб бульбы.  

18.  Ураджайнасць сельскагаспадарчых культур пры  арашэнні.  

19.  Прадукты харчавання з бульбы.  

20.  Лясныя ландшафты Беларусі.  

21.  Мінеральныя рэсурсы Беларусі.  

22.  Экалагічныя праблемы Беларускага Палесся.  

23.  Гідраметэаралагічная служба Беларусі.  

24.  Артапедычная і траўматалагічная дапамога ў Беларусі.  

25.  Прафілактыка і лячэнне нярвовых захворванняў.  

26.  Прафілактыка і лячэнне карыесу.  

27.  Прафілактыка і лячэнне сардэчна-сасудзістых захворванняў.  

28.  Вострыя рэспiраторныя вiрусныя iнфекцыi ў дзяцей.  

29.  Дыягностыка і лячэнне хворых з пашкоджаннямі апорна-рухальнага 

апарату.  

30.  Рэаніматалогія.  

 

Тэма. Сусветныя інфармацыйныя рэсурсы і паслугі ў навукова-

тэхнічнай і медыцынскай сферы. 

Мэта: замацаваць веды аб дзейнасці бібліятэк Беларусі па 

забеспячэнні транснацыянальнага доступу да сусветных інфармацыйных 

рэсурсаў па тэматыцы НТ і МК.  
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Заданні: 

1.  Прааналізаваць дзейнасць НББ, рэспубліканскіх галіновых бібліятэк 

па арганізацыі транснацыянальнага доступу да сусветных інфармацыйных 

рэсурсаў.  

2.  Пералічыць міжнародныя БД, у якіх адлюстроўваюцца 

нацыянальныя інфармацыйныя рэсурсы. 

3.  Дзейнасць бібліятэк па арганізацыі доступу да міжнародных 

рэсурсаў праз Internet. 

Літаратура 

1.  Аксенова Т.В. Основные направления деятельности Национальной 

библиотеки Беларуси по формированию единых информационных ре-

сурсов // Інфармацыйныя рэсурсы бібліятэк і іх кадравае забеспячэнне: 

Матэр. міжнароднай навукова-практ. канф. – Мн., 2000. – С.81–84.  

2.  Голубеў У.А. Бібліятэкі Беларусі ў святле сучаснай інфармацыйнай 

інфраструктуры // Інфармацыйныя рэсурсы бібліятэк і іх кадравае 

забеспячэнне: Матэр. міжнароднай навукова-практ. канф. – Мн., 2000. – 

С.128–131. 

3.  Осипова Т.В. Обзор деятельности РНТБ за 25 лет // Республиканская 

научно-техническая библиотека – четверть века на службе науки и про-

изводства. – Мн., 2002. – С.5–24. 

4.  Тисецкая Г.А. Использование электронных ресурсов в обслужива-

нии читателей научно-технической литературы // Информационное 

обеспечение науки и производства: потребности и реальность: Матер. 

международной конференции 21–22 ноября 2001 г. – Мн., 2002. – С.75–

78. 
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Тэма. Інфармацыйныя паслугі для спецыялістаў навукова-

тэхнічнай і медыцынскай сферы.  

Мэта: замацаваць веды аб відах, формах і метадах інфармавання 

спецыялістаў НТ і МК.  

Заданні: 

Падрыхтаваць спавешчанні аб: 

– дыферэнцыраваных відах інфармавання: дзён спецыялістаў, 

тэматычным і дыферэнцыраваным абслугоўванні кіраўнікоў, у рэжыме 

выбіральнага распаўсюджвання інфармацыі (ВРІ) і інш.; 

– спецыфікі даведачна-бібліяграфічнага абслугоўвання (ДБА) з 

выкарыстаннем традыцыйных і аўтаматызаваных сістэм пошуку; 

– выкарыстанні БД у розных рэжымах для інфармацыйнага 

абслугоўвання спецыялістаў. 

Літаратура 

1.  Левин Г.Л. Библиографический поиск: теоретический аспект // Биб-

лиотековедение. – 2000. – №4. – С.47–50. 

2.  Линник В.И. Ярмарка научно-технических идей – новая форма ин-

формационной работы // НТИ. – Сер.1. – 1987. – С.31–33. 

3.  Моргенштерн И.Г. Справочно-библиографическое обслуживание в 

библиотеках: Науч.-практ. пособие. – М.: Либерея, 1999. – 79 с.  

4.  Розова Н.М. Традиционный библиографический поиск в Библиотеке 

Российской академии наук: Метод. пособие / Н.М. Розова, Л.М. Гераси-

мова. – СПб., 1997. – 113 с.  

5.  Соколов А.В. Автоматизация библиографического поиска. – М.: 

Книга, 1981. – 167 с.  

6.  Степанов В. Поисковые системы Интернет: эволюция и перспекти-

вы // Науч. и техн. б-ки. – 1988. – №2. – С.89–93.  
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Тэма. Інфармацыйныя рэсурсы і паслугі расійскіх федэральных 

інфармацыйных цэнтраў. 

Мэта: замацаваць веды аб дзейнасці цэнтраў інфармацыі па 

падрыхтоўцы інфарацыйных выданняў у традыцыйным і 

электронным выглядзе.  

Заданні: 

1. Прааналізаваць дзейнасць галіновых бібліятэк, якія ўключаны ў 

пералік федэральных цэнтраў РФ па інфармацыйным забеспячэнні 

спецыялістаў: 

– у галіне прыродазнаўчых і тэхнічных навук Бібліятэкі Расійскай 

Акадэміі навук (РАН), Бібліятэкі прыродазнаўчых навук РАН, ДПНТБ СА 

РАН; 

– у галіне геалогіі і мінеральна-сыравінных рэсурсаў Усерасійскай 

геалагічнай бібліятэкі; 

– па будаўніцтве і архітэктуры – ЦНТБ па адпаведнай галіне. 

2. Пералічыць асноўныя віды інфармацыйных выданняў галіновых 

органаў НТУ і НТБ. 

3. Правесці параўнальны аналіз выданняў федэральных і галіновых 

органаў інфармацыі з пункту гледжання відаў выданняў, адлюстравання 

дакументаў (айчынных і замежных), наяўнасці ДБА. 

Літаратура 

1.  Большие и малые библиотеки России: Справочник / Сост.: Н.В. Ша-

хова, Е.И.Кузьмин. – М.: Либерея, 1996. 

2.  Кузьмин Е.И. Библиотеки России на рубеже тысячелетий. Государ-

ственная политика и управление библиотечным делом: смены парадигмы. 

– М.: Либерея, 1999. 
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3. Лимарева Н.Н. Региональные системы НТИ // Науч.-техн. информ. 

Сер.1 – 1998. – №11. – С.21–24. 

4.  Нечипоренко В.П. Отраслевое звено государственной системы НТИ: 

задачи и возможности // Межотраслевая информ. служба / ВИМИ. –1999. – 

№3–4. – С.32–34. 

5.  Региональные библиотеки России в зеркале цифр и информации: 

Статистический сборник. – М.: Либерея, 1998. – 183 с.  

6 . Справочник библиографа / Науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – 

СПб., 2002. – С.222–226. 

7.  Шокин Ю. Информационные ресурсы Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук / Ю.Шокин, А.Федотов // ИРР. – 1999. – №4. – 

С.12–16.  

 

Тэма. Цэнтры падрыхтоўкі інфармацыйна-бібліяграфічных 

рэсурсаў па прыродазнаўстве, тэхніцы, сельскай гаспадарцы, 

медыцыне ў Рэспубліцы Беларусь. 

Мэта: замацаваць веды аб арганізацыйнай структуры падрыхтоўкі 

рэсурсаў па навукова-тэхнічным і медыцынскім камплексе ў РБ.  

Заданні: 

1.  Прадставіць гістарычную даведку аб галаўных бібліятэках 

РНТБ, РНМБ, ЦНБ імя Я.Коласа, БелСГБ (дата стварэння, бібліятэчны 

фонд, ДБА, накірункі дзейнасці).  

2.  Даць характарыстыку дзейнасці рэспубліканскіх галіновых 

бібліятэк па падрыхтоўцы бібліяграфічных рэсурсаў: навукова-

дапаможных (бягучых і рэтраспектыўных), прафесійна-вытворчых, 

рэкамендацыйных. 

3.  Прадставіць звесткі аб рэгіянальных цэнтрах. 

Для выканання задання неабходна прааналізаваць рэкамендаваную 

літаратуру, пазнаёміцца з даведачнымі і інфармацыйнымі праспектамі 

бібліятэк.  
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1.  Березкина Н.Ю. Информационно-библиотечное обеспечение науки 

Беларуси: история и современное состояние / Н.Ю.Березкина. – Мн., 

2003. – С.99–110. 

2.  История развития научно-технических библиотек Республики Бела-

русь: материалы научно-практической конференции 17 мая 2006. – Мн., 

2006. – 183 с.  

3.  Осипова Т.В. Обзор деятельности РНТБ за 25 лет // Республиканская 

научно-техническая библиотека – четверть века на службе науки и про-

изводства. – Мн., 2002. – С.5–24. 

4.  Электронные информационные ресурсы по науке и технике / РНТБ. – 

Мн., 2009. – 12 с.  

5.  Юрченко В.В. Участие БелСХБ в Российском сводном каталоге / 

В.В. Юрченко // Інфармацыйныя рэсурсы бібліятэк і іх кадравае 

забеспячэнне: матэр. міжнар. навукова-практ. канф. – Мн., 2000. – 

С.160–161. 

Тэставыя пытаннні 

Тэставыя пытаннні ахопліваюць усе тэмы дысцыпліны. 3 ix дапамогай 

ажыццяўляецца кантроль за засваеннем матэрыялу курса. Яны таксама мо-

гуць выкарыстоўвацца студэнтамі з мэтай самастойнай праверкі ведаў па 

найбольш складаных пытаннях. Большасць тэставых пытанняў уключаюць 

пяць альтэрнатыўных варыянтаў адказу, з якіх неабходна выбраць адно ці 

некалькі правільных. Акрамя таго, сустракаюцца пытанні, якія патрабуюць 

раскрыцця паняццяў i азначэнняў. 

1.  Назавіце інфармацыйныя цэнтры Беларусі, якія 

ствараюцъ 

інфармацыйную прадукцыю па тэматыцы навукова-тэхнічнай i 

медыцынскай сферы: 
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1) БелІСА;  

2) НЦПІ; 

3) Прэзідэнцкая бібліятэка; 

4) НЦІУ. 

2. Якія віды дакументаў пераважаюцъ у інфармацыйнай 

прадукцыі  HTiMС: 

1) кнігі; 

2) газеты; 

3) патэнтныя дакументы, тэхнічныя нарматыўна-прававыя акты; 

4) неапублікаваныя дакументы; 

5) картаграфічныя, аўдыёвізуальныя дакументы. 

3. Якія каштоўнасныяўуласцівасці характэрны для дакументаў 

HTiMС? 

1) актуальнасць, перыядычнасць, сваечасовасць; 

2) паўната звестак, дакладнасць, актуальнасць; 

3) навізна, пертынентнасць, автыўнасць; 

4) колькасны рост, рэлевантнасць, мэтазгоднасць; 

5) высокі кошт, хуткае змяненне зместу, дакладнасць. 

4. У якіх сферах адбываецца навукова-тэхнiчная дзейнасцъ? 

            

             

   

5. Якія aca6лiвacui маюцъ навукова-тэхнічныя веды? Дапоўніце 

1) маюць рынкавы кошт; 

2) існуюць паза межамі краін;  

3)  

4 

5 

6.  Назавіце асноўныя прыярытэтныя галіны прамысловасці 

Беларусі: 
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1) машынабудаванне; 

2) сельская гаспадарка; 

3) транспартнае машынабудаванне; 

4) парашковая металургія; 

5) хімічная прамысловасць. 

7. Адзначце несапраўднае еыказванне: 

1) дыферэнцыяцыя галін НТіМС спрашчае правядзенне тэматычнага 

пошуку; 

2) дыферэнцыяцыя галін, НТіМС ускладняе правядзенне тэматычнага 

пошуку; 

3) інтэграцыя галін НТіМС вядзе у інфармацыйнай дзейнасці да рассе-

яння інфармацыі; 

4) інтэграцыя галін НТіМС - прагрэсіўная тэндэнцыя, якая дазваляе 

знайсці 

прыярытэтныя тэмы распрацовак; 

5) гэта агульнанавуковыя тэндэнцьи, якія не аказваюць 

уплыў на інфармацыйную дзейнасць. 

8.  Назавіце спецыфічныя рысы дакументных рэсурсаў HTiMС: 

1) выданне на рускай мове; 

2) відавыя асаблівасці дакументных рэсурсаў; 

3) у патоку дакументаў пераважаюць аператыўныя дакументы; 

4) інтэрнацыянальны характар змешчанай iнфapмaцыi; 

5) acaблiвacцi мовы i зместу дакументаў. 

9. Якія каштоўнасныя ўласцівасці характэрны для дакументаў 

HTiMС? 

1) актуальнасць тэматыкі; 

2) шматмоўе дакументаў; 

3) скарачэнне перыяду ад падрыхтоўкі рукапісу да з'яўлення дакумен-

та; 

4) паўната звестак аб аб'екце даследавания; 
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5) дакладнасць інфармацыі. 

10. Назавіце асноўныя заканамернасці развіцця патоку 

дакументаў HTiMС: 

1) колькаснае павелічэнне; 

2) невычарпальнасць; 

3) рассеянне; 

4) старэнне інфармацыі; 

5) канцэнтрацыя інфармацыі. 

11. Назавіце вучоных, якія ўпершыню абгрунтавалі заканамернасці 

развіцця дакументных патокаў: 

1)Д.Прайс 

2) I.Калчынскі 

3) С.Брэдфорд; 

4) В.Матылёў;  

5) А.Бродэс. 

12. Па якіх прыметах магчыма падзяляцъ інфармацыйныя 

патрэбнасці карысталънікаў інфармацыі? 

1) тэрытарыяльнай прымеце, характары неабходнай інфрамацыі; 

2) у залежнасці ад сферы навукова-вытворчага комплексу; 

3) часу ўзнікнення, профільнасці; 

4) працягласці ў часе i прасторы; 

5) этапаў НДРіВКР. 

13. Якія фактары ўплываюцъ на інфармацыйныя патрэбнасці 

спецыялістаў? 

1) пол, узрост; 

2) характар дзейнасці; 

3) пасада; 

4) этапы НДРіВКР; 

5) вопыт працы, веданне замежных моў. 

 151 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
14. Назавіце катэгорыі навуковых супрацоўнікаў -карысталънікаў 

інфармацыі: ___________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

15. Назавіце катэгорыі інжэнерна-тэхнічных супрацоўткаў - 

карыстальнікаў інфармацыі _____________________________________  

16.   Назавіце катэгорыі карыстальнікаў інфармацыі ў гаіне сельскай 

гаспадаркі ____________________________________________________  

17.       Назавіце  катэгорыі карыстальнікаў інфармацыі ў гаіне 

медыцыны 

18.    Назавще характэрныя рысы інфармацыйна-бібліяграфічных  

рэсурсаў 

HtiMC: 

1) павелічэнне колькасці; 

2) захаванасць пры выкарыстанні; 

3) абмежаванасць чытацкага адрасу; 

4) існаванне на паперы; 

5) складанасць выяўлення актыўнай i пасіўнай частак. 

19. Назавіце прыклады інфармацыйна- бібліяграфічных  рэсурсаў 

HTiMC па спосабу распаўсюджвання: 

1) праз электронную пошту; 

2) праз кніжныя крамы; 

3) падпіска; 

4) дар; 

5) у глабальных сетках. 

 

Пытанні да рубежнага кантролю 

1. Спецыялісту неабходны звесткі аб змесце дакументаў з розных краін 

па ветэрынарыі. Дзе можна знайсці гэтую інфармацыю? 

2. Дзе адшукаць бібліяграфічную інфармацыю па пытаннях 

алгарытмізацыі і праграмавання? 
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3. Спецыялісту неабходна ведаць, якія рукапісы прыняты на 

дэпанаванне па сельскай гаспадарцы Беларусі ў ... месяцы. Як выканаць 

гэтую даведку? 

4. Якім вядомым навукоўцам у галіне прыродазнаўства і медыцыны 

былі прысвечаны бібліяграфічныя паказальнікі ў апошняе дзесяцігоддзе? 

5. Спецыялісту патрэбна новая інфармацыя аб новай літаратуры па 

медыцыне, якая ёсць у бібліятэках. Дзе знайсці гэтыя звесткі? 

6. Спецыялісту неабходна знайсці інфармацыю аб выкананых у 

Беларусі НДР па медыцыне. У якім інфармацыйным выданні ён можа 

знайсці гэтыя звесткі? 

7. Спецыялісту трэба знайсці звесткі аб замежнай літаратуры па 

будаўніцтве. Дзе іх знайсці? 

8. Спецыялісту неабходна ведаць, якія новыя кнігі выйшлі ў Заходніх 

краінах па яго тэме. Дзе можна выканаць гэтую даведку? 

9. Спецыялісту неабходна знайсці новую інфармацыю аб абсталяванні. 

У інфармацыйных выданнях якога цэнтра гэтую інфармацыю магчыма 

знайсці? 

10. Спецыялісту неабходны звесткі аб стандартах, якія былі заменены на 

новыя на працягу апошняга квартала па пэўнай тэме. Дзе такія звесткі 

змяшчаюцца? 

11. Спецыялісту неабходна азнаёміцца з міравой літаратурай па адной з 

тэм прыродазнаўства, тэхнікі, медыцыны. Што яму можна 

парэкамендаваць прагледзіць? 

12. Спецыялісту трэба ведаць, якія кнігі на рускай мове па адной з галін 

тэхнікі ёсць у бібліятэках краін СНД. Дзе можна знайсці адпаведную 

інфармацыю? 

13. Спецыялісту неабходна высветліць, якія заяўкі на атрыманне патэнту 

на вынаходства былі пададзены ў Беларускі нацыянальны цэнтр 

інтэлектуальнай уласнасці на падатковыя матэрыялы. Дзе яму выканаць 

гэтую даведку? 
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14. Спецыялісту пры планаванні распрацовак неабходны звесткі аб 

зарэгістраванай тэматыцы ВКР па яго тэме. Дзе знайсці гэтыя звесткі? 

(Расія і Беларусь). 

15. Спецыялісту трэба ведаць, якія таварныя знакі зарэгістравалі ў 

Беларусі фірмы-канкурэнты. Дзе атрымаць адпаведныя звесткі? 

16. Спецыялісту неабходна грунтоўная, абагульненая інфармацыйныя па 

пытнанню на падставе айчыннай і замежнай літаратуры (аб тэндэнцыях 

развіцця, навуковых школах і г.д.). Дзе такую інфармацыю можна знайсці? 

17. Спецыялісту неабходна ведаць якія таварныя знакі замежных фірм 

на вытворчасць тканіны зарэгістраваны ў Беларусі. Дзе знайсці гэтую 

інфармацыю? 

18. Спецыялісту неабходна азнаёміцца са зместам найбольш актуальных 

артыкулаў замежных аўтараў па яго тэме? 

19. Дзе змяшчаюцца звесткі аб рукапісах, прынятых на дэпанаванне ў 

БелIСА? 

20. Дзе знайсці інфармацыю аб медыцынскіх праблемах уздзеяння 

радыяцыі на чалавека? 

21. Спецыялісту неабходна найбольш поўная новая інфармацыя па ўсіх 

праблемах АПК. 

22. Дзе змяшчаюцца звесткі аб перыядычных выданнях, якія выходзяць 

за межамі па адной з галінаў прыродазнаўства, тэхнікі, сельскай 

гаспадаркі, медыцыны? 

23. Дзе знайсці звесткі аб лепшых вынаходствах замежных краін? 

24. Спецыялісту неабходна знайсці змены, якія ўнесены ў міждзяржаўны 

стандарт (ДАСТ). 

25. Спецыялісту неабходна ведаць, якія замежныя кнігі па яго тэме 

паступілі ў бібліятэкі СНД. Дзе ўдакладніць пытанне? 

26. Спецыялісту неабходны звесткі аб новых сартах раслін, якія 

зарэгістраваны ў Беларусі. Дзе знайсці звесткі? 
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27. Спецыялісту неабходна інфармацыя аб адмененых СТБ за апошні 

месяц. Дзе можна адшукаць такую інфармацыю? 

28. Спецыялісту неабходна ведаць, якія міждзяржаўныя стандарты 

(ДАСТ) уступілі ў дзеянне (зацверджаны) за апошні месяц па яго тэме. Дзе 

знайсці гэтую інфармацыю? 

29. Спецыялісту інфармацыйнага цэнтра трэба ведаць, якія стандарты 

(СТБ) дзейнічаюць у бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці. Дзе знайсці 

звесткі аб іх? 

 

5.  ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭМЫ КУРСАВЫХ РАБОТ 

1. Дакументныя інфармацыйныя патокі па прыродазнаўстве: азначнне, 

структура, колькасны аналіз. 

2. Дакументныя інфармацыйныя патокі па тэхніцы: азначэнне, 

прынцыпы фарміравання, структура. 

3. Дакументныя інфармацыйныя патокі па медыцыне: структурная, 

тапалагічная, відавая, моўная характарыстыкі. 

4. Электронныя інфармацыйныя рэсурсы па прыродазнаўстве, тэхніцы, 

сельскай гаспадарцы, медыцыне. 

5. Бібліяграфічнае інфармацыя на старонках спецыяльных прафесійных 

выданняў (на прыкладзе адной з галін навукова-тэхнічнага і медыцынскага 

комплексаў). 

6. Асаблівасці бібліятэчна-інфармацыйнага абслугоўвання 

карыстальнікаў ў навукова-тэхнічных бібліятэк. 

7. Інфармацыйнае абслугоўванне спецыялістаў у сістэме галіновых 

бібліятэк. 

8. Тэхналогія падрыхтоўкі інфармацыйна-бібліяграфічнай прадукцыі па 

адной з галін навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексаў. 

9. Інфармацыйныя патрэбнасці спецыялістаў адной з галін навукова-

тэхнічнага і медыцынскага комплексаў. 

10. Электронныя часопісы па адной з галін НТіМС.  
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6.  ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭМЫ ДЫПЛОМНЫХ РАБОТ 

1. Электронныя інфармацыйныя рэсурсы па прыродазнаўстве, тэхніцы, 

сельскай гаспадарцы, медыцыне. 

2. Бібліяграфічнае інфармацыя на старонках спецыяльных прафесійных 

выданняў (на прыкладзе адной з галін навукова-тэхнічнаЙ і медыцынскай 

сферы). 

3. Асаблівасці бібліятэчна-інфармацыйнага абслугоўвання 

карыстальнікаў ў навукова-тэхнічных бібліятэках. 

4. Інфармацыйная культура спецыяліста адной з галін навукова-

тэхнічнай і медыцынскай сферы. 

5. Электронныя інфармацыйныя рэсурсы па адной з галін навукова-

тэхнічнай і медыцынскай сферы Беларусі. 

6. Інфармацыйныя паслугі спецыялістам НТіМС: тэарэтыка-метадычны 

аспект. 

7. Інфармацыйнае забеспячэнне інавацыйнай дзейнасці ў галінах 

НТіМС.  

8. Стварэнне персанальных інфармацыйных рэсурсаў па адной з галін.  

9. Тэхналогія інфармацыйнага пошуку галіновай інфармацыі ў Internet. 

10. Інфармацыйныя рэсурсы  адной з галін НТiМС.  

 

7. РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ВЫКАНАННІ КАНТРОЛЬНАЙ РАБОТЫ 

ПА ТЭМЕ “БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ РЭСУРСЫ НАВУКОВА-

ТЭХНІЧНАЙ І МЕДЫЦЫНСКАЙ СФЕРЫ” 

 

Кантрольная работа для студэнтаў-завочнікаў, выконваецца ў 

межсесійны перыяд 

Мэта – прывіць навыкі аналіза бібліяграфічных рэсурсаў асобных 

галін прыродазнаўства, тэхнікі, сельскай гаспадаркі, медыцыны. 
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Заданне – выявіць бiблiяграфiчныя дапаможнікі па канкрэтнай галіне і 

даць iх аналіз па розных параметрах. 

Методыка выканання – па штогодніках Нацыянальнай кніжнай 

палаты  “Паказальнік бібліяграфічных дапаможнікаў” кожны студэнт 

выяўляе масіў паказальнікаў па галіне (галіну і храналагічныя рамкі 

вызначае выкладчык), стварае картатэку і аналізіруе паказальнікі па 

наступных параметрах:  

1. Агульная колькасць паказальнікаў. 

2. Віды паказальнікаў, у тым ліку: 

2.1. навукова-дапаможныя 

  2.1.1. бягучыя 

  2.1.2. рэтраспектыўныя 

2.2. рэкамендацыйныя. 

3. Спосабы выканання: 

3.1. самастойна выдадзеныя, 

3.2. унутрыкніжныя, 

3.3. унутрычасопісныя. 

4. Дыферэнцыяцыя па іншых параметрах: 

4.1. галіновыя,  

4.2. тэматычныя, 

4.3. персанальныя, 

4.4. паказальнікі прац супрацоўнікаў НДУ, 

4.5. паказальнікі бібліяграфічных дапаможнікаў, 

4.6. паказальнікі зместа часопісаў. 

5. Храналагічныя рамкі (для рэтраспектыўных паказальнікаў) 

5.1. штогоднікі, 

5.2. 1–3 гады, 

5.3. 4–5 гадоў, 

5.4. 6–10 гадоў, 

5.5. звыш 10 год. 
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Усе звесткі па гэтых параметрах неабходна прадставіць у сшытку у 

таблічнай форме: 

Усяго Віды 
паказальнікаў 

Тыпы  
паказальнікаў 

Храналагічныя 
рамкі 

Спосаб 
выканання 

Н.-дап. 

рэ
ка
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йн
ы

я 

га
лі
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я 
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ы

чн
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рс

ан
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ьн
ы

я 

па
ка

з. 
пр
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Д
У
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ка

з. 
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ес
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 ч
ас

. 

па
ка

з. 
б/

ф
 п
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дн
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і 

1–
3 

4–
5 

6–
10
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ы

ш
 1

0 

са
м

ас
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 в
ы

да
дз

ен
. 

ун
ут

ры
кн
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ны

я 

ун
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ры
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со
пі

сн
ы

я 

бя
гу

чы
я 

рэ
тр

ас
пе

кт
ы

ўн
ы

я 

 

Работа павінна заканчвацца высновамі аб становішчы 

бібліяграфічнага забеспячэння галіны. Картатэку выяўленых дапаможнікаў 

неабходна прыкласці да работы. 

Літаратура да выканання кантрольнай работы: 

1. Отраслевые библиографии БССР / под общ. ред. В.А.Фокеева, 

Н.В.Иванова.–Мн.: Выш. Школа, 1979.–С.85–129. 

2. Паказальнік бібліяграфічных дапаможнікаў Беларусі. 1981–2006 гг. – 

Мн.: Нац. Кн. Палата [Аглядныя артыкулы]. 

3. Василевская А.Д. Система библиографических пособий по науке и на-

учно-исследовательской работе союзных республик: на примере БССР / 

А.Д.Василевская.–Мн.: Наука и техника, 1984.–120с. 

4. Иванов Н.В. Состояние и проблемы развития научно-вспомогательной 

библиографии по естествознанию, технике и сельскому хозяйству / 

Н.В.Иванов, Р.А.Ровина, Н.Н.Цацулина // НТБ ССР.–1983.–№5.–С.8–13. 
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Дадаткі 

Табліца 1. Размеркаванне перыядычных выданняў па галінах 

галіны колькасць % 

прыродазнаўства 30 25 

тэхніка 45 37,5 

сельская гаспадарка 10 8,3 

медыцына 35 29,2 
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Усяго: 120 100 

 

Табліца 2. Размеркаванне перыядычных выданняў па мовах выдання 

мовы колькасць % 

руская 97 80,8 

беларуская 20 16,7 

англійская 2 1,7 

польская 1 0,8 

Усяго: 120 100 

 

Табліца 3. Размеркаванне перыядычных выданняў па мэтавым прызначэнні 

Мэтавыя прызначэнні колькасць % 

навуковы 39 32,5 

вытворча-практычны 14 11,7 

навукова-папулярны 6 5 

навукова-практычны 50 41,7 

навукова-метадычны 11 9 

Усяго: 120 100 

 

Табліца 3. Колькасць неперыядычных выданняў па мэтавым прызначэнні 

(медыцына, тэхніка, прыкладныя навукі) 

Гады/мэтав
ае 
прызначэнн
е 

2001 2002 2003 2004 200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

2009 201
0 

201
1 

усяг
о 

навуковыя 249 224 220 267 335 263 278 28
3 

337 310 337 310
3 

навукова-
папулярны
я 

176 163 249 178 281 318 240 29
3 

296 193 168 255
5 

вытворча-
практычн
ыя 

131 126 132 172 218 259 293 32
2 

271 245 263 243
2 

нарматыўн 59 104 160 136 159 168 168 17 241 228 201 179
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а-
вытворча-
практычн
ыя 

2 6 

вучэбныя  348 263 365 394 480 446 494 59
3 

434 397 474 468
8 

даведачны
я 

186 155 197 146 171 237 296 34
7 

359 300 282 267
6 

інфармацы
йныя 

6 30 26 30 15 27 24 12 16 19 26 231 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 167 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
ЗМЕСТ 

Прадмова .........................................................................................................  

1. СПЕЦЫФІКА ІНФАРМАЦЫЙНЫХ РЭСУРСАЎ НАВУКОВА-

ТЭХНІЧНАЙ І МЕДЫЦЫНСКАЙ СФЕРЫ (НТіМС) ............  

1.1. Галіновыя асаблівасці навукова-тэхнічнай i медыцынскай сферы i 

ix уплыў на станаўленне сучаснага інфармацыйнага рынку ..............................  

1.2. Агульная характарыстыка інфармацыйных рэсурсаў навукова-

тэхнічнай і медыцынскай 

сферы……………………………………………………………… 

1.2.1. Азначэнне, характэрныя рысы і класіфікацыя інфармацыйных 

рэсурсаў навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы 

……………………………….…….. 

1.2.2. Дакументныя рэсурсы як аснова інфармацыйнага забеспячэння 

спецыялістаў .................................................................................................... . 

1.2.3. Бібліяграфічныя рэсурсы 

НТіМС………………………………..…… 

1.2.4. Відавы састаў і асаблівасці электронных інфармацыйных 

рэсурсаў навукова-тэхнічнай і медыцынскай 

сферы………………………………….….. 

1.3. Карыстальнікі інфармацыі ў галінах прыродазнаўства, тэхнікі, 

сельскай гаспадаркі, 

медыцыны……………………………………………………………. 

2. АРГАНІ3АЦЫЯ І СУЧАСНЫ СТАН ІНФАРМАЦЫЙНЫХ 

РЭСУРСАЎ НАВУКОВА-ТЭХНІЧНАЙ І МЕДЫЦЫНСКАЙ СФЕРЫ 

(НТiМК) ....................................................................................................................  

2.1. Цэнтры падрыхтоўкі інфармацыйных рэсурсаў па 

прыродазнаўстве, тэхніцы, сельскай гаспадарцы, медыцыне ў Рэспубліцы 

Беларусь…………… ................................................................................................  

2.2. Сучасны стан дакументных рэсурсаў 

НТіМС…………………………. 

 168 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
2.3. Iнфармацыйыя рэсурсы асобных галін навукова-тэхнічнай i 

медыцынскай сферы ................................................................................................  

2.4. Інфармацыйныя рэсурсы i паслугі pacійскіx федэральных цэнтраў 

інфармацыі .................................................................................................................  

2.5. Сусветныя   інфармацыйныя   рэсурсы   i   паслугі ў  навукова- 

тэхнічнай i медыцынскай сферы ....................................................................  

З.  ТЭХНАЛОГІЯ СТВАРЭННЯ І ДАВЯДЗЕННЯ ДА 

СПЕЦЫЯЛІСТАЎ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ 

РЭСУРСАЎ……………………………………………. 

3.1. Асаблівасці тэхналагічных працэсаў вытворчасці інфармацыйных 

рэсурсаў па прыродазнаўстве, тэхніцы, сельскай гаспадарцы і медыцыне .......  

3.2 Інфармацыйныя паслугі для спецыялістаі навукова-тэхнічнай і 

медыцынскай сферы ...............................................................................................  

4.   САМАСТОЙНАЯ РАБОТА СТУДЭНТАУ ПА МАТЭРЫЯЛАХ 

КУРСА...................................................................................................................

.. 

5.ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭМЫ КУРСАВЫХ РАБОТ.................................... . 

6. ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭМЫ ДЫПЛОМНЫХ РАБОТ  

7. РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ВЫКАНАННІ КАНТРОЛЬНАЙ 

РАБОТЫ      ЛІТАРАТУРА 

…………………………………………………………………….. 

ДАДАТКІ…………………………………………………………………

…… 

 

 169 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



3. ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

 

3.1. Методические указания к семинарским, практическим и   лабо-

раторным занятиям по дисциплинам «Информационные ресурсы на-

учно-технической и медицинской сферы» и «Библиографирование 

научно-технической и медицинской литературы» (2014 г.) 

 

Учреждение образования 
 «Белорусский государственный университет 

 культуры и искусств» 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

к семинарским, практическим и   лабораторным занятиям по 

дисциплинам «Информационные ресурсы научно-технической и меди-

цинской сферы» и «Библиографирование научно-технической и медицин-

ской литературы» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Минск 
                                              БГУКИ 
                                                 2014 
 

 
СОСТАВИТЕЛИ: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
В. А. Касап, профессор кафедры информационных ресурсов учреждения 
образования «Белорусский государственный университет культуры и ис-
кусств», кандидат педагогических наук, доцент; 
Р. А. Ровина, профессор кафедры информационных ресурсов учреждения 
образования «Белорусский государственный университет культуры и ис-
кусств», кандидат педагогических наук, доцент; 
А. М. Федорова, доцент кафедры информационных ресурсов учреждения 
образования «Белорусский государственный университет культуры и ис-
кусств», кандидат педагогических наук; 
Т. С. Юхновец, старший преподаватель кафедры информационных ресур-
сов учреждения образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» 

 
                                              
 
 
 
РЕЦЕНЗЕНТЫ: 
В. М. Бигеза, доцент кафедры менеджмента информационно-документной 
сферы учреждения образования «Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств», кандидат филологических наук, доцент; 
С. А. Анохин, директор библиотеки учреждения образования «Белорус-
ский государственный университет культуры и искусств» 

 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
кафедрой информационных ресурсов учреждения образования “Белорус-
ский государственный университет культуры и искусств” (протокол № 5 
от 20.12.2013 г.); 
президиумом научно-методического совета учреждения образования «Бе-
лорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол 
№  4 от 16.04.2014 г.). 

 
 

 
 

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич 
Ответственные за выпуск Р. А. Ровина, В. А. Касап 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 171 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
Успех освоения дисциплин «Информационные ресурсы научно-

технической и медицинской сферы» (НТ и МС) и «Библиографирование на-

учно-технической и медицинской литературы» зависит не только от овладе-

ния необходимым объемом знаний, закрепленных в программах курсов, но и 

от приобретения умений и навыков работы с различными видами отраслевых 

информационных ресурсов: осуществлять их анализ и синтез; проводить по-

иск с использованием библиографических, фактографических, полнотексто-

вых баз данных и библиографических указателей; анализировать информа-

ционную обеспеченность отдельных отраслей и тем; проводить мониторинг 

(структурный анализ) документного потока; выявлять степень рассеяния ин-

формации при информационном обслуживании пользователей и создании 

информационных ресурсов. 

Таким образом, целью данных методических указаний является оказание 

помощи студентам в закреплении теоретических знаний о назначении, видо-

вом составе, развитии различных видов отраслевых информационных ресур-

сов НТ и МС, приобретении умений их анализа и синтеза, аннотирования и 

реферирования, видовой дифференциации, а также навыков проведения раз-

личных видов поиска. 

Семинарские занятия нацелены на глубокое освоение ключевых тем 

дисциплин; закрепление полученных знаний; формирование аналитических 

способностей, умение обобщать и формулировать выводы. Тематика практи-

ческих и лабораторных занятий связана с логикой процесса освоения дисци-

плин: выполнения заданий, имеющих ознакомительный характер к выполне-

нию заданий, направленных на создание информационной продукции.  

Структура методических указаний унифицирована. Для каждой темы 

указан вид занятия, цель работы, задание и методика его выполнения, приво-

дится список литературы. 

Методические указания предназначены для проведения занятий со сту-

дентами всех специализаций дневной и заочной форм обучения. 
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Пособие содержит тематику включенных занятий, методические реко-

мендации, вопросы и литературу к семинарским занятиям, методические ука-

зания к практическим и лабораторным занятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика семинарских занятий 

1. Документные информационные ресурсы НТ и МС – 4 часа. 
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2. Информационные потребности специалистов НТ и МС – 2 часа. 

3. Современное состояние и организация информационных ресурсов НТ и 

МС в России и Беларуси – 2 часа. 

4. Технология подготовки отдельных видов библиографических продук-

тов в области естествознания, техники, сельского хозяйства и медицины – 2 

часа. 

5. Теоретические основы и методика аннотирования документов в облас-

ти естествознания, техники, сельского хозяйства и медицины – 2 часа.  

6. Теоретические основы и методика реферирования документов в облас-

ти естествознания, техники, сельского хозяйства и медицины – 2 часа.  

7. Состояние и проблемы подготовки отраслевых библиографических по-

собий в библиотечно-информационных учреждениях зарубежных стран и Бе-

ларуси – 2 часа. 

 

Тематика практических и лабораторных занятий 

1. Структурный анализ потока первичных документов по одной из отрас-

лей НТ и МС, отраженной в РЖ ВИНИТИ – 2 часа. 

2. Выявление степени рассеяния статей в периодических изданиях – 

2 часа. 

3. Анализ библиографической продукции библиотек и информационных 

центров Беларуси и России – 2 часа. 

4. Анализ БД библиотек и информационных центров Беларуси и России 

по отраслям НТ и МС – 4 часа. 

5. Анализ информационной обеспеченности отраслей НТ и МС – 2 часа. 

6. Подготовка алгоритма поиска информационных ресурсов по естество-

знанию, технике, сельскому хозяйству и медицине – 4 часа.  

7. Поиск библиографической информации по актуальным те-

мам/проблемам естествознания, техники, сельского хозяйства и медицины – 

4 часа. 
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8. Поиск фактографической информации по естествознанию, технике, 

сельскому хозяйству и медицине – 4 часа. 

9. Поиск документов естественнонаучного, технического, сельскохозяй-

ственного и медицинского содержания по заданным параметрам для отдель-

ных категорий специалистов – 4 часа. 

10. Выявление структурных элементов аннотаций на документы по естест-

вознанию, технике, сельскому хозяйству и медицине – 2 часа. 

11. Выявление структурных элементов рефератов на документы по естест-

вознанию, технике, сельскому хозяйству и медицине – 2 часа. 

12. Аннотирование и реферирование документов по естествознанию, тех-

нике, сельскому хозяйству и медицине – 4 часа. 

13. Подготовка вспомогательных указателей к библиографическим посо-

биям в области естествознания, техники, сельского хозяйства и медицины – 4 

часа. 

14. Подготовка справочника (путеводителя) по библиографическим ресур-

сам в области естествознания, техники, сельского хозяйства и медицины – 6 

часов. 

15. Подготовка плана-проспекта научно-вспомогательного библиографи-

ческого указателя в области естествознания, техники, сельского хозяйства и 

медицины – 4 часа. 

16. Составление научно-вспомогательного библиографического указателя 

в области естествознания, техники, сельского хозяйства и медицины – 6 ча-

сов. 

17. Анализ автоматизированной технологии поиска документов в полите-

матической базе данных Всероссийского института научной и технической 

информации Российской академии наук – 2 часа. 

18. Анализ автоматизированных технологий формирования баз данных в 

отраслевых библиотеках – 4 часа. 
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19. Разработка технического задания на создание библиографической базы 

данных по естествознанию, технике, сельскому хозяйству и медицине – 4 ча-

са. 

20. Рецензирование и редактирование библиографических пособий в об-

ласти естествознания, техники, сельского хозяйства и медицины – 6 часов.  
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СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Формами проведения семинарских занятий являются: развернутая бесе-

да; обсуждение докладов и сообщений; теоретический диспут; анализ и об-

суждение проблемных ситуаций, примеров из практики; устные опросы; 

письменные (контрольные) работы. Для подготовки к семинарским занятиям 

рекомендуется следующий алгоритм: 

– ознакомление с темой и вопросами занятия; 

– повторение лекционного материала по теме; 

– изучение вопросов семинара по рекомендованным литературным ис-

точникам; 

– формулировка ответов на вопросы семинарского занятия.     

 
Тема 1. Документные информационные ресурсы  

научно-технической и медицинской сферы  

1. Отраслевые особенности и свойства документных информационных 

ресурсов НТ и МС. 

2. Документный информационный поток первичных документов: разно-

образие видов и типов литературы и их влияние на информационную дея-

тельность. 

3. Закономерности развития потока документов научно-технической и 

медицинской сферы и их влияние на информационную деятельность. 

4. Документный информационный поток по отдельным отраслям НТ и 

МС. 

Литература 

Основная 

1. Документальный поток как основа библиографической деятельности 

// Справочник библиографа / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – СПб.: Профессия, 2005. – С. 28–59. 
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2. Документальный поток и закономерности его развития // Справочник 

информационного работника / науч. ред. Р.С. Гиляревский, В.А. Минкина. – 

СПб. : Профессия, 2005. – С. 127–134. 

3. Документальные потоки по естествознанию и технике и проблемы 

библиографии: сб. науч. трудов / Ленинградск. ин-т культуры им. 

Н.К. Крупской ; науч. ред. Г.В. Гедримович. – Л. : [ЛГИК], 1983. – С. 123–

140. 

4. Ровіна, Р.А. Інфармацыйна–бібліяграфічнае забеспячэнне навукова–

тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэб.-метад. дапаможнік / 

Р.А. Ровіна, В.А. Касап ; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Бел. дзярж. ун-т 

культуры і мастацтваў. – Мн.: [БДУКІМ], 2009. –   С. 5–39. 

Дополнительная 

1. Минкина, В.А. Изучение документальных потоков для определения 

ценностных свойств технической литературы / В.А. Минкина // Докумен-

тальные потоки по естествознанию и технике и проблемы библиографии : сб. 

науч. тр. / Ленинградск. ин-т культуры им. Н.К. Крупской ; науч. ред. Г.В. 

Гедримович. – Л. : [ЛГИК], 1983. – С. 111–122. 

2. Брежнева, В.В. Информационное обслуживание: продукты и услуги 

библиотек и информационных центров / В.В. Брежнева, В.А. Минкина. – 

СПб.: Профессия, 2004. – С. 37–45. 

 

Тема 2. Информационные потребности 

 специалистов НТ и МС 

1. Сущность, структура, свойства информационных потребностей спе-

циалистов (ИП) НТ и МС. 

2. Основные факторы, влияющие на формирование ИП специалистов НТ 

и МС. 

3. Методы изучения ИП специалистов НТ и МС. 

4. Классификация специалистов-потребителей информации НТ и МС. 

Литература 
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Основная 

1. Информационные потребности специалистов предприятия и пути их 

выявления // Справочник информационного работника / науч. ред. 

Р.С. Гиляревский, В.А. Минкина. – СПб. : Профессия, 2005. – С. 87–102. 

2. Ровіна, Р.А. Інфармацыйна–бібліяграфічнае забеспячэнне навукова–

тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэб.–метад. дапаможнік / 

Р.А. Ровіна, В.А. Касап ; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Бел. дзярж. ун-т 

культуры і мастацтваў. – Мн.: [БДУКІМ], 2009. – С. 40–43. 

3. Шехурин, Д.Е. Природа и сущность информационных потребностей / 

Д.Е. Шехурин // Науч.-техн. информ. Сер. 1. – 1970. – № 6. – С. 3–9. 

Дополнительная 

1. Антасиу, П. Изучение информационных потребностей / П. Антасиу, 

Т.А. Теодору // Науч.-техн. информ. Сер. 1. – 1985. – № 12. – С. 15–19. 

2. Бородыня, В.И. Об информационных потребностях различных кате-

горий специалистов / В.И. Бородыня // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1970. – № 

5. – С.5. 

3. Иениш, Е.В. Потребности в ретроспективной информации / 

Е.В. Иениш // Ретроспективный поиск технической литературы. – М., 1980. – 

С. 16–21. 

 

Тема 3. Современное состояние и организация информационных ре-

сурсов научно-технической и медицинской сферы в Беларуси и России. 

1. Организация библиографического обеспечения в области научно-

технической и медицинской сферы на современном этапе в России и 

Беларуси. 

2. Сравнительный анализ ресурсной базы. 

3. Электронные формы представления библиографической информации 

научно-технической и медицинской сферы в России и Беларуси. 
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Литература 

Основная 

1. Антопольский, А.Б. Информационные ресурсы России: науч.–метод. 

пособие / А.Б. Антопольский. – М., Либерия, – 2004. – С. 231–251. 

2. Ровіна, Р.А. Інфармацыйна–бібліяграфічнае забеспячэнне навукова–

тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэб.-метад. дапаможнік / 

Р.А. Ровіна, В.А. Касап ; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Бел. дзярж. ун-т 

культуры і мастацтваў. – Мн. : [БДУКІМ], 2009. – С. 44–86. 

3. О научно-техничсекой информации: Закон РБ: принят 26 апреля 

1999г. // Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэсп. Беларусь, 1999. – № 19/20. – 

С. 3–15. 

4. Положение о государственной системе научно-технической 

информации: Утв. пост. Правительства РФ от 24 июля 1997 г. № 950 // 

Информационные ресурсы России. – 1997. – № 4. – С. 4–5. 

Дополнительная 

1. Березкина, Н.Ю. Обеспечение доступа к электронным 

информационным ресурсам в ЦНБ НАН Беларуси / Н.Ю. Березкина // 

Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые 

формы сотрудничества. – Судак, 2001. – Т. 1. – С. 239–241. 

2. Информационные продукты и услуги для пользователей : каталог / 

ГПНТБ России. – М., 2006. – 28 с. 

 

Тема 4. Технология подготовки отдельных видов  

библиографических продуктов в области естествознания,  

техники, сельского хозяйства и медицины 

1. Особенности методики создания текущих научно-вспомогательных 

пособий в области естествознания, техники, сельского хозяйства и 

медицины. 
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2. Особенности методики создания ретроспективных научно-

вспомогательных пособий в области естествознания, техники, сельского 

хозяйства и медицины. 

3. Особенности методики создания рекомендательных 

производственно-практических пособий. 

 

Литература 

Основная 

1. Бавин, С.П. Рекомендательная библиография: как это делается 

сегодня: практическое пособие для работников библиотек / С. П. Бавин; 

Рос. Гос. б-ка, НИО библиографии. – М. : Пашков дом, 2011. – 134 с. 

2. Белогорская, Т.А. Методика составления ретроспективных 

информационных указателей технической литературы: учеб. пособие / 

Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Л. : [ЛГИК], 1976. – 42 с. 

3. Брискман, М.А. Методика и технология подготовки  фундаменталь-

ных ретроспективных библиографических пособий / М.А. Брискман // Ретро-

спективная библиография. – Новосибирск, 1996. – С. 67–72. 

4. Ровіна, Р.А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне 

навукова-тэхнічнага i медыцынскага комплексу : вучэб.-метад. 

дапаможнiк / Р.А. Ровіна, В.А. Касап ; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, 

Бел. Дзярж. Ун-т культуры и мастацтваў. – Мн. : [БДУКІ], 2009. – С. 94–

100.  

  

Дополнительная 

1. Боровских, И.В. Ретроспективное библиографирование сельскохо-

зяйственной литературы : что нового? / И.В Боровских, Л.Н. Кадазанова // 

Библиография. – 1997. – № 5. – С. 17–22. 

2. Гедримович, Г.В. Методика составления ретроспективных научно-

вспомогательных и профессионально-производственных 

библиографических пособий в НТБ: библиографический практикум для 
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работников НТБ в новых условиях хозяйствования / Г.В. Гедримович // 

Науч. и техн. б-ки. – 1990. – № 3. – С. 8–19. 

 

Тема 5. Теоретические основы и методика аннотирования докумен-

тов в области естествознания, техники,  

сельского хозяйства и медицины 

1. Определение понятий «аннотация» и «аннотирование» в нормативных 

производственно-практических (стандартах), справочных и научных 

документах. Значение и функции аннотаций. Объекты аннотативной 

характеристики. 

2. Классификация аннотаций по различным признакам.  

Специфика аннотирования, виды и содержательные особенности 

аннотаций на документы в области естествознания, техники, сельского 

хозяйства и медицины.   

3. Значение и особенности формализованного аннотирования. 

Формализованные схемы аннотирования документов в области 

естествознания, техники, сельского хозяйства и медицины с 

использованием плана-макета поаспектного (анкетного) анализа 

документа при составлении справочных и рекомендательных аннотаций. 

 

Литература 

Основная  

1. Блюменау, Д.И. Информационный анализ/синтез для 

формирования вторичного потока документов : учеб.-практ. пособие / 

Д.И. Блюменау. – СПб. : Профессия, 2002. – 240 с. 

2. Леонов, В.П. Реферирование и аннотирование научно-технической 

литературы / В.П. Леонов. – Новосибирск: Наука, 1986. – 176 с. 

3. Методика формализованной подготовки информационных 

продуктов : [аннотация, реферат, обзор] // Формирование 

информационной культуры личности в библиотеках и образовательных 
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учреждениях : учеб.-метод. пособие / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, И.Л. 

Скипор, Г.А. Стародубова. – 2-е изд., перераб. – М. : Школьная 

библиотека, 2003. – С. 100–175.  

Дополнительная 

1. Колодяжная,  Ж.А. Основные  понятия  об  аннотировании  и  

реферировании научных  документов / Ж.А. Колодяжная // Источники  

научно-технической  информации  и  их  аналитико-синтетическая 

обработка. – М., 2002. – С. 25–45.    

2. Никитенкова, Н. Аннотация. Правила подготовки [Электронный 

ресурс] / Н. Никитенкова ; Российская книжная палата. – М. : [РКП], 2002. – 

Режим доступа : http://www.bookresearch.ru/creatingAnnotation.htm. 

3. Суминова, Т.Н. Аннотирование, реферирование и обзорно-

аналитическая деятельность: учебн. пос. / Т.Н. Суминова; Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств. – Москва: [МГУКИ], 2001. – 75 с. 

 
Тема 6. Теоретические основы и методика реферирования докумен-

тов в области естествознания, техники,  

сельского хозяйства и медицины 

1. Определение понятий «реферат» и «реферирование» в нормативных 

производственно-практических (стандартах), справочных и научных 

документах. Функционально-целевое назначение рефератов и их отличие от 

аннотаций.  

2. Многообразие видов и разновидностей рефератов, их общая 

характеристика. Приемы (способы) и операции реферативного изложения 

текста. 

3. Специфика реферирования и содержательные особенности рефератов 

на документы в области естествознания, техники, сельского хозяйства и 

медицины.  

4. Значение и особенности формализованного реферирования. 

Формализованные схемы реферирования документов в области 
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естествознания, техники, сельского хозяйства и медицины с 

использованием плана-макета поаспектного (анкетного) анализа 

документа при составлении индикативных и информативных рефератов. 

 

Литература 

Основная 

1. Блюменау, Д.И. Информационный анализ/синтез для 

формирования вторичного потока документов : учеб.-практ. пособие / 

Д.И. Блюменау. – СПб.: Профессия, 2002. – 40 с.  

2. Леонов, В.П. Реферирование и аннотирование научно-технической 

литературы / В.П. Леонов. – Новосибирск: Наука, 1986. – 176 с. 

3. Методика формализованной подготовки информационных 

продуктов : [аннотация, реферат, обзор] // Формирование информационной 

культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях : учеб.-

метод. пособие / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, И.Л. Скипор, 

Г.А. Стародубова. – 2-е изд., перераб. – М. : Школьная библиотека, 2003. – 

С. 100–175. 

4. Синицына, Р.В. Основы реферирования научно-технической 

литературы :  учеб. пособие для студ. фак-та нано- и биомедицинских 

технологий / Р.В. Синицына, А.В. Скрипаль ; Саратовский гос. ун-т им. 

Н.Г. Чернышевского . – Самара : Изд-во Саратовского ун-та, 2008. – 217 с. 

Дополнительная 

1. Гендина, Н.И. Методика реферирования : метод. рек. по изучению 

курса для студентов библиотечных факультетов дневного отделения / 

Н.И. Гендина; Кемер. гос. акад. культуры и искусств. – Кемерово: [Кем. 

ГАКиИ], 1991. – 90 с.  

2. Конюшко, А.Е. Функциональные свойства реферативных изданий / 

А.Е. Конюшко // Науч. и техн. информ. Сер. 1. – 1993. – № 4. – С. 17–20. 
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Тема 7. Состояние и проблемы подготовки отраслевых библиогра-

фических пособий в библиотечно-информационных учреждениях зару-

бежных стран и Беларуси 

 Планирование и нормирование подготовки библиографических пособий 

в области естествознания, техники, сельского хозяйства и медицины в биб-

лиотеках.  

1. Значимость управления, мониторинга и координации библиотек в 

процессе подготовки библиографических пособий в области естествознания, 

техники, сельского хозяйства и медицины. 

2. Опыт и особенности технологии подготовки библиографических и 

реферативных баз данных в области естествознания, техники, сельского хо-

зяйства и медицины в библиотечно-информационных учреждениях России, 

Украины и Беларуси.    

3. Отличительные черты методик подготовки персональных биб-

лиографических пособий, посвящённых известным учёным в области ес-

тествознания, техники, сельского хозяйства и медицины в библиотечно-

информационных учреждениях Беларуси. 

 

Литература 

Основная 

1. Андреева, Н.Е.  Маркетинговое  планирование  библиографиче-

ской деятельности  библиотек  //  Науч.  и  техн.  б-ки.  –  1997.  –  №  2.  –  

С. 34–37. 

2. Андреева, Н.Е. Маркетинговые  программы  как  средство  повы-

шения эффективности  управления  библиографической  деятельностью  

// Восьмая  науч.  конф.  по  проблемам  книговедения:  Тез.  докл.  – М.: 

РКП, 1996.– С. 244–246. 

3. Черный, А.И. Подготовка баз данных и информационных изданий по 

естественным и техническим наукам: Современный взгляд и перспективы / 

А.И. Чёрный ; Всероссийский институт научной и технической информации 
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Российской академии наук (ВИНИТИ) // Междунар. форум по инф. и док. – 

2000. – T. 25, № 2. – C.3–12. 

Дополнительная 

1. Муратов, А.Л. Автоматизация составления отраслевых библиографи-

ческих указателей // Сов. библиогр. – 1986. – № 1. – С. 29–34. 

2. Волкова, И.В. Персональные указатели: опыт создания / И.В. Волкова 

// Мир библиогр. – 2007. – № 1. – С. 29–30. 

3. Диковская, Е.А. Персональные электронные издания : науч.-метод. по-

собие / Е.А. Диковская . – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 150 с. – (Сер. 

«Библиотекарь и время. ХХI век» ; вып. 33). 
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Методические указания  

к практическим и лабораторным занятиям 
 

Тема 1. Структурный анализ потока первичных документов (по 

одной из отраслей естествознания, техники, сельского хозяйства, 

медицины), отраженных в  реферативных журналах  

(практическое занятие) 

Цель – закрепить теоретические знания о многообразии видов 

документов, которые отражаются в реферативных журналах ВИНИТИ, 

приобрести навыки изучения первичных документов путем анализа 

вторичных информационных ресурсов. 

Задание и методика выполнения: проаналировать определенную часть 

библиографических записей (около 150) реферативного журнала, определить 

видовой состав потока документов, отраженнных в библиографическом 

указателе по различным параметрам: видам, способу подготовки, языковому 

признаку. Работа может быть выполнена путем анализа выпусков сводного 

тома РЖ ВИНИТИ или соответствующей БД. 

В процессе выполнения работы, анализируя каждую 

библиографическую запись, необходимо соотнести ее с определенным видом 

документов, определить язык, на котором подготовлен документ, и отразить 

в приведенной ниже схеме. После окончания анализа неабходимо подсчитать 

количество каждого из видов документов, а также документов, 

опубликованных на разных языках в абсолютных цифрах и процентах. В 

конце сделать выводы по возможному использованию этой методики при 

обслуживании специолистов и создании информационной продукции.  
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Схема анализа  

Всего Опубликованные Неопубликованные Язык 

док. книги статьи 
пат 

док 
НТД ПК отчеты 

деп 

рук 

ди-

серт 
др. англ. нем. яп. рус. др. 

570               

100%               

 

Литература 

1. Зусьман, О.М. От изучения  научно-технической литературы к 

информационным исследованиям / О.М. Зусьман, Т.В. Захарчук // Науч.-

техн. информ. Сер 1.  2003. – № 6. – С.11–17. 

2. Минкина, В.А. Изучение документальных потоков для целей 

слежения за развитием отраслей и проблем / В.А. Минкина // 

Документальные потоки по естествознанию и технике и проблемы 

библиографии : сб. науч. тр. / Ленинградск. ин-т культуры 

им. Н.К. Крупской. – Л. : [ЛГИК],1983. – Т.76. – С. 140–160. 

 

Тема 2. Выявление степени рассеяния 

 статей в периодических изданиях 

 (практическое занятие) 

Цель – закрепить теоретические знания и привить навыки практического 

изучения рассеяния журнальных статей путем анализа библиографических 

изданий или реферативных журналов. 

Задание и методика выполнения: проанализироваць по конкретной теме 

годовой комплект библиографических указателей или реферативных 

журналов, определить степень рассеяния статей в периодических изданиях. 

Получив (выбрав из предложенных) тему и комплект 

библиографических указателей (Летапiс друку Беларусi, Реферативный 
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журнал ВИНИТИ), студент должен просмотреть соответствующий теме 

раздел и составить список всех выявленных журналов, отметив напротив 

каждого количество статей, напечатанных в нем. Затем необходимо 

подсчитаь общее количество статей и журналов, распределить журналы по 

степени уменьшения продуктивности (количества статей) и распределить их 

по зонам∗ . Показать количество журналов и статей в каждой зоне в 

абсолютных цифрах и процентах, определить степень рассеяния информации 

по теме. Результаты анализа представить в табличной форме. В заключении 

необходимо сделать выводы о тенденциях рассеяния или концентрации 

потока документов в периодических изданиях отрасли. 

 
Источники  

анализа 
В С Е Г О 

 
З О Н Ы   

 а. ц.. % А В С 
   а. л. % а. л. % а. л. % 

журналы         
статьи          
 
∗ Зона А — профильные журналы 
  Зона В — смежные, общеотраслевые журналы 
  Зона С — непрофильные журналы1 

 

Литература 

1. Документальный поток и закономерности его развития // Справочник 

информационного развития / науч. ред. Р.С. Гиляревский, В.А. Минкина. – 

СПб. : Профессия, 2005.  С. 105  126. 

2. Закономерности развития документального потока // Справочник 

библиографа / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина.  3-е изд., перераб. и 

доп. – СПб. : Профессия, 2005. – С. 53–59. 
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Тема 3. Анализ библиографической продукции библиотек  

и информационных центров Беларуси и России  

(практическое занятие) 

Цель – закрепить знания о системе библиографических пособий библио-

тек и информационных центров Беларуси и России по естествознанию, тех-

нике, сельскому хозяйству и медицине. 

Задание и методика выполнения: отобрать из предложенного массива 

отдельные библиографические пособия библиотек и информационных цен-

тров согласно их видовой структуре и проанализировать по предложенной 

схеме.  

С этой целью необходимо подобрать один пример  библиографического 

пособия  по целевому назначению, хронологическому охвату документов, 

тематическим границам отражения документов, способам аналитической пе-

реработки информации. Анализ библиографической продукции должен на-

чинаться с составления библиографического описания. 

В конце необходимо сделать выводы о состоянии библиографиче-

ской обеспеченности каждой отрасли. 

 Схема анализа библиографических пособий: 
  1. Целевое назначение: 

1.1 государственные 

1.2 научно-вспомогательные 

1.3 рекомендательные 

1.4 профессионально-производственные 

2. Хронологический охват документов: 

1.5 текущие 

1.6 ретроспективные 

1.7 перспективные 

3. Тематические границы отражаемых документов: 

a. универсальные 

b. отраслевые 
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c. тематические 

d. персональные 

e. проблемно-ориентированные 

4. Способы аналитической переработки информации: 

  4.1 сигнальные 

  4.2 аннотированные 

  4.3 реферативные 

Литература 

1. Документальный поток как основа библиографической деятельности 

// Справочник библиографа / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А.Минкина.- СПб. : 

Профессия, 2002. – С.27–59. 

2. Ровіна, Р.А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне навукова-

тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэбна-метадычны дапаможнік для 

выш. навуч. устаноў / Р.А. Ровіна, В.А. Касап ; Бел. дзярж. ун-т культуры і 

мастацтваў. – Мн. : [БДУКИ], 2009. – С. 49–73.  

 

Тема 5. Анализ баз данных библиотек и информационных центров 

Беларуси и России по отраслям НТ И МС 

 (практическое занятие)  

Цель -  закрепить теоретические знания об электронных информацион-

ных  ресурсах научно-технической и медицинской сферы библиотек и ин-

формационных центров Беларуси и России. 

Задание и методика выполнения: студент должен с помощью любой по-

исковой системы, а также с помощью сайта ГСНТИ (www:gsnti.ru), выявить и 

проанализировать по определенной схеме (схема прилагается) основные БД 

ведущих библиотек и информационных центров Беларуси и России по есте-

ствознанию, технике, сельскому хозяйству и медицине. 

 Анализ видового состава электронных информационных ресурсов бело-

русских библиотек и информационных центров  (РНТБ, РНМБ, ЦНБ НАН, 

БелСХБ, БелГИСС, БелИСА, НЦИС) и российских библиотек и информаци-
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онных центров (ВИНИТИ, ГПНТБ России, ЦИТиС, ВНИИКИ, Научно-

технический центр «Информрегистр», ФИПС, ВИМИ, Институт промыш-

ленного развития «Информэлектро», БЕН РАН, ЦНМБ, ЦНСХБ) необходимо 

провести по параметрам, раскрывающим содержание информации (библио-

графическая, реферативная, полнотекстовая, гипертекстовая),  объект отра-

жения информации (документальная, фактографическая, лексикографиче-

ская, показателей), форму подачи информации (числовые, текстовая, тексто-

во-числовые), хронологию отражаемых документов, языковой охват доку-

ментов, тематико-видовой состав, и отобразить результаты в таблице. 

Результаты проделанной работы представить в электронном или пись-

менном виде. 
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Схема анализа 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название библиоте-
ки/инфор-

мационного центра 

Название 
базы 

данных 

Характеристика баз данных 
Наличие тради-

циионных инфор-
мационных ресур-

сов 

По раскры-
тию содер-

жания 

По объекту 
отражения 
информа-

ции 

По форме 
предостав-
ления ин-

фор-мации 

По хроноло-
ги-ческим 
рамкам от-
ражаемых 

документов 

По языково-
му охвату 

отражаемых 
документов 

По темати-
чес-кому 

охвату отра-
жаемых до-
кументов 

По видовому 
составу от-
ражаемых 

документов 

По обновля-
емости ин-
формации 

По организа-
ции-

создателю 
базы данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Литература 

1. Ахремчик, Р.В. Наука – on line: информационные ресурсы Центра Inter-

net-доступа ЦНБ НАН Беларуси / Р.В. Ахремчик, Г.П. Якшонок // Информа-

ционное обеспечение  науки Беларуси: прошлое, настоящее, будущее. – Мн., 

2003. – С. 71–73. 

2. Подмолина, Е.Б. МЕТА-база ГПНТБ России / Е.Б. Подмолина //  Науч и 

техн. б-ки. – 2001. – № 2. – С. 39–41. 

3. Румянцева, Н.Л. Информационные центры России, обрабатывающие и 

распространяющие научно-техническую информацию: практ. пособие / 

Н.Л. Румянцева. – М. : ВНИИПИ, 1997. – 27 с. 

 

Тема 6. Анализ информационной обеспеченности отраслей научно-

технической и медицинской сферы  

(практическое занятие) 

Цель – закрепить теоретические знания об электронных информационных 

ресурсах библиотек и  информационных центров Беларуси и России и инфор-

мационном обеспечении НТ и МС. 

Задание и методика выполнения: овладеть методикой поиска информации 

по определенной тематике, используя базы данных библиотек и  информаци-

онных центров Беларуси и России. 

Каждый студент получает одно направление (тему) для анализа информа-

ционного обеспечения научно-технической и медицинской сферы России и 

Беларуси. Используя результаты, полученные в ходе предыдущей практиче-

ской работы по анализу БД, нужно отобрать и отобразить базы данных тех бе-

лорусских и российских библиотек и информационных центров, в которых 

будет содержаться информация по данной теме.  

 Выполнение работы следует осуществить в соответствии с 

предложенной схемой анализа. 

В конце необходимо сделать выводы о состоянии информационной обес-

печенности специалистов отдельных отраслей НТ и МС. 
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Схема анализа: 

1. Наименование страны, в которой находится информационный 

центр или библиотека 

2. Название библиотеки или информационного центра (по возможно-

сти указать электронный адрес сайта библиотеки или центра) 

3. Название базы данных 

4. База данных по объекту отражаемой информации 

   4.1 документальная 

   4.2 фактографическая 

   4.3 лексикографическая 

   4.4 показателей 

5. База данных по содержанию информации  

   5.1 библиографическая 

   5.2 реферативная  

   5.3 полнотекстовая  

   5.4 гипертекстовая 

6. Виды документов отражаемых в базе данных 

7. Хронологический охват литературы в базе данных 

8. Языковой диапазон охвата литературы в базе данных 

 

Литература 

1. Брежнева, В.В. Информационное обеспечение: продукты и услуги, 

предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий / 

В.В. Брежнева, В.А. Минкина. – СПб. : Профессия, 2004. – 304 с. 

2. Информационное обеспечение науки Беларуси: прошлое, настоящее, 

будущее. – Мн., 2003. – С. 86–87. 
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Тема 7. Подготовка алгоритма поиска информационных ресурсов 

 по естествознанию, технике, сельскому хозяйству и медицине 

 (лабораторное занятие) 

Цель – закрепление знаний о системе библиографических пособий по ес-

тествознанию, технике, сельскому хозяйству и медицине, а также их структуре 

и использовании. Приобретение навыков наиболее функциональных (логиче-

ских) методов поиска документов по библиографическим пособиям. 

Задание и методика выполнения: разработать алгоритм поиска докумен-

тов для специалистов в области естествознания, техники, сельского хозяйства 

и медицины по определенным направлениям. 

Для выполнения задания следует использовать проспекты изданий и баз 

данных; текущие указатели научно-технической литературы, отраслевые базы 

данных, научно-вспомогательные указатели и др. Алгоритм поиска должен 

представлять собой схему, последовательно рекомендующую все значимые 

библиографические пособия, в которых можно осуществлять поиск докумен-

тов по конкретному запросу пользователя. В итоге должна быть выстроена ло-

гическая цепочка конкретных действий библиографа, осуществляющего биб-

лиографический поиск документов по указанным направлениям. При построе-

нии алгоритма необходимо учитывать назначение библиографического посо-

бия. Каждый студент должен составить не менее 2-х алгоритмов поиска доку-

ментов. 

Тематика алгоритмов согласовывается с преподавателем.  

 

Литература 

1. Иениш, Е.В. Ретроспективный поиск технической литературы: 

справ. пособие-путеводитель / Е. В. Иениш. – М. : Книга, 1980. – 230 с. 

2. Паршукова, Г.Б. Методика поиска профессиональной информации : 

учеб.-метод. пособие / Г.Б. Паршукова. – СПб. : Профессия, 2009. – 224 с. 

 196 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
3. Справочник библиографа / [Е. Н. Буринская и др. ; науч. ред. : 

А.Н. Ванеев, В.А. Минкина]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – СПб. : 

Профессия, 2006. – 591 с. – (Библиотека). 

 

Тема 8. Поиск библиографической информации  

по актуальным темам/проблемам естествознания, техники,  

сельского хозяйства и медицины  

(лабораторное занятие) 

Цель – приобрести практические навыки поиска библиографической ин-

формации по определённым отраслевым темам или проблемам.  

Задание и методика выполнения: осуществить поиск библиографических 

сведений о документах, которые посвящены актуальным темам/проблемам ес-

тествознания, техники, сельского хозяйства и медицины. 

Получив вариант задания из 5-ти вопросов, студент определяет характер 

каждого и принадлежность его к соответствующей отрасли. Чтобы правильно 

ответить на них, необходимо выяснить, с помощью каких источников следует 

осуществлять поиск, к каким источникам оперативной библиографической 

информации (летописи, ежегодники, каталоги, базы данных и др.) следует об-

ратиться. После определения источников необходимо решить вопрос о рацио-

нальном поиске ответа. Для этого используются вспомогательные указатели 

или содержание библиографического источника.   

Результаты поиска оформить в соответствии со схемой: 

Вопрос Ответ Источник Методика по-
иска 

Подберите новую лите-
ратуру (2 кн. и 2 ст.) о 
животном и раститель-
ном мире Австралии  

Даррелл, Д. Путь 
кенгуренка. –  
М.: Мир, 1991. – 
200 с.  

КЛ – 1991,  
№ 20 (№ 
14453)  

Геогр. указ., 
рубрика Авст-
ралия 

 
Литература 

1. Иениш, Е.В. Ретроспективный поиск технической литературы: 

справ. пособие-путеводитель / Е. В. Иениш. – М. : Книга, 1980. – 230 с. 
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2. Паршукова, Г.Б. Методика поиска профессиональной информации : 

учеб.-метод. пособие / Г.Б. Паршукова. – СПб. : Профессия, 2009. – 224 с. 

3. Справочник библиографа / [Е. Н. Буринская и др. ; науч. ред. : 

А.Н. Ванеев, В.А. Минкина]. — Изд. 3-е, перераб. и доп. – СПб. : Профессия, 

2006. – 591 с. – (Библиотека). 

 

Тема 9. Поиск фактографической информации по естествознанию, 

технике, сельскому хозяйству и медицине  

 (лабораторное занятие) 

Цель – сформировать навыки использования справочных изданий при вы-

полнении фактографических справок. 

Задание и методика выполнения: осуществить поиск сведений о фактах 

(материал, технико-экономические показатели, свойства), которые относятся к 

различным отраслям естествознания, техники, сельского хозяйства и медици-

ны. 

Получив вариант задания из 5-ти вопросов, необходимо определить ха-

рактер каждого и принадлежность его к соответствующей отрасли. Затем вы-

брать из массива справочников те, которые носят универсальный, тематиче-

ский и отраслевой характер. После знакомства с содержанием и предметным 

указателем (при его наличии) определить соответствующие разделы и про-

смотреть их, обращая внимание на таблицы и графики, так как фактические 

сведения часто отражаются в таблицах. Результаты поиска оформить в соот-

ветствии со схемой: 

 
Вопрос Ответ Источник 
Температура за-
каливания стали 
ХО в воде? 

700 – 800° С Инструментальные 
стали: справочник. – 
М., 1981. – С. 57.   
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Литература 

1. Коготков, Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: орга-

низация, технология, управление : учебник / Д.Я. Коготков. – СПб. : Про-

фессия, 2004. – 304 с.  

2. Паршукова, Г.Б. Методика поиска профессиональной информации : 

учеб.-метод. пособие / Г.Б. Паршукова. – СПб. : Профессия, 2009. – 224 с. 

3. Справочник библиографа / [Е. Н. Буринская и др. ; науч. ред. : 

А.Н. Ванеев, В.А. Минкина]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – СПб. : 

Профессия, 2006. – 591 с. – (Библиотека). 

 

Тема 10. Поиск документов естественнонаучного, технического,  

сельскохозяйственного и медицинского содержания  

по заданным параметрам для отдельных категорий специалистов 

(лабораторное занятие) 

Цель – закрепить знания о библиографических ресурсах по естествозна-

нию, технике, сельскому хозяйству и медицине. Познакомиться с методикой 

тематического, именного, географического, нумерационного поиска докумен-

тов, используя вспомогательный аппарат библиографических пособий по есте-

ствознанию, технике, сельскому хозяйству и медицине. 

Задание и методика выполнения: на основе разработанных критериев (це-

левое и читательское назначение, время публикации, язык документа, вид до-

кумента) осуществить отбор документов по естествознанию, технике, сель-

скому хозяйству и медицине на основании имеющегося массива библиографи-

ческих пособий. 

Получив 5 реальных запросов, студент уточняет у преподавателя катего-

рию специалиста, круг библиографических пособий, по которым должен про-

водиться поиск. Работа оформляется в виде таблицы. Правильно отобрать до-

кументы по теме позволит точное определение пользовательского адреса за-

проса.  
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Следует отбирать документы различных степеней сложности, различных 

типов. Уточнение цели деятельности специалиста (научная работа, внедрение 

передовых технологий, разработка сельскохозяйственной техники, повышение 

квалификации, управление предприятиями и др.) позволит правильно опреде-

лить типы и виды, жанры документов, время их опубликования. 

Библиографический поиск обычно начинается с каталогов и баз данных 

отраслевых информационных центров и библиотек. Поэтому в специальной 

графе необходимо проставлять индексы классификации для соответствующей 

темы (по УДК, ГРНТИ и др.). 

 

Литература 

1. Коготков, Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: органи-

зация, технология, управление : учебник / Д.Я. Коготков. – СПб. : Профессия, 

2004. – 304 с.  

2. Ровіна, Р.А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне навукова-

тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэбна-метадычны дапаможнік для 

выш. навуч. устаноў / Р.А. Ровіна, В.А. Касап ; Бел. дзярж. ун-т культуры і 

мастацтваў. – Мн. : [БДУКИ], 2009. – 159 с. 

3. Справочник информационного работника / Санкт-Петерб. гос. ун-т 

культуры и искусств; [Ю. В. Бабушкина и др. ; науч. ред.: Р. С. Гиляревский, 

В. А. Минкина]. — 2-е изд., перераб. и доп. – СПб : Профессия, 2007. – 584 с. – 

(Библиотека). 

 

Тема 11. Выявление структурных элементов аннотаций  

на документы по естествознанию, технике,  

сельскому хозяйству и медицине  

(практическое занятие) 

Цель – закрепить теоретические знания о содержании, структуре, характе-

ре аннотаций и особенностях аннотирования отраслевых документов. 
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Задание и методика выполнения: Определить структурные элементы ан-

нотаций по различным параметрам с учётом видо-типологической классифи-

кации отраслевых документов.  

Получив комплект научно-технических документов, включающий норма-

тивный производственно-практический, научный, учебный и справочный до-

кументы (4 вида), студент раскрывает структуру аннотаций, приведённых в 

этих документах по определённой схеме. Затем студент определяет вид анно-

тации (справочная, рекомендательная и др.) и делает выводы о полноте отра-

жения всех необходимых аспектов аннотаций в документах в зависимости от 

вида документа. 

Результаты анализа необходимо отразить в следующей таблице: 

 
Библи-
огр. 
описа-
ние до-
кумента  

Структурные элементы аннотаций 

С
ве

де
ни

я 
об

 а
вт

ор
е 

(-
ах

) 

У
то

чн
ен

ие
 т

ем
ат

ик
и 

В
ре

мя
 д

ей
ст

ви
я 

Те
рр

ит
ор

иа
ль

ны
е 

гр
ан

иц
ы

 

Зн
ач

ен
ие

 д
ок

ум
ен

та
 

Н
ов

из
на

 и
 д

ос
ту

пн
ос

ть
 м

ат
ер

иа
-

ла
 

Ф
ак

ти
че

ск
ие

 с
ве

де
ни

я 

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 ц

ит
ат

 

П
ро

бл
ем

на
я 

си
ту

ац
ия

  

О
фо

рм
ле

ни
е 

 

С
пр

ав
оч

ны
й 

ап
па

ра
т 

 

Ц
ел

ев
ое

 и
 ч

ит
ат

ел
ьс

ко
е 

на
зн

а-
че

ни
е 

 

Д
ру

ги
е 

эл
ем

ен
ты

 
 

Литература 

1. ГОСТ 7.9–95. Реферат и аннотация. Общие требования. – Введ. 1997–

07–01; взамен ГОСТ 7.9–77. – Мн. : Изд-во стандартов, 1996. – 7 с. – (Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

2. Леонов, В.П. Реферирование и аннотирование научно-технической ли-

тературы / В.П. Леонов. – Новосибирск: Наука, 1986. – 176 с. 
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3. Суминова, Т.Н. Аннотирование, реферирование и обзорно-

аналитическая деятельность: учеб. пособие / Т.Н. Суминова; Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств. – Москва: [МГУКИ], 2001. – 75 с. 

 

Тема 12. Выявление структурных элементов рефератов 

 на документы по естествознанию, технике, 

 сельскому хозяйству и медицине 

 (практическое занятие) 

Цель – закрепить теоретические знания об особенностях реферирования 

отраслевых документов, уяснить различия в методах составления рефератов 

различных видов. 

Задание и методика выполнения: определить структурные элементы ре-

фератов по различным параметрам с учетом видо-типологической характери-

стики документов, отражаемых в реферативных журналах.  

Студент получает 2–3 реферативных журнала Всероссийского института 

научной и технической информации Российской академии наук или Белорус-

ского института системного анализа и информационного обеспечения научно-

технической сферы, выбирает для анализа из каждого отдельного выпуска ре-

ферат на книгу, статью, депонированную рукопись и другие документы и рас-

крывает структуру его элементов по предложенной схеме. В заключение сту-

дент определяет вид реферата (информативный, индикативный и др.), делает 

выводы о полноте отражения всех необходимых аспектов рефератов в зависи-

мости от вида документа в его тематической группе (документ на сырье, мате-

риал или продукцию; документ на оборудование; документ на производствен-

ные процессы).  

Литература 

1. ГОСТ 7.9–95. Реферат и аннотация. Общие требования. – Введ. 1997–

07–01; Взамен ГОСТ 7.9–77. – Минск: Межгос. совет по станд., метролог. и 

сертифик., 1996. – 7 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу). 
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2. Леонов, В.П. Реферирование и аннотирование научно-технической ли-

тературы / В.П. Леонов. – Новосибирск: Наука, 1986. – 176 с. 

3. Суминова, Т.Н. Аннотирование, реферирование и обзорно-

аналитическая деятельность: учебн. пос. / Т.Н. Суминова; Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств. – Москва : [МГУКИ], 2001. – 75 с. 

 

Тема 13. Аннотирование и реферирование документов  

по естествознанию, технике, сельскому хозяйству и медицине 

(практическое занятие) 

Цель – закрепить теоретические знания, приобрести навыки аннотиро-

вания и реферирования как метода библиографической характеристики от-

раслевых документов. 

Задание и методика выполнения: составить четыре аннотации и четы-

ре реферата на документы, в которых рассматриваются: а) производствен-

ный процесс; б) оборудование; в) материалы, сырье; г) методы возделыва-

ния сельскохозяйственных культур; д) методы диагностики и лечения за-

болеваний.  

Студент из предложенного массива документов (статьи из периодических 

и продолжающихся изданий, специальные виды технической литературы и 

документации) самостоятельно выбирает четыре необходимых документа. На 

один и тот же документ составляется аннотация и реферат. При аннотирова-

нии следует учитывать целевое и читательское назначение аннотации; темати-

ку документов; виды и типы аннотируемых документов; информативность за-

главий документов.  

Реферат должен сообщать основные сведения о документе, приводить 

наиболее ценную информацию на него. Цифровые данные должны быть сис-

тематизированы и обобщены. При реферировании следует учитывать вид ре-

ферата (информативный или индикативный).  
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При выполнении работы следует руководствоваться алгоритмами, схема-

ми-моделями аннотаций и рефератов, а также примерами аннотаций и рефера-

тов на отдельные виды отраслевых документов. 

 

Литература 

1. Бабаева, И.А. Обучение реферированию научно-технического текста / 

И.А. Бабаева // Вестник Томского гос. пед. ун-та. – 2011. – Вып. 1 (103). – 

С. 53–58. 

2. Бахтина, Л.Н. Обучение реферированию научного текста / 

Л.Н. Бахтина, И.П. Кузьмич, Н.М. Лариохина. – М. : МГУ, 1988. – 119 с. 

3. Леонов, В.П. Реферирование и аннотирование научно-технической ли-

тературы / В.П. Леонов. – Новосибирск: Наука, 1986. – 176 с. 

 

Тема 14. Подготовка вспомогательных указателей 

 к библиографическим пособиям в области естествознания, техники, 

сельского хозяйства и медицины  

(практическое занятие)  

Цель – овладеть методикой формирования вспомогательных библиогра-

фических указателей к отраслевым библиографическим пособиям. 

Задание и методика выполнения: создать предметный и географический 

указатели к текущему и ретроспективному отраслевым библиографическим 

пособиям.  

Из предложенного массива отраслевых библиографических пособий сту-

дент отбирает текущее и ретроспективное пособия (по одному названию каж-

дого вида) и составляет предметный указатель с обобщающими рубриками 

(20–30 рубрик) и указатель географических названий (20–30 рубрик).  

Географический указатель должен содержать в алфавитном порядке на-

звания политико-административных, административно-территориальных, а  

также физико-географических объектов, которые  упоминаются в отраслевом 

пособии. Вместе с названиями физико-географических и некоторых других 
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объектов должны приводится поясняющие слова, раскрывающие род объекта 

(озеро, хребет и т.д.), например: Севан, оз.; Тенели, руд. месторожд.  

В предметный указатель должны включаться в алфавитном порядке на-

звания предметов, их свойств и отношений. За рубриками необходимо поме-

щать ссылки на рефераты или библиографические записи. Иностранные слова 

располагаются согласно их транслитерации на языке основного текста. Слож-

носоставные слова с дефисом рассматриваются как одно слово. Аббревиатуры 

и другие сокращения располагаются в алфавите по способу «буква за буквой», 

как одно слово. 

Все  заголовки рубрик должны начинаться только с прописной или только 

со  строчной буквы; подзаголовки, а также обозначения ссылок – со строчной.  

Литература 

1. ГОСТ 7.78–99. Издания. Вспомогательные указатели. – Введ. 2000-

07-01. – Мн. : Изд-во стандартов, 2000. – 15 с. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). 

2. Зыгмантович, С.В. Подготовка библиографической продукции биб-

лиотеками : науч.-практ. пособие / С.В. Зыгмантович. – Мн. : Новое зна-

ние, 2009. – 229 с. – (Профессионалам библиотечного дела). 

3. Ровіна, Р.А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне навукова-

тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэбна-метадычны дапаможнік 

для выш. навуч. устаноў / Р.А. Ровіна, В.А. Касап ; Бел. дзярж. ун-т 

культуры і мастацтваў. – Мн. : [БДУКИ], 2009. – 159 с. 

 
Тема 15. Подготовка справочника (путеводителя) 

 по библиографическим ресурсам в области естествознания, 

 техники, сельского хозяйства и медицины  

(лабораторное занятие)  

Цель – приобрести навыки подготовки специфической разновидности 

библиографического пособия–путеводителя по библиографическим ресурсам. 

Приобрести навыки анализа библиографических пособий различных типов. 
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Задание и методика выполнения: в соответствии с выбранной отраслью 

или темой сельского хозяйства, естествознания, техники, медицины создать 

путеводитель по библиографическим ресурсам, включая различные типы и 

виды библиографических указателей. 

Каждый студент выбирает одну из отраслей или тему сельского хозяйст-

ва, естествознания, техники, медицины. Из имеющегося массива библиогра-

фических пособий отбираются пособия разных типов и видов по выбранной 

теме или отрасли. Отбор библиографических пособий осуществляется за 5 лет. 

Открывать путеводитель должно предисловие. Каждое библиографиче-

ское пособие, включенное в путеводитель, должно быть снабжено аннотацией, 

в которой отмечаются его основные параметры: хронологические рамки вклю-

ченной литературы, типы литературы и виды изданий, на каких языках пред-

ставлена литература, имеющийся справочно-библиографический аппарат по-

собия, методика использования, характерные особенности. В путеводителе 

следует выделить разделы: научно-вспомогательные указатели (текущие и 

ретроспективные), профессионально-производственные (если имеются), не-

опубликованные библиографические пособия. 

В конце путеводителя необходимо дать список использованной лите-

ратуры и выделить самостоятельный раздел с рекомендациями библиогра-

фам по использованию данного пособия. 

 

Литература 

1. Гречихин, А.А. Информационные издания : типология и основные 

особенности подготовки / А.А. Гречихин, И.Г.Здоров. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Книга, 1988. – 272 с. 

2. Зыгмантович, С.В. Подготовка библиографической продукции биб-

лиотеками : науч.-практ. пособие / С.В. Зыгмантович. – Мн. : Новое зна-

ние, 2009. – 229 с. – (Профессионалам библиотечного дела). 

3. Ровіна, Р.А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне навукова-

тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэбна-метадычны дапаможнік 
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для выш. навуч. устаноў / Р.А. Ровіна, В.А. Касап ; Бел. дзярж. ун-т 

культуры і мастацтваў. – Мн. : [БДУКИ], 2009. – 159 с. 

 

Тема 16. Подготовка плана-проспекта  

научно-вспомогательного библиографического указателя  

в области естествознания, техники, сельского хозяйства и медицины 

(практическое занятие)  

Цель – выработать навыки составления плана-проспекта отраслевого на-

учно-вспомогательного библиографического указателя – основного докумен-

та, регламентирующего работу по составлению библиографического указате-

ля.  

Задание и методика выполнения: подготовить план-проспект научно-

вспомогательного библиографического указателя по определённой отрасли 

либо теме естествознания, техники, сельского хозяйства, медицины.  

Уточнив у преподавателя отрасль или тему, которой будет посвящён на-

учно-вспомогательный библиографический указатель, студент в произвольной 

форме составляет его план-проспект по следующей логической схеме:   

1. Формулировка заглавия библиографического указателя. 

2. Обоснование темы. 

3. Определение читательского и целевого назначения указателя. 

4. Определение принципов отбора включаемой литературы.  

5 Характеристику основных и дополнительных источников, предназна-

ченных для просмотра. 

6. Характеристика библиографического описания документов, особенно-

сти их аннотирования. 

7. Определение схемы классификации библиографического указателя. 

8. Способ систематизации отобранных документов.  

9. Характеристика справочно-поискового аппарата и системы вспомога-

тельных указателей. 

10. Характеристика научного и библиографического редактирования. 

 207 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
11. Характеристика оформления библиографического указателя. 

План-проспект должен включать приложения:  

1. Образцы библиографических описаний и аннотаций на документы, в 

том числе на электронные документы. 

2. Перспективный план работы над темой, в котором оговариваются: объ-

ем библиографического указателя (ориентировочно), предполагаемый срок 

окончания работы, состав авторского коллектива, научный редактор. 

 

Литература 

1. Белогорская, Т.А. Методика составления ретроспективных инфор-

мационных указателей технической литературы: учеб. пособие / Ленингр. 

гос. ин-т культуры им. Н.К.Крупской. – Л. : [ЛГИК], 1976. – 42 с. 

2. Зыгмантович, С.В. Подготовка библиографической продукции биб-

лиотеками : науч.-практ. пособие / С.В. Зыгмантович. – Мн. : Новое зна-

ние, 2009. – 229 с. – (Профессионалам библиотечного дела). 

3. Ровіна, Р.А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне навукова-

тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэбна-метадычны дапаможнік 

для выш. навуч. устаноў / Р.А. Ровіна, В.А. Касап ; Бел. дзярж. ун-т 

культуры і мастацтваў. – Мн. : [БДУКИ], 2009. – 159 с. 

 

Тема 17. Составление научно-вспомогательного  

библиографического указателя в области естествознания, 

 техники, сельского хозяйства и медицины 

 (лабораторное занятие)  

Цель – выработать навыки составления научно-вспомогательного библио-

графического указателя. 

Задание и методика выполнения: составить научно-вспомогательный биб-

лиографический указатель по определённой отрасли либо теме естествозна-

ния, техники, сельского хозяйства,  медицины.    
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На основе составленного плана-проспекта научно-вспомогательного биб-

лиографического указателя по определённой отрасли или теме студент при-

ступает к выявлению соответствующей литературы. Информационный поиск 

документов следует начинать с просмотра: каталогов, библиографических 

картотек; баз данных; информационных библиографических изданий книжных 

палат; периодических и продолжающихся изданий (по отрасли или теме ука-

зателя), перечень которых приводится в плане-проспекте.  

Включению в указатель подлежат следующие виды изданий: 

книги; статьи из сборников и журналов; справочные пособия; библиографиче-

ские указатели и другие документы. После выявления документов необходимо 

провести их анализ.  

Библиографическое описание составляется на языке оригинала. После 

описания иностранных публикаций следует давать перевод заглавия на рус-

ский язык. 

Аннотации могут быть даны на каждую публикацию (сплошное анноти-

рование) или на некоторые из них (выборочное аннотирование).  

При разработке схемы классификации следует придерживаться основ-

ных требований, предъявляемых к схеме классификации библиографиче-

ского указателя.  

После выполнения всей выше отмеченной работы студент приступает 

к подготовке справочного аппарата, редактированию и оформлению биб-

лиографического указателя. 

 

Литература 

1. Белогорская, Т.А. Методика составления ретроспективных инфор-

мационных указателей технической литературы: учеб. пособие / Ленингр. 

гос. ин-т культуры им. Н.К.Крупской. – Л. : [ЛГИК], 1976. – 42 с. 
2. Подготовка ретроспективных библиографических указателей: 

метод.рекомендации / Гос. публ. науч.-техн. б-ка СССР. – М. : [ГПНТБ], 

1984. – 22 с. 
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3. Ровіна, Р.А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне навукова-

тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэбна-метадычны дапаможнік 

для выш. навуч. устаноў / Р.А. Ровіна, В.А. Касап ; Бел. дзярж. ун-т 

культуры і мастацтваў. – Мн. : [БДУКИ], 2009. – 159 с. 

 

Тема 18. Анализ автоматизированной технологии поиска 

 документов в политематической базе данных  

Всероссийского института научной и технической информации  

Российской академии наук 

 (лабораторное занятие)  

Цель – ознакомиться с основными функциями поисковой системы базы 

данных Всероссийского института научной и технической информации Рос-

сийской академии наук (ВИНИТИ) (демо-версия; 

http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=247&Itemid=

101) и овладеть навыками составления запросов на документы с использова-

нием разных видов поисковых страниц, настроек и условий вывода. 

Задание и методика выполнения: 

1. Дать характеристику отраслевого, видового, хронологического и язы-

кового состава базы данных. 

2. Выявить структурные части библиографических записей на документы, 

отражённые в базе данных. 

3. Раскрыть поисковые возможности базы данных (настройки, по кото-

рым осуществляется поиск). 

4. Раскрыть особенности, правила составления поисковых запросов на 

документы. 

5. Сформулировать и ввести в базу данных 5 поисковых запросов на до-

кументы научно-технического характера, используя различные виды настроек. 

Проанализировать и привести перечень полученных на запросы библиографи-

ческих и других сведений о документах. При наличии аннотаций и рефератов 

определить их вид.               
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6. Сделать выводы об особенностях технологии поиска документов в 

базе данных. 

 

Литература 

1. Кириллова, О.В. Проблемы формирования и использования потока 

научно-технической литературы в крупном информационном центре / 

О.В. Кириллова, В.М. Алексеев, В.Н. Воргачев // Науч. и техн. б-ки. – 

2001. – № 1. – С.87–93. 

2. Размахин, Л.Ф. Об использовании БД ВИНИТИ для подготовки 

текущих указателей литературы / Л.Ф. Размахин, С.Р. Баженов // Науч.-

техн. информ. Сер. 1 – 1993. – № 2. – С. 15–18. 

3. Черный, А.И. Подготовка баз данных и информационных изданий 

по естественным и техническим наукам: Современный взгляд и перспекти-

вы / А.И. Чёрный // Междунар. форум по инф. и док. – 2000. – T. 25, № 2. – 

C.3–12. 

 

Тема 19. Анализ автоматизированных технологий  

формирования баз данных в отраслевых библиотеках 

 (лабораторное занятие)   

Цель – выявить технологические особенности создания баз данных РНТБ, 

РНМБ, ЦНБ НАН, БелСХБ. 

Задание и методика выполнения: выявить по различным источникам, 

включая Интернет-сайты, и сгруппировать с учётом различных параметров 

базы данных, генерируемые в отраслевых библиотеках. Привести 

характеристику автоматизированной технологии создания каждой БД. 

В отраслевых библиотеках студент с помощью библиографических и 

информационных источников (книжных изданий, карточных и электронных 

каталогов и картотек, электронных банков данных и др.) выявляет базы 

данных. На каждую выявленную базу данных студент составляет 

библиографическую запись (библиографическое описание, индикативный или 
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информативный реферат, предметные рубрики, ключевые слова, 

классификационные индексы, шифры хранения и др.), изучает и приводит 

характеристику автоматизированной технологии её создания по предложенной 

схеме. 

 

Литература 

1. Голицина, О.Л. Базы данных / О.Л. Голицина, Н.В. Максимов, 

И.И. Попов. – М. : Форум, 2003. – 352 с. 

2. Муратов, А.А. Автоматизация составления отраслевых ретроспектив-

ных библиографических указателей / А.А. Муратов // Сов. библиография. – 

1982. – № 6. – С.20–27. 

3. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов / 

А.В. Рудаков. – М.: Академия, 2005. – 208 с. 

 

Тема 20. Разработка технического задания на создание 

 библиографической базы данных по естествознанию, технике,  

сельскому хозяйству и медицине  

(лабораторное занятие) 

Цель – сформировать навыки разработки технического задания на созда-

ние отраслевой библиографической базы данных. 

Задание и методика выполнения: разработать техническое задание на соз-

дание  библиографической базы данных по определённой отрасли либо теме 

естествознания, техники, сельского хозяйства,  медицины.    

Уточнив у преподавателя отрасль или тему, которой будет посвящена 

библиографическая база данных, студент в произвольной форме составляет 

техническое задание на её разработку, которое должно состоять из следующих 

разделов:   

1. Введение. 

2. Назначение. 

3. Требования к программе или программному продукту. 
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3.1. Требования к функциональным характеристикам. 

3.2. Требования к надежности. 

3.3. Требования к составу и параметрам технических средств.  

3.4. Требования к информационной и программной совместимости. 

4. Требования к программной документации.  

5. Технико-экономические показатели. 

6. Стадии и этапы разработки. 

7. Порядок контроля и приемки.  

При работе над техническим заданием студент может руководствоваться 

примером технического задания на разработку базы данных «Библиотека». 

 

Литература 

1. Голицина, О.Л. Базы данных / О.Л. Голицина, Н.В. Максимов, 

И.И. Попов. – М.: Форум, 2003. – 352 с. 

2. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов / 

А.В. Рудаков. – М.: Академия, 2005. – 208 с. 

3. Черный, А.И. Подготовка баз данных и информационных изданий по 

естественным и техническим наукам: Современный взгляд и перспективы / 

А.И. Чёрный // Междунар. форум по инф. и док. – 2000. – T. 25, № 2. – C.3–12. 

 

 

 

 

Тема 21. Рецензирование и редактирование 

 библиографических пособий в области естествознания, 

 техники, сельского хозяйства и медицины 

 (лабораторное занятие) 

Цель – приобрести практические навыки рецензирования и редактирова-

ния библиографических пособий по отдельным отраслям естествознания, тех-

ники, сельского хозяйства и медицины.  

 213 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
Задание и методика выполнения: осуществить рецензирование и редакти-

рование 2-х библиографических пособий, относящихся к разным отраслям ес-

тествознания, техники, сельского хозяйства и медицины. 

Получив соответствующие библиографические пособия, студент пишет 

рецензию, которая должна включать следующие элементы:  

1. Полное библиографическое описание рецензируемой работы.  

2. Указание на своевременность выпуска библиографического пособия, 

актуальность и значимость темы пособия, полноту её раскрытия. 

3. Характеристика структуры рецензируемой работы и оценка ее  отдель-

ных  разделов.  

4. Полнота библиографических записей. Наличие в них аннотаций и ре-

фератов. 

5. Наличие и особенности ссылочного аппарата в структуре библиографи-

ческого пособия. 

6. Характеристика и особенности справочного аппарата в структуре биб-

лиографического пособия. 

7. Характеристика доступности материала библиографического пособия 

для пользователя.   

8. Целевое назначение библиографического пособия.  

9. Качество редакционной обработки и полиграфического оформления 

пособия.   

10. Общее заключение: оценка пособия в целом, его творческий уровень, 

дидактичность, возможность использования библиотеками.  

11. Данные о рецензенте (фамилия, имя, отчество; курс; группа). 

После написания рецензии студент приступает к научному, литературно-

му и технико-библиографическому редактированию предложенных препода-

вателем библиографических пособий.  

   

Литература 
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1. Бронштейн, М.П. Редактирование библиографических указателей / 

М.П. Бронштейн ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской, Каф. 

Библиографии ; под. ред. М.А. Брискмана. – Л. : [ЛГИК], 1973. – 25 с. 

2. Редактирование отдельных видов литературы  : учебник для вузов по 

спец. «Журналистика» / под ред. Н.М. Сикорского ; [Р.Г. Абдуллин и др.]. – М. 

: Книга , 1987. – 397 с. 

3. Редакторская подготовка изданий : учеб. для вузов по спец. «Издатель-

ское дело и редактирование» / под общ. ред. С.Г. Антоновой ; [Антонова С. Г. 

и др.]. – М. : Логос , 2004. – 495 с. – (Новая университетская библиотека). 
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4. РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ 

 

4. 1. Заданні для кантралюючай самастойнай работы студэнтаў 

 
Тэма 1. Бібліяграфічнае забеспячэнне асобных галін 

прыродазнаўства, тэхнікі, сельскай гаспадаркі, медыцыны 

 
МЭТА САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ:  

Прывіць навыкі аналіза бібліяграфічнага забеспячэння асобных галін 

прыродазнаўства, тэхнікі, сельскай гаспадаркі, медыцыны бібліяграфічнымі 

дапаможнікамі. 

ЗАДАННЕ: Выявіць дапаможнікі па канкрэтнай галіне і даць аналіз па 

розных параметрах. 

МЕТОДЫКА ВЫКАНАННЯ: 

Па штогодніках Нацыянальнай кніжнай палаты РБ “Паказальнік 

бібліяграфічных дапаможнікаў” кожны студэнт выяўляе масіў паказальнікаў 

па галіне (галіну і храналагічныя рамкі вызначае выкладчык), стварае 

картатэку і аналізіруе паказальнікі па наступных параметрах: 

1. Агульная колькасць паказальнікаў. 

2. Віды паказальнікаў, у тым ліку: 

2.1. навукова-дапаможныя, 

2.2. рэкамендацыйныя. 

3. Спосабы выканання: 

3.1. самастойна выдадзеныя, 

3.2. унутрыкніжныя, 

3.3. унутрычасопісныя. 

4. Дыферэнцыяцыя па іншых параметрах: 

4.1. галіновыя, тэматычныя, 

4.2. персанальныя, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
4.3. паказальнікі прац супрацоўкікаў НДУ, 

4.4. паказальнікі бібліяграфічных дапаможнікаў, 

4.5. паказальнікі зместа часопісаў. 

5. Храналагічныя рамкі (для рэтраспектыўных паказальнікаў) 

5.1. штогоднікі, 

5.2. 1–3 гады, 

5.3. 4–5 гадоў, 

5.4. 6–10 гадоў, 

5.5. звыш 10 год. 

 

Усе звесткі па гэтых параметрах неабходна прадставіць у сшытку у 

таблічнай форме: 

Усяго Віды 
паказаль-

нікаў 

Тыпы  
паказальнікаў 

Храналагічныя 
рамкі 

Спосаб 
выка-
нання 

Н.-
дап. 

рэ
ка

м
ен

да
цы

йн
ы

я 

га
лі

но
вы
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тэ
м

ат
ы

чн
ы
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пе
рс

ан
ал

ьн
ы

я 

па
ка

з. 
пр

ац
 Н

Д
У

 

па
ка

з. 
зм

ес
та

 ч
ас

. 

па
ка

з. 
б/

ф
 п
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ій
 

ш
то
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дн

ік
і 

1–
3 

4–
5 

6–
10

 

зв
ы

ш
 1

0 

са
м

ас
т.

 в
ы

да
дз

ен
. 

ун
ут

ры
кн

іж
ны

я 

ун
ут

ры
ча

со
пі

сн
ы

я 

бя
гу

чы
я 

рэ
тр

ас
пе

кт
ы

ўн
ы

я 

 

Работа павінна канчацца высновамі аб становішчы бібліяграфічнага 

забеспячэння галіны. Картатэку выяўленых дапаожнікаў неабходна прыкласці 

да работы. 

ЛІТАРАТУРА 

1. Збралевич, Л.И. Библиография белорусской советской библиографии. 

1922–1961 / Л. И. Збралевич, С.В. Федулава. – Минск, 1963. – С.5–13. 
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2. Касап, В. А. Інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхнічнай і медыцын-

скай сферы: вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэй-

шай адукацыі па спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэказнаўства і бібліяграфія 

(па напрамках) / В. А. Касап, Р. А. Ровіна; Міністэрства культуры Рэспублікі 

Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск : 

БДУКМ, 2014. – 169 с. 

3. Ровина, Р. А. Развитие информационно-библиографических ресурсов 

научно-технической и медицинской сферы в республике Беларусь (2001–

2010) / Р. А. Ровина, В. А. Касап // Навуковы пошук у сферы сучаснай куль-

туры і мастацтва : матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 28 лістапада 

2013 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 

2014. – С. 216 – 221. 

 

Тэма 2. Асаблівасці тэхналагічных працэсаў вытворчасці 

бібліяграфічных баз даных па прыродазнаўстве, тэхніцы,  

сельскай гаспадарцы і медыцыне 

 

МЭТА САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ: 

Набыць навыкі падрыхтоўкі бібліяграфічных баз даных, аналізу крыніц 

бібліяграфічных паказальнікаў розных тыпаў. 

ЗАДАННЕ: Падрыхтаваць бібліяграфічную базу даных у адпаведнасці з 

выбранай тэмай па адной з галін НТіМС (тэматыка дадаецца). 

МЕТОДЫКА ВЫКАНАННЯ: 

Кожны студэнт атрымлівае тэму, па якой павінен сфарміраваць 

бібліяграфічную БД. 

1. Студэнт вывучае тэму, складае тэхнічнае заданне, дзе прыводзіць на-

зву БД, мэтавае прызначэнне БД, тып прадстаўляемай інфамацыі, від адлюс-

траваных дакументаў, крытэрыі адбора дакументаў, крыніцы выяулення 
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дакументаў, праграмнае забеспячэнне, пошукавыя элементы (дэскрыптары, 

ПР, рубрыкатары УІНТІ, Mesh, классіфікатары МПК, МКС і інш.) рэжым 

доступа і інш. 

2. Па адзначаным параметрам ажыцяўляе адбор дакументаў па тэме. 

3. У АБІС ALIS web афармляе бібліяграфічныя запісы на выяўленыя 

дакументы. 

ТЭМАТЫКА 

1. Ветраэнэргетыка. 

2. Даследванне касмічнай прасторы. 

3. Распрацоўка месцараджэння торфа. 

4. Вытворчасць каляровых металаў і сплаваў. 

5. Аўтамабілебудаванне. Грузавыя аўтамабілі. 

6. Трактарабудаванне. 

7.Перапрацоўка ядзернага паліва. 

8. Прыборя для вымярэння часу і частаты. 

9. Лесапільная вытворчасць. 

10. Транспарціроўка леса. 

11. Пчалярства. 

12. Ахова леса. 

13. Аднаўленне урадлівасці глеб. 

14. Лясныя ландшафты Беларусі. 

15. Мінеральныя рэсурсы Беларусі. 

16. Экалагічныя праблемы Беларускага Палесся. 

17. Гідраметэаралагічная служба Беларусі. 

18. Прафілактыка і лячэнне сардэчна-сасудзістых захворванняў у 

Беларусі. 

19. Прафілактыка і лячэнне. 

20. Вытворчасць лекаў у Беларусі. 
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4. 2. Пытанні да экзамену 

1. Характэрныя асаблівасці і структура навукова-тэхнічнага і 

медыцынскага комплексаў і іх уплыў на галіновую інфармацыйную 

дзейнасць. 

2. БД у галіне навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы у Расіі. 

3. Дыферэнцыяцыя і інтэграцыя – вядучыя тэдндэнцыі развіцця навукова-

тэхнічнай і медыцынскай сферы і іх уздзеянне на інфармацыйную дзейнасць. 

4. Сучасны стан інфармацыйна-бібліяграфічных рэсурсаў  у галіне меды-

цыны ў Беларусі. 

5. Асаблівасці арганізацыі і змест інфармацыйнага забеспячэння 

спецыялістаў у галіне навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы. 

6. Дзейнасць УІНТІ па падрыхтоўцы бягучай інфармацыйна-

бібліяграфічнай прадукцыі. 

7. Арганізацыйная структура інфармацыйна-бібліяграфічных рэсурсаў на-

вукова- тэхнічнай і медыцынскай сферы у Расіі. 

8. Фактары, якія ўплываюць на фарміраванне інфармацыйных патрэбнас-

цей спецыялістаў навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы. 

9. Дзейнасць РНТБ па стварэнні інфармацыйна-бібліяграфічных рэсурсаў. 

10. Класіфікацыя спецыялістаў сельскай гаспадаркі і медыцыны. 

11. Сучасны стан інфармацыйна-бібліяграфічных рэсурсаў па 

прыродазнаўстве ў Беларусі. 

12. БД па прыродазнаўстве, тэхніцы, сельскай гаспадарцы, медыцыне, 

створаныя ў Беларусі. 

13. Формы інфармацыйна-бібліяграфічнага забеспячэння карыстальнікаў у 

галіне навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы. 

14. Дзейнасць БелСГБ па стварэнні інфармацыйна-бібліяграфічных 

рэсурсаў. 
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15. Асноўныя заканамернасці развіцця дакументных крыніц інфармацыі па 

прыродазнаўстве, тэхніцы, сельскай гаспадарцы і медыцыне. 

16. Інфармацыйныя патрэбнасці спецыялістаў навукова-тэхнічнай і меды-

цынскай сферы: іх структура, віды і асаблівасці. 

17. Дзейнасць РНМБ па стварэнні інфармацыйна-бібліяграфічных 

рэсурсаў. 

18. Класіфікацыя спецыялістаў па прыродазнаўстве. 

19. Дзейнасць ЦНБ НАН па стварэнні інфармацыйна-бібліяграфічных 

рэсурсаў НТ і МС. 

20. Сучасны стан бібліяграфічных рэсурсаў па тэхніцы ў Беларусі. 

21. Азначэнне інфармацыйных рэсурсаў галіны і іх адметныя рысы. 

22. Арганізацыя інфармацыйна-бібліяграфічнага забеспячэння 

спецыялістаў Беларусі ў галіне медыцыны. 

23. Класіфікацыя інфармацыйных рэсурсаў навукова-тэхнічнай і медыцын-

скай сферы. 

24. Сучасны стан бібліяграфічных рэсурсаў па сельскай гаспадарцы 

Беларусі. 

25. Дзейнасць ДПНТБ Расіі па аказанню інфармацыйных паслуг 

спецыялістам і падрыхтоўцы інфармацыйнай прадукцыі. 

26. Галіновыя асаблівасць стварэння інфармацыйна-бібліяграфічных 

рэсурсаў НТ і МС. 

27. Асаблівасці развіцця асобных галін навукова-тэхнічнай і медыцынскай 

сферы і іх уздзеянне на бібліяграфаванне і інфармацыйнае абслугоўванне 

спецыялістаў. 

28. Бягучая інфармацыйна-бібліяграфічная прадукцыя асобных відаў 

дакументаў у Расіі. 

29. Арганізацыя інфармацыйна-бібліяграфічнага забеспячэння 

спецыялістаў Беларусі ў галіне тэхнікі. 
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30. Арганізацыя інфармацыйна-бібліяграфічнага забеспячэння 

спецыялістаў Беларусі ў галіне прыродазнаўства. 

31. Класіфікацыя спецыялістаў у галіне тэхнікі. 

32. Базы даных федэральных цэнтраў інфармацыі Расіі. 

33. Базы даных галіновых бібліятэк Беларусі. 

34.  Характарыстыка інфармацыйна-бібліяграфічнай прадукцыі 

Рэспубліканскіх інфармацыйных цэнтраў РБ. 

35.  Выданне галіновай літаратуры ў Беларусі. 

36.  Перыядычныя выданні РБ па галіне НТ і МС. 

37.  Дакументныя рэсурсы НТ і МС (структура, відавы састаў). 

38.  Электронныя і сеткавыя інфармацыйныя рэсурсы. 

39.  Сусветныя інфармацыйныя рэсурсы і паслугі ў НТ і МС. 

40.  Інфармацыйныя паслугі для спецыялістаў НТ і МС. 
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5. ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ 

5.1. Вучэбная праграма “Інфармацыйныя рэсурсы. Раздзел 4. 

Інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы” 

 
Установа адукацыі  

 «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
культуры і мастацтваў» 

 

 

 ЗАЦВЯРДЖАЮ 

 Першы прарэктар БДУКМ 
 __________________ А.А.Корбут 
 «____»  _____________2017 
 Рэгістрацыйны нумар №    -___ / уч. 

 

 

ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ РЭСУРСЫ 

Раздзел 4 . ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ РЭСУРСЫ  

НАВУКОВА-ТЭХНІЧНАЙ І МЕДЫЦЫНСКАЙ СФЕРЫ 

 

Вучэбная праграма 

для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці  

 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках) 

 

 

 

 

 

 

2017 
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Вучэбная праграма складзена на падставе адукацыйнага стандарту 

вышэйшай адукацыі АСВА 1-23 01 11 – 2014 па спецыяльнасці 1-23 01 11 

Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках), тыпавой вучэбнай 

праграмы для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-23 01 11 

Бібліятэказнаўства і бібліяграфія (па напрамках) “Інфармацыйныя рэсурсы. 

Раздзел 4. Інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхнічнай і медыцынскай 

сферы” рэгістрацыйны нумар №  ТД-Е.3221 / тып. 
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В.А. Касап, загадчык кафедры тэорыі і гісторыі інфармацыйна-даку-

ментных камунікацый установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
культуры і мастацтваў”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт; 

Р.А. Ровіна, загадчык кафедры інфармацыйных рэсурсаў установы аду-
кацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, кандыдат 
педагагічных навук, дацэнт; 

І.Л. Беланоўская, старшы выкладчык кафедры інфармацыйных рэсурсаў 
установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў” 

 
 
Рэцэнзенты: 
Р. Н. Сухарукава, дырэктар Дзяржаўнай установы “Рэспубліканская 

навукова-тэхнічная бібліятэка”; 
В. М. Бігеза, дацэнт кафедры менеджменту інфармацыйна-дакументнай 

сферы ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і 
мастацтваў”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт 

 
 
 
Рэкамендавана да зацвярджэння: 
кафедрай інфармацыйных рэсурсаў установы адукацыі “Беларускі дзяр-

жаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў” (пратакол № ___ ад __.__._____ г.); 
прэзідыумам навукова-метадычнага савета ўстановы адукацыі 

“Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў” (пратакол № ___ад 
__.__.____ г.) 
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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 
Вучэбная дысцыпліна “Інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхнічнай і 

медыцынскай сферы” (ІР НТ і МС) з’яўляецца раздзелам дысцыпліны 

“Інфармацыйныя рэсурсы”. Яна вывучаецца студэнтамі ўсіх напрамкаў 

спецыяльнасці “Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць”. Актуальнасць 

дысцыпліны абумоўлена неабходнасцю засваення студэнтамі прафесійных 

ведаў, уменняў і навыкаў аб асаблівасцях інфармацыйных рэсурсаў па 

адпаведных галінах і ажыццяўленні дзейнасці бібліятэк і інфармацыйных 

цэнтраў па задавальненні інфармацыйных патрэбнасцей спажыўцоў. 

Мэта дысцыпліны – даць цэласнае ўяўленне аб галіновых асаблівасцях 

прыродазнаўства, тэхнікі, сельскай гаспадаркі і медыцыны і іх уплыву на 

фарміраванне інфармацыйных рэсурсаў, авалодаць сістэмай аналізу першасных 

і другасных дакументаў, асаблівасцямі выкарыстання інфармацыйнай 

прадукцыі. 

Асноўнымі задачамі дысцыпліны з’яўляюцца: 

– засваенне відавога і галіновага складу інфармацыйных рэсурсаў; 

– веданне арганізацыйнай структуры нацыянальных і сусветных 

інфармацыйных рэсурсаў; 

– вывучэнне тэхналогіі фарміравання і выкарыстання інфармацыйных 

рэсурсаў; 

– засваенне ведаў аб асноўных групах карыстальнікаў і іх інфармацыйных 

патрэбнасцей. 

Паспяховае засваенне студэнтамі раздзела “Інфармацыйныя рэсурсы 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы” магчыма на аснове трывалых ведаў, 

атрыманых пры вывучэнні дысцыплін “Бібліяграфазнаўства”, “Тэорыя 

інфармацыі і дакументалогія”, “Бібліятэчна-інфармацыйнае абслугоўванне” і 

інш. 
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Праграма распрацавана для вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі 

Беларусь у адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарту па  

спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках).  

Зместам вучэбнай дысцыпліны прадугледжана фарміраванне наступных 

кампетэнцый у адпаведнасці з адукацыйным стандартам 1-23 01 11 

“Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках)”: 

АК-1. Умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

вырашэння тэарэтычных і практычных задач.  

АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам. 

АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі. 

АК-4. Умець працаваць самастойна.  

АК-5. Быць здольным параджаць новыя ідэі (валодаць крэатыўнасцю). 

АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам да вырашэння праблем. 

АК-7. Мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных устройстваў, 

кіраваннем інфармацыяй і работай з камп’ютарам. 

АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі. 

АК-9. Умець вучыцца, самастойна павышаць сваю кваліфікацыю на 

працягу ўсяго жыцця.  

АК-10. Валодаць метадычнымі ведамі і даследчымі ўменнямі, якія 

забяспечваюць вырашэнне задач інавацыйна-метадычнай і навукова-даследчай 

дзейнасці ў галіне бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці.  

САК-1. Валодаць якасцямі грамадскасці.  

САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасобасных камунікацый. 

САК-6. Умець працаваць у камандзе. 

САК-7. Быць здольным асэнсавана ўспрымаць і беражліва адносіцца да 

гістарычнай, культурнай спадчыны Беларусі і сусвету, культурных традыцыяў і 

рэлігійных поглядаў. 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
ПК-1. Выконваць бібліятэчна-інфармацыйныя тэхналагічныя працэсы ў 

асяроддзі сучасных аўтаматызаваных бібліятэчна-інфармацыйных сістэм 

(АБІС).  

ПК-4. Весці інфармацыйна-бібліяграфічнае абслугоўванне карыстальнікаў 

розных сфер дзейнасці. 

ПК-5. Весці бібліятэчнае абслугоўванне розных груп карыстальнікаў. 

ПК-6. Ажыццяўляць традыцыйную і электронную выдачу і дастаўку 

дакументаў. 

ПК-7. Фарміраваць інфармацыйную культуру карыстальнікаў. 

ПК-31. Праводзіць маркетынгавыя даследаванні інфармацыйнага рынку;  

ПК-32. Ствараць аналітычныя інфармацыйныя прадукты і паслугі; 

ПК-33. Ажыццяўляць інфармацыйнае суправаджэнне розных сфер 

дзейнасці; 

ПК-34. Кіраваць інфармацыйнымі рэсурсамі ўстаноў. 

Пералічаныя кампетэнцыі прадугледжваюць фарміраванне ведаў, уменняў 

і навыкаў. 

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен ведаць: 

– спецыфіку і галіновыя асаблівасці інфармацыйных рэсурсаў навукова-

тэхнічнай і медыцынскай сферы; 

– азначэнне, характэрныя рысы і класіфікацыю інфармацыйных рэсурсаў 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы; 

– сучасны стан дакументных рэсурсаў навукова-тэхнічнай і медыцынскай 

сферы; 

– інфармацыйныя рэсурсы асобных галін навукова-тэхнічнай і 

медыцынскай сферы; 

– расійскія і сусветныя інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхнічнай і 

медыцынскай сферы; 
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– інфармацыйныя паслугі для спецыялістаў навукова-тэхнічнай і 

медыцынскай сферы; 

умець: 

– аналізаваць стан дакументных інфармацыйных рэсурсаў; 

–  ажыццяўляць маніторынг галіновых інфармацыйных рэсурсаў; 

– абслугоўваць карыстальнікаў інфармацыі з выкарыстаннем сучасных 

інфармацыйных тэхналогій; 

валодаць: 

– пошукавымі магчымасцямі галіновых інфармацыйных рэсурсаў; 

– сістэмай пошуку інфармацыі для задавальнення інфармацыйных 

патрэбнасцей розных катэгорый карыстальнікаў. 

Для павышэння эфектыўнасці дысцыпліны “Інфармацыйныя рэсурсы 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы” неабходна выкарыстоўваць 

інтэрактыўныя метады практыка-арыентаванага навучання. Сярод іх – дзелавыя 

гульні, “мазгавы штурм”, дыскусійныя формы правядзення семінарскіх 

заняткаў. 

У адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны 

“Інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы” адведзена 

162 гадзіны, у тым ліку 60 аудыторных заняткаў: 30 лекцыйных, 

24 лабараторных і 6 семінарскіх. Выніковай формай кантролю з’яўляецца 

экзамен. Атрыманыя ў працэсе вывучэння дысцыпліны веды і ўменні 

падлягаюць кантролю на дзяржаўным экзамене. 
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 ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 
Уводзіны 

 
Месца, значэнне дысцыпліны “Інфармацыйныя рэсурсы навукова-

тэхнічнай і медыцынскай сферы” ў падрыхтоўцы бібліятэчных спецыялістаў 

вышэйшай кваліфікацыі. Прадмет, задачы, змест і структура вучэбнай дыс-

цыпліны. Сувязі з дакументазнаўчымі, бібліятэказнаўчымі, бібліяграфічнымі і 

інфармацыйнымі дысцыплінамі. Кампетэнцыі, якія набываюць студэнты ў 

працэсе вывучэння вучэбнай дысцыпліны. Асноўныя віды вучэбных заняткаў, 

арганізацыя і формы самастойнай работы. Забяспечанасць вучэбна-мета-

дычнай літаратурай, формы кантролю. 

 
Раздзел І. Спецыфіка інфармацыйных рэсурсаў 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы (НТіМС) 

 
Тэма 1. Галіновыя асаблівасці навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы і іх 

уплыўна фармiраванне інфармацыйных рэсурсаў 

Галіны “прыродазнаўства”, “тэхніка”, “сельская гаспадарка”, “медыцы-

на”, іх структура. Асаблівасці і кірункі даследаванняў у прыродазнаўстве, 

тэхніцы, сельскай гаспадарцы, медыцыне. Iнавацыйны характар развiцця 

навукова-тэхнiчнай i медыцынскай сферы. Узнiкненне галiновых iнфарма-

цыйных рэсурсаў, iх жыццёвы цыкл. 

Класіфікатары і рубрыкатары як сродак вывучэння прыродазнаўства, 

тэхнікі, сельскай гаспадаркі, медыцыны. 

Асаблівасці навукова-тэхнічных, медыцынскіх ведаў, іх адрозненне ад 

сацыяльна-гуманітарных. Грамадскае прызначэнне, шырокае выкарыстанне 

фармалізаваных моў, іх інтэрнацыянальны характар. 
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Узаемадзеянне навук, працэсы дыферэнцыяцыі і інтэграцыі, укараненне 

новых тэхналогій, матэрыялаў і абсталявання і іх уплыў на фармiраванне 

iнфармацыйных рэсурсаў, інфармацыйнае абслугоўванне карыстальнікаў. 

Пашырэнне доступу да сусветных iнфармацыйных рэсурсаў і іх уплыў 

на станаўленне рынку інфармацыйных прадуктаў і паслуг, змяненне 

тэхналогii iх фармiравання. 

 
Тэма 2. Склад i структура асобных вiдаў інфармацыйных рэсурсаў 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы 

 

2.1. Агульная характарыстыка iнфармацыйных рэсурсаў 

Значэнне і характэрныя рысы інфармацыйных рэсурсаў у нарматыўна-

прававых актах Рэспублiкi Беларусь. 

Асноўныя падыходы да азначэння iнфармацыйных рэсурсаў: па 

крытэрыях мноства – падмноства, як да iнфармацыйных масiваў, як адной з 

формаў прадастаўлення ведаў. Месца iнфармацыйных рэсурсаў навукова-

тэхнічнай і медыцынскай сферы ў сiстэме iнфармацыйных рэсурсаў i iх 

характэрныя рысы: адзiнства элементаў, пастаяннае павелiчэнне, складанасць 

выяўлення актыўнай i пасiўнай частак, захаванне пры выкарыстаннi, 

магчымасць шматразовага i шматмэтавага выкарыстання, неабмежаванае 

захаванне спажывецкiх якасцей, вiдавая разнастайнасць. Сутнаснае адроз-

ненне iнфармацыйных рэсурсаў навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы ад 

iншых галiновых рэсурсаў. 

Класіфікацыя інфармацыйных рэсурсаў па форме ўласнасцi, праве вало-

дання i распаўсюджання, форме носьбiта, змесце, знакавай прыродзе прад-

стаўлення, спосабе распаўсюджвання, характары выкарыстання, месцы раз-

мяшчэння, мовах прадстаўлення, прыналежнасцi да пэўных сiстэм. Фактары, 

якія ўплываюць на фарміраванне інфармацыйных рэсурсаў навукова-тэхніч-
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най і медыцынскай сферы. Маніторынг інфармацыйных рэсурсаў i асноўныя 

прынцыпы яго правядзення. Iнфармацыйная дыягностыка аб’екта ў навукова-

тэхнiчнай сферы. Кiраванне iнфармацыйнымi рэсурсамi галiновага характару. 

 

2.2. Дакументныя рэсурсы 

Азначэнне, характэрныя асаблiвасцi i структура дакументных рэсурсаў 

галiновых комплексаў. Адлюстраванне iх тэматыкi ў iнфармацыйна-

пошукавых мовах i тэзаўрусах. 

Сувязi дакументных рэсурсаў з асаблiвасцямi, iнфраструктурай 

адпаведных галiн. Каштоўнасныя ўласцiвасцi дакументных рэсурсаў 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы. Заканамернасцi развiцця патоку 

першасных дакументаў па прыродазнаўстве, тэхнiцы, сельскай гаспадарцы, 

медыцыне (колькасны рост, рассеянне-канцэнтрацыя, старэнне iнфармацыi), 

iх уздзеянне на iнфармацыйную дзейнасць. Вiдавы склад дакументных 

рэсурсаў: па характары апублiкавання, перыядычнасцi, тэматыцы. Выданнi i 

iх тыпалагiчная характарыстыка. Нарматыўна-тэхнiчныя i тэхнiчныя 

дакументы па прыродазнаўстве, тэхнiцы, сельскай гаспадарцы, медыцыне. 

Навукаметрычныя даследаваннi патоку галiновых дакументаў.  

 

2.3. Характэрныя рысы, класіфікацыя бібліяграфічных рэсурсаў  

Састаў, структура галіновых бібліяграфічных рэсурсаў, iх удзельная 

вага. Класiфiкацыя бiблiяграфiчных дапаможнiкаў у залежнасцi ад галiновай 

структуры комплексу, вiдаў уключаных дакументаў, шырынi зместу. Асноў-

ныя віды паказальнікаў па прыродазнаўстве, тэхніцы, сельскай гаспадарцы, 

медыцыне па мэтавым прызначэннi: навукова-дапаможных, прафесійна-вы-

творчых, рэкамендацыйных. Тыпы бiблiяграфiчнай прадукцыi. Асаблiвасцi 

аглядаў. Уплыў асаблiвасцей навукова-тэхнiчнай i медыцынскай сферы на 

вiды бiблiяграфiчных паказальнiкаў па храналогіі адлюстравання дакументаў. 
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Несамастойныя формы бiбліяграфiчнай iнфармацыi галiновага характару. 

Асаблiвасцi размяшчэння бiблiяграфiчнай iнфармацыi ў спецыялiзаваных 

перыядычных выданнях. 

 

2.4. Асаблівасці электронных інфармацыйных рэсурсаў 

Паняцці “электронныя інфармацыйныя рэсурсы” і “электронны 

дакумент”. Уласцівасці, віды і тыпы электронных інфармацыйных рэсурсаў. 

Класіфікацыя электронных інфармацыйных рэсурсаў. Сеткавыя і лакальныя 

ЭІР. Базы даных як сродак пошуку і распаўсюджвання навукова-тэхнічнай, 

сельскагаспадарчай і медыцынскай інфармацыі. Відавы склад БД: 

бібліяграфічныя, фактаграфічныя, рэфератыўныя і інш. Тэматычны склад БД 

навукова-тэхнічнай тэматыкі ў Беларусі і свеце.  

Сеткі і сеткавыя рэсурсы. БД навукова-тэхнічнай тэматыкі, 

размешчанныя ў спецыялізаваных сетках. Сеткавыя каталогі. 

Web-сайты навуковых цэнтраў і бібліятэк як частка электронных 

інфармацыйных рэсурсаў. 

 
Тэма 3. Інфармацыйныя патрэбнасцi спецыялістаў 

у галiнах прыродазнаўства, тэхнiкi, сельскай гаспадаркi, медыцыны  

Азначэнне паняцця. Інфармацыйныя патрэбнасці спецыялістаў. 

Асноўныя вiды iнфармацыйных патрэбнасцей спецыялiстаў навукова-

тэхнiчнай i медыцынскай сферы. Асаблiвасцi і структура iнфармацыйных 

патрэбнасцей спецыялiстаў: па тэрытарыяльнай прымеце, у залежнасцi ад 

характару неабходнай iнфармацыi, сферы навукова-вытворчага комплексу, 

часу ўзнiкнення i перыяду дзеяння, профiльнасцi. Iнфармацыйныя 

патрэбнасцi ў дакументных i бiблiяграфiчных рэсурсах, фактаграфічнай 

інфармацыі. 
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Фактары, якiя ўплываюць на iнфармацыйныя патрэбнасцi спецыялiстаў 

у галiнах прыродазнаўства, тэхнiкi, сельскай гаспадаркi, медыцыны i вызна-

чаюць iх змест i дынамiку. Залежнасць iнфармацыйных патрэбнасцей ад 

сацыяльна-эканамiчных, сацыяльна-псiхалагiчных умоў дзейнасцi. Агульныя 

i спецыяльныя метады вывучэння iнфармацыйных патрэбнасцей 

спецыялiстаў навукова-тэхнiчнай i медыцынскай сферы. 

Класiфiкацыя спецыялiстаў як спажыўцоў інфармацыйных рэсурсаў у 

галінах прыродазнаўства, тэхнiкi, сельскай гаспадаркi, медыцыны. 

 

Раздзел ІІ. Арганізацыя i cучасны стан інфармацыйных рэсурсаў 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы 

 
Тэма 4. Прынцыпы фармiравання i структура інфармацыйных рэсурсаў па 

прыродазнаўстве, тэхніцы, сельскай гаспадарцы, медыцыне  

ў Рэспубліцы Беларусь 

Дзяржаўная сістэма навукова-тэхнiчнай iнфармацыi (ДСНТI) у 

Рэспублiцы Беларусь як асяроддзе фармiравання сучасных iнфармацыйных 

рэсурсаў галiновага характару. Мэты стварэння ДСНТI i прынцыпы яе 

функцыянавання: спецыялiзацыя звёнаў, кааперацыя i каардынацыя пры вы-

кананнi ўзаемазвязаных функцый i задач, дэцэнтралiзацыя i персанiфiкацыя 

абслугоўвання карыстальнiкаў. Асноўныя цэнтры дзяржаўнага, галіновага, 

рэгіянальнага, нізавога ўзроўняў па вытворчасці інфармацыйнай прадукцыі. 

Роля бiблiятэк у стварэннi iнфармацыйных рэсурсаў асобных вiдаў i 

забеспячэннi да iх доступу. 
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Тэма 5. Сучасны стан iнфармацыйных рэсурсаў 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы 

Сучасны інфармацыйны рынак інфармацыйных прадуктаў і паслуг, 

роля на ім традыцыйных і электронных iнфармацыйных рэсурсаў. 

Дакументныя галiновыя рэсурсы. Дакументны iнфармацыйны паток 

(ДIП) па прыродазнаўстве, тэхнiцы, сельскай гаспадарцы, медыцыне ў 

Рэспублiцы Беларусь. Месца ДIП у сусветным патоку дакументаў. Яго 

характарыстыка па галiновай прыналежнасцi, тэматыцы, храналогii, 

тыпавiдавых, моўных, аўтарскiх i iншых прыметах. Маркетынгавыя дасле-

даваннi дакументнага патоку i iх практычнае выкарыстанне.  

Бiблiяграфiчныя галiновыя рэсурсы. Сістэма навукова-дапаможных 

паказальнікаў. Дзейнасць Беларускага інстытута сістэмнага аналізу (БелІСА), 

Беларускага дзяржаўнага інстытута стандартызацыі і сертыфікацыі 

(БелДІСС), Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці (НЦІУ) па 

бягучым інфармаванні аб тэхнічных нарматыўна-прававых актах, аб’ектах 

прамысловай уласнасці, дэпаніраваных навуковых работах, справаздачах аб 

НДРiВКР. 

Бібліяграфічныя рэсурсы па прыродазнаўстве. Асаблівасці бібліягра-

фічнай прадукцыі па прыродазнаўстве, уплыў навуковых даследаванняў на 

тэматыку, напрамкі, віды бібліяграфічнай прадукцыі. Роля ЦНБ НАН і яе 

філіялаў у стварэнні бібліяграфічнай прадукцыі. Дзейнасць універсальных 

бібліятэк, бібліятэк вышэйшых навучальных устаноў па падрыхтоўцы 

бiблiяграфiчнай прадукцыi прыродазнаўчага зместу. 

Бібліяграфічныя рэсурсы па тэхніцы. Развіццё вытворчасці, навуковых 

даследаванняў і іх уплыў на ўзровень забяспечанасці бібліяграфічнай 

прадукцыяй.  

Дзейнасць РНТБ, ЦНБ НАН, бібліятэк ВНУ па забеспячэнні галін 

тэхнікі бiблiяграфiчнымi рэсурсамi ў традыцыйным і электронным выглядзе. 
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Каардынацыя дзейнасці бібліятэк розных узроўняў. Напрамкі далейшага 

развіцця ІБР па тэхніцы ў Беларусі. 

Бібліяграфічныя рэсурсы па сельскай гаспадарцы. Характарыстыка 

масіву бібліяграфічнай прадукцыі. Цэнтры падрыхтоўкі бібліяграфічнай 

прадукцыі па сельскай гаспадарцы. Роля БелСГБ у стварэнні сістэмы 

бібліяграфічнай прадукцыі i забеспячэннi доступу да сусветных 

iнфармацыйных рэсурсаў. Сучасныя напрамкi стварэння бiблiяграфiчнай 

прадукцыi па праблемах АПК. 

Бібліяграфічныя рэсурсы па медыцыне. Відавы склад i характарыстыка 

масіву бібліяграфічнай прадукцыі, цэнтры яе падрыхтоўкі. Дзейнасць РНМБ, 

абласных медыцынскіх бібліятэк і бібліятэк вышэйшых навучальных устаноў 

па стварэннi інфармацыйных рэсурсаў. Праблемы каардынацыі ў падрыхтоў-

цы інфармацыйных рэсурсаў па медыцыне і ахове здароўя. 

Электронныя галiновыя рэсурсы. Сайты галiновых бiблiятэк i 

iнфармацыйных цэнтраў як крынiцы бiблiяграфiчнай i фактаграфiчнай 

iнфармацыi. Вiдавая разнастайнасць, структура, iнфармацыйныя паслугi. 

Базы даных уласнай генерацыi па прыродазнаўстве, тэхнiцы, сельскай 

гаспадарцы, медыцыне, створаныя ў бiблiятэках, i iх разнавiднасцi. Электрон-

ныя каталогi галіновых бiблiятэк. Зводны электронны каталог i месца ў iм 

галiновых дакументаў. 

Забеспячэнне доступу да замежных iнфармацыйных рэсурсаў у 

галіновых бiблiятэках Беларусi. Вiды доступу, вiды iнфармацыйных рэсурсаў. 

 

Тэма 6. Інфармацыйныя рэсурсы і паслугі 

расійскіх федэральных цэнтраў інфармацыі 

Структура інфармацыйных рэсурсаў Расіі. Дзяржаўная сістэма 

навукова-тэхнічнай інфармацыі (ДСНТІ). Мэты стварэння і прынцыпы 

функцыянавання. Састаў ДСНТІ. 
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Дзейнасць універсальных, шматгаліновых і галіновых цэнтраў 

інфармацыі па падрыхтоўцы бягучай інфармацыйнай прадукцыі аб 

неапублікаваных дакументах, стандартах, патэнтных дакументах, 

прамысловых каталогах, электронных выданнях. 

Інфармацыйная прадукцыя Усерасiйскага iнстытута навукова-тэхнiчнай 

iнфармацыi, Федэральнага iнстытута прамысловай уласнасцi, Інфармацыйна-

выдавецкага цэнтра Расійскага агенцтва па патэнтах і таварных знаках, 

Цэнтра інфармацыйных тэхналогій і сістэм органаў выканаўчай улады 

(ЦІТіС), Федэральнага фонда стандартаў, агульнарасійскіх класіфікатараў 

Дзяржаўнага камітэта РФ па стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі і інш. 

Спецыялізацыя, каардынацыя і кааперацыя іх дзейнасці. 

Дзейнасць бібліятэк РФ па тэхніцы, медыцыне, сельскай гаспадарцы, 

прыродазнаўстве па стварэнні інфармацыйнай прадукцыі і прадастаўленні 

паслуг (на прыкладзе Дзяржаўнай публічнай навукова-тэхнічнай бібліятэкі, 

Цэнтральнай навуковай сельскагаспадарчай бібліятэкі і інш.). 

 
Тэма 7. Замежныя інфармацыйныя рэсурсы і паслугі 

ў навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы  

Агульная характарыстыка вытворчасцi iнфармацыйных рэсурсаў па 

прыродазнаўстве i сумежных галiнах у краінах Заходняй Еўропы і ЗША. 

Арганiзацыя iнфармацыйнага забеспячэння спецыялiстаў навукова-вытвор-

чага комплексу праз дзяржаўныя iнфармацыйныя органы i бiблiятэкi (Нацыя-

нальную сельскагаспадарчую бiблiятэку ЗША, Амерыканскi iнстытут наву-

ковай iнфармацыi i iнш.), мiжнародныя iнфармацыйныя органы i службы 

(Мiжнародную iнфармацыйную сiстэму па сельскагаспадарчых навуках i 

тэхналогiях AGRIS і інш.), навуковыя таварыствы (Амерыканскае хiмiчнае 

таварыства, НАСА i iнш.). Дзейнасць фiрмаў-пасрэднiкаў. 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



  
Спецыялiзацыя i iнтэграцыя iнфармацыйных рэсурсаў па навуцы i 

тэхналогiях. Iнфармацыйныя сеткi. Сетка STN як комплексны доступ да 

шматгалiновых сусветных iнфармацыйных рэсурсаў па навуцы i тэхналогiях. 

Характарыстыка iнфармацыйных прадуктаў (бiблiяграфiчных 

паказальнiкаў i БД з рознымi формамi раскрыцця зместу, фактаграфiчных БД 

матэрыялаў, хiмiчных формул i інш., паўнатэкставых БД). Буйныя 

шматгалiновыя, галiновыя, праблемна-тэматычныя БД. 

Забеспячэнне транснацыянальнага доступу да сусветных 

iнфармацыйных рэсурсаў па тэматыцы навукова-тэхнічнай і медыцынскай 

сферы ў бiблiятэках Беларусi. Адлюстраванне нацыянальных iнфармацыйных 

рэсурсаў у замежных БД. Доступ да замежных iнфармацыйных рэсурсаў праз 

Internet. 

 

Раздзел ІІІ. Тэхналогія стварэння і давядзення 
да спецыялістаў інфармацыйных рэсурсаў 

 
Тэма 8. Асаблiвасцi тэхналагiчных працэсаў вытворчасцi 

галiновых iнфармацыйных рэсурсаў у традыцыйным 

i аўтаматызаваным рэжымах 

Суадносiны агульнай i галiновай методык складання бiблiяграфiчнай 

прадукцыі. Маркетынгавыя даследаваннi рынку iнфармацыйных прадуктаў і 

паслуг.  

Асаблівасці  вытворчасці галіновых бібліяграфічных  рэсурсаў. 

Асноўныя этапы вытворчасцi бiблiяграфiчнай прадукцыi. Падрыхтоўчы 

этап i яго спецыфiка. Складанне тэхнічнага задання. Прыняцце 

арганізацыйных і метадычных рашэнняў для вытворчасці бібліяграфічнай 

прадукцыі. Адлюстраванне актуальнасці праблемы, тэматычных граніц 
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адбору з улікам інтэграцыі галін вытворчасці, этапаў навукова-вытворчай і 

навукова-даследчай дзейнасці.  

Адбор дакументаў. Крытэрыі адбору. Шляхi вызначэння аб’ектыўнай 

каштоўнасцi галiновай лiтаратуры на падставе аналiзу дакументаў. Крыніцы 

адбору дакументаў у бiблiяграфiчныя паказальнiкі. 

Спецыфiка аналiтыка-сiнтэтычнай перапрацоўкi галiновай лiтаратуры. 

Вызначэнне глыбiнi згортвання iнфармацыi ў залежнасцi ад актуальнасцi тэ-

матыкi дакумента, яго моўнай i відавой прыналежнасцi, мэтавага, чытацкага 

прызначэння.  

Анатаванне i рэферыраванне галiновай лiтаратуры. Выяўленне iстотных 

характарыстык аб’ектаў тэхнiкi i сельскай гаспадаркi, медыцыны, з’яў прыро-

ды – галоўная аперацыя анатавання i рэферыравання. Выкарыстанне 

фармалiзаваных метадаў анатавання i рэферыравання галiновай лiтаратуры i 

дакументацыi. 

Асаблівасці індаксавання галiновай лiтаратуры. Выкарыстанне 

рубрыкатараў ДРНТI, Mesh, АСНТI сельгас i iнш.  

Групоўка бiблiяграфiчных запiсаў у бібліяграфічных дапаможніках. 

Залежнасць структуры дапаможнiка ад тэмы, мэтавага прызначэння, 

занальных асаблiвасцей, вiдаў уключаных дакументаў. 

Складанне дапаможных паказальнiкаў розных вiдаў у адпаведнасцi са 

спецыфiкай галiны, iх пошукавыя магчымасцi.  

Заключны этап падрыхтоўкi бiблiяграфiчнай прадукцыі. Асаблiвасцi яе 

рэдагавання, вытворчасцi, рэкламы і распаўсюджвання.  

Асаблівасці вытворчасці электронных бібліяграфічных рэсурсаў.  

Бібліяграфічныя БД як асноўны від электронных бібліяграфічных 

рэсурсаў. Асаблівасці стварэння бiблiяграфiчных БД.   

Асаблівасці падрыхтоўчага этапу. Выбар праграмнага забеспячэння, 

склад тэхнічнага задання. Адлюстраванне  у тэхнічным заданні агульных 
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звестак аб ББД, крытэрыяў адбору дакументаў,  звестак аб праграмным 

забеспячэнні, фармаце прадстаўлення даных, пошукавых магчымасцях, 

рэжыме доступа. 

Улік сумяшчальнасці праграмнага і лінгвістычнага забеспячэння 

ствараемай БД з праграмным і лінгвістычным забеспячэннем БД іншых 

інфармацыйных цэнтраў і бібліятэк для ажыцяўлення абмена інфармацыей. 

Асаблівасці пошукавых магчымасцей электронных бібліяграфічных 

рэсурсаў. Пошукавыя магчымасці фарматаў MARC. Выкарыстанне 

дэскрыптарнай пошукавай мовы ў электронных бібліяграфічных рэсурсах. 

Вызначэнне рэжыма доступа да БД. 

Рэгістрацыя БД у Нацыянальным цэнтры інфармцыйных рэсурсаў і 

тэхналогій НАН Рэспублікі Беларусь. Этапы рэгістрацыі: выяўленне 

характэрыстык БД; фарміраванне заяўкі на рэгістрацыю. 

 

Тэма 9. Выкарыстанне iнфармацыйных рэсурсаў 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы для аказання 

інфармацыйных паслуг спецыялiстам 

Задачы iнфармацыйнага абслугоўвання спецыялiстаў, абумоўленыя спе-

цыфiчнымi асаблiвасцямi розных сфер навукова-даследчай, навукова-

вытворчай, вучэбнай дзейнасцi, самаадукацыі, iнавацыйнымi працэсамi 

развiцця прамысловасцi Беларусi.  

Улiк iнфармацыйных патрэбнасцей як умова рацыянальнага iнфарма-

цыйнага забеспячэння. Вывучэнне рынку паслуг у галiне навукова-вытвор-

чага комплексу. Сегментацыя рынку карыстальнiкаў. 

Арганiзацыя сiстэмы iнфармацыйнага абслугоўвання (асаблiвасцi 

планавання, залежнасць ад плана работ прадпрыемства, навукова-даследчай 

установы i інш.). Роля навукова-тэхнiчных бiбліятэк, патэнтных 

падраздзяленняў, службаў стандартызацыi, маркетынгавых аддзелаў, камер-
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цыйных цэнтраў iнфармавання ў забеспячэннi доступу да iнфармацыйных 

рэсурсаў. Патрабаваннi да прафесii спецыялiста iнфармацыйнай сферы, да 

iнфармацыйнага сэрвiсу. Змест iнфармацыйнага абслугоўвання, сувязь з 

навукай, вытворчай дзейнасцю, арыентацыя на канчатковы эфектыўны збыт 

тавараў i паслуг. 

Iнфармацыйнае забеспячэнне асноўных этапаў навукова-даследчых 

работ і вопытна-канструктарскіх распрацовак. Iнфармацыйнае абслугоўванне 

вытворчай дзейнасцi, рацыяналiзатарскай i вынаходнiцкай дзейнасцi, 

укаранення новай тэхнiкi i інш. 

Патрабаваннi карыстальнiкаў да якасцi iнфармацыйных тавараў i 

паслуг. Вiды iнфармацыйных паслуг бiблiятэк i iнфармацыйных цэнтраў 

(дакументныя, даведачныя, навін, арыентацыйныя, даследчыцкiя). Масавыя i 

групавыя формы iнфармавання спецыялiстаў: арганiзацыя дзён спецыялiстаў, 

кірмашоў iдэй i тэхнiчных навiн, дзён рацыяналiзатара i вынаходнiка, дзён 

навукi i выкарыстанне iнфармацыйных рэсурсаў пры iх арганiзацыi. 

Iнфармаванне ў рэжыме выбіральнага распаўсюджвання інфармацыі (ВРI), 

дыферэнцыраванага абслугоўвання кiраўнiкоў. Аналiтычныя паслугi 

бiблiятэк i iнфармацыйных цэнтраў.  

Даведачна-бiблiяграфiчнае абслугоўванне (ДБА) з выкарыстаннем 

традыцыйных i аўтаматызаваных сiстэм пошуку. Электроннае даведачнае 

абслугоўванне. Стратэгiя i тактыка iнфармацыйнага пошуку ў традыцыйным i 

аўтаматызаваным рэжымах. Методыка выканання фактаграфiчных даведак. 

Выкарыстанне даведачных выданняў, аб’ектаграфiчных, тэрмiналагiчных БД 

па прыродазнаўстве, тэхнiцы, сельскай гаспадарцы, медыцыне, бiблiяграфiч-

ных паказальнiкаў. 

Выкарыстанне БД у розных рэжымах (on-line, off-line) для iнфармацый-

нага абслугоўвання спецыялiстаў. 
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Тэматыка семінарскіх заняткаў 

№ 
п/п 

Назва тэмы 

1. Дакументныя інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхнічнай і 
медыцынскай сферы 

2. Сучасны стан і арганізацыя інфармацыйных рэсурсаў навукова-
тэхнічнай і медыцынскай сферы ў Рэспубліцы Беларусь 

3.  Інфармацыйныя патрэбнасці спецыялістаў навукова-тэхнічнай і 
медыцынскай сферы 

 
 

Тэматыка лабараторных заняткаў  
№ 
п/п 

Назва тэмы 

1. Маніторынг патоку першасных дакументаў па адной з галін навукова-
тэхнічнай і медыцынскай сферы, адлюстраванай у Рэфератыўным 
часопісе УІНІТІ 

2. Выяўленне ступені рассеяння артыкулаў у перыядычных выданнях 
3. Аналіз бібліяграфічнай прадукцыі бібліятэк і інфармацыйных цэнтраў 

Беларусі і Расіі 
4. Аналіз баз даных бібліятэк і інфармацыйных цэнтраў Рэспублікі 

Беларусь і Расійскай Федэрацыі па галінах навукова-тэхнічнай і 
медыцынскай сферы 

5. Падрыхтоўка алгарытму пошука інфармацыйных рэсурсаў па галінах 
навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы 

6. Аналіз сайтаў бібліятэк і інфармацыйных цэнтраў, якія адлюстроўваюць 
нарматыўна-тэхнічныя, патэнтныя, неапублікаваныя рэсурсы 

7. Пошук бібліяграфічнай інфармацыі па актуальных тэмах/праблемах 
прыродазнаўства, тэхнікі, сельскай гаспадаркі і медыцыны 

8. Дзелавая гульня “Выбарчае распаўсюджванне інфармацыі” 
9.  Падрыхтоўка даведніка (пуцевадзіцеля па бібліяграфічным рэсурсам 

адной з галін НТ і МС) 
10. Аналіз аўтаматызаваных тэхналогій фарміравання баз даных у 

галіновых бібліятэках 
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Пералік рэкамендаваных сродкаў дыягностыкі  

вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў 

 
Узровень вучэбных дасягненняў студэнтаў можа быць вызначан з 

дапамогай наступных сродкаў дыягностыкі: 

– выступленні на семінарскіх занятках; 

– праверка і абмеркаванне ў групах якасці выканання самастойных 

работ; 

– праверка якасці выканання заданняў па пошуку галіновых 

інфармацыйных рэсурсаў; 

– работа ў міні-групах (абанентаў, бібліёграфаў), пры абслугоўванні па 

сістэме ВРІ; 

– заданні па асноўных раздзелах дысцыплін; 

– тэст. 
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