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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

«Інфармацыйныя рэсурсы беларускай мастацкай літаратуры 
і літаратуразнаўства» – вучэбная дысцыпліна агульнапрафе-
сійнага цыкла, выкладанне якой ажыццяўляецца для студэнтаў 
трэцяга курса факультэта інфармацыйна-дакументных камуні-
кацый у якасці курса па выбары. Актуальнасць вывучэння да-
дзенай дысцыпліны абумоўлена неабходнасцю забеспячэння 
студэнтаў актуальнымі тэарэтычнымі ведамі і практычнымі 
ўменнямі, неабходнымі спецыялістам для эфектыўнага выка-
нання прафесійных функцый па прыцягненні да чытання і па-
пулярызацыі нацыянальнай літаратуры. Акрамя гэтага, важ-
ным з’яўляецца азнаямленне будучых бібліятэкараў-бібліёгра-
фаў з асноўнымі палажэннямі рэсурснага падыходу ў галіне 
бібліяграфазнаўства, што дае магчымасць прасачыць сучасныя 
тэндэнцыі ў вызначэнні асноўных тэарэтычных паняццяў 
галіновых інфармацыйных рэсурсаў, засвоіць іх спецыфічныя 
асаблівасці і выкарыстоўваць гэтыя веды пры ажыццяўленні 
практычнай дзейнасці. 
Асноўная мэта дысцыпліны – фарміраванне прафесійнай 

кампетэнтнасці ў сферы папулярызацыі інфармацыйных рэсур-
саў беларускай мастацкай літаратуры і літаратуразнаўства. Да-
сягненне гэтай мэты ажыццяўляецца пры вырашэнні наступ-
ных задач: 

– раскрыць асаблівасці беларускай мастацкай літаратуры як 
віду мастацтва і часткі нацыянальнай культуры і беларускага 
літаратуразнаўства як навукі;  

– сфарміраваць у студэнтаў уяўленні аб метасістэме інфар-
мацыйных рэсурсаў і месцы ў ёй рэсурсаў беларускай мас-
тацкай літаратуры і літаратуразнаўства;  

– даць уяўленне аб спецыфічных уласцівасцях, прынцыпах, 
функцыях, класіфікацыі інфармацыйных рэсурсаў мастацкай 
літаратуры і літаратуразнаўства;  

– дапамагчы авалодаць прыёмамі бібліяметрычнага аналізу 
галіновага дакументнага патоку;  

– сфарміраваць уяўленні аб гісторыі і сучасным стане біблія-
графічных рэсурсаў беларускай мастацкай літаратуры і літара-
туразнаўства; 
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– раскрыць псіхолага-педагагічныя асаблівасці розных ты-
паў карыстальнікаў, спосабы ажыццяўлення камунікацыі з імі; 

– дапамагчы авалодаць прыёмамі эфектыўнай папуляры-
зацыі беларускай мастацкай літаратуры ў бібліятэцы. 
У выніку вывучэння дысцыпліны «Інфармацыйныя рэсурсы 

беларускай мастацкай літаратуры і літаратуразнаўства» сту-
дэнты павінны авалодаць прафесійнай кампетэнтнасцю, якая 
канкрэтызуецца праз пэўныя веды, уменні і здольнасць прымя-
няць атрыманыя веды ў працэсе ажыццяўлення практычнай 
дзейнасці.  
Студэнты, якія паспяхова засвоілі дысцыпліну «Інфарма-

цыйныя рэсурсы беларускай мастацкай літаратуры і літара-
туразнаўства», павінны ведаць: 

– спецыфіку мастацкай літаратуры як віду мастацтва, часткі 
нацыянальнай культуры і галіны дзейнасці; 

– спецыфіку літаратуразнаўства як навукі; 
– асноўныя паняцці тэорыі інфармацыйных рэсурсаў; 
– уласцівасці інфармацыйных рэсурсаў мастацкай літарату-

ры і літаратуразнаўства; 
– прынцыпы інфармацыйных рэсурсаў мастацкай літаратуры 

і літаратуразнаўства; 
– функцыі інфармацыйных рэсурсаў мастацкай літаратуры і 

літаратуразнаўства; 
– класіфікацыю інфармацыйных рэсурсаў мастацкай літара-

туры і літаратуразнаўства; 
– асаблівасці дакументнага патоку беларускай мастацкай 

літаратуры; 
– асаблівасці дакументнага патоку беларускага літаратура-

знаўства; 
– асаблівасці бібліяграфічных рэсурсаў беларускай мастац-

кай літаратуры і літаратуразнаўства; 
– інтэрнэт-рэсурсы беларускай мастацкай літаратуры і літа-

ратуразнаўства; 
– псіхолага-педагагічныя асаблівасці розных тыпаў кары-

стальнікаў, спосабы ажыццяўлення камунікацыі з імі; 
– эфектыўныя метады і спосабы эмацыянальнай і рацыя-

нальнай перадачы інфармацыі;  
– традыцыйныя і інавацыйныя формы і метады папуля-

рызацыі беларускай мастацкай літаратуры ў бібліятэках. 
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У выніку засваення дысцыпліны студэнты павінны ўмець: 
– арыентавацца ў інфармацыйных рэсурсах беларускай мас-

тацкай літаратуры і літаратуразнаўства як на традыцыйных, 
так і на электронных носьбітах, у прасторы Інтэрнэт; 

– ажыццяўляць іх класіфікацыю ў адпаведнасці з пэўнымі 
мэтамі; 

– праводзіць бібліяметрычны аналіз галіновых рэсурсаў; 
– выкарыстоўваць вынікі бібліяметрычнага аналізу для вы-

працоўкі найбольш эфектыўных метадаў папулярызацыі бела-
рускай мастацкай літаратуры і прыцягнення карыстальнікаў да 
яе чытання; 

– ажыццяўляць камунікацыю з рознымі тыпамі карысталь-
нікаў пры папулярызацыі беларускай мастацкай літаратуры, 
выкарыстоўваючы веданне іх асноўных псіхолага-педагагіч-
ных характарыстык; 

– весці дыялог, ясна выказваць свае меркаванні, аргумен-
таваць свае думкі, выкарыстоўваць спосабы і метады эмацыя-
нальнай і рацыянальнай перадачы інфармацыі;  

– выкарыстоўваць традыцыйныя і інавацыйныя формы мера-
прыемстваў па папулярызацыі беларускай мастацкай літаратуры. 
Дысцыпліна «Інфармацыйныя рэсурсы беларускай мастац-

кай літаратуры і літаратуразнаўства» звязана міжпрадметнымі 
сувязямі з такімі дысцыплінамі, як «Беларуская літаратура», 
«Педагогіка», «Сацыяльная псіхалогія», «Узроставая псіхало-
гія», «Абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк», «Інфарма-
цыйныя рэсурсы мастацка-эстэтычнай сферы», «Бібліятэчна-
інфармацыйны менеджмент», «Бібліятэчна-інфармацыйны мар-
кетынг» і інш. 
Пры засваенні дысцыпліны «Інфармацыйныя рэсурсы бела-

рускай мастацкай літаратуры і літаратуразнаўства» прадугле-
джана правядзенне лекцый-прэзентацый, заняткаў з выкары-
станнем актыўных метадаў навучання: праблемных лекцый, 
семінараў-дыскусій, круглых сталоў, прэс-канферэнцый, май-
стар-класаў з прыцягненнем спецыялістаў літаратурнай і біб-
ліятэчнай сфер. Атрыманыя на аўдыторных занятках веды па-
глыбляюцца ў ходзе самастойнай работы, заданні якой скіра-
ваны на самастойнае вывучэнне і аналіз навуковых крыніц, 
патрабуюць аналітычных і грунтоўных адказаў на прапана-
ваныя пытанні. 
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Практычныя заняткі па дысцыпліне носяць практыка-арыен-
таваны характар. У іх ходзе прадугледжана наведванне біблія-
тэк г. Мінска, выкананне заданняў з выкарыстаннем іх рэсур-
саў; знаёмства з формамі і метадамі індывідуальнай работы з 
карыстальнікамі, з вопытам арганізацыі і правядзення мера-
прыемстваў па папулярызацыі беларускай мастацкай літара-
туры; а таксама правядзенне мерапрыемстваў на базе бібліятэк.  
У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне дысцы-

пліны «Інфармацыйныя рэсурсы беларускай мастацкай літара-
туры і літаратуразнаўства» прадугледжана 70 гадзін, з якіх 34 – 
аўдыторныя, 36 – самастойная праца студэнтаў. Прыкладнае 
размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў наступнае: 
16 гадзін – лекцыі, 4 гадзіны – семінары, 8 гадзін – лабара-
торныя, 6 гадзін – практычныя. Рэкамендаваная форма кантро-
лю – залік. 
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
 

Колькасць 
аўдыторных гадзін Раздзелы і тэмы 

усяго лекц. сем. практ лаб. 
Уводзіны  1 1    

Раздзел І. Тэарэтычныя пытанні інфармацыйных рэсурсаў 
беларускай мастацкай літаратуры і літаратуразнаўства 

Тэма 1. Мастацкая літаратура 
як від мастацтва і частка нацыя-
нальнай культуры. Літаратура-
знаўства як навука: азначэнне, 
структура, месца ў культуры 

4 2 2   

Тэма 2. Інфармацыйныя рэсур-
сы беларускай мастацкай літа-
ратуры і літаратуразнаўства: 
азначэнне, структура, уласці-
васці, прынцыпы, функцыі  

5 3 2   

Тэма 3. Класіфікацыя ІРМЛ і ІРЛ  2 2    
Раздзел ІІ. Дакументныя рэсурсы беларускай мастацкай 

літаратуры і літаратуразнаўства 
Тэма 4. Дакументны паток бе-
ларускай мастацкай літаратуры 
(ДПБМЛ) 

6 2  4  

Тэма 5. Дакументны паток бе-
ларускага літаратуразнаўства 
(ДПБЛ) 

4 2  2  

Тэма 6. Бібліяграфічныя рэсур-
сы беларускай мастацкай літа-
ратуры і літаратуразнаўства 
(БРБМЛЛ) 

1 1    

Раздзел III. Папулярызацыя беларускай мастацкай літаратуры 
і літаратуразнаўства як адзін з асноўных кірункаў дзейнасці 

публічных бібліятэк 
Тэма 7. Прафесійная кампетэн-
цыя бібліятэкара ў сферы папу-
лярызацыі беларускай мастац-
кай літаратуры 

3 1   2 

Тэма 8. Чытачы беларускай 
мастацкай літаратуры. Формы  
і метады работы з карыстальні-
камі бібліятэк па папулярыза-
цыі беларускай мастацкай 
літаратуры 

8 2   6 

Разам… 34 16 4 6 8 
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ЗМЕСТ КУРСА 
 

Уводзіны 
Мэта, задачы вучэбнай дысцыпліны «Інфармацыйныя рэсур-

сы беларускай мастацкай літаратуры і літаратуразнаўства». Яе 
значэнне і месца ў сістэме прафесійнай падрыхтоўкі спецыя-
лістаў у галіне бібліятэчнай справы і бібліяграфіі. Сувязь з 
іншымі дысцыплінамі агульнанавуковага і прафесійнага цык-
лаў. Забяспечанасць тэарэтычнай, вучэбнай і метадычнай літа-
ратурай. 
Структура вучэбнай дысцыпліны. Характарыстыка яе асноў-

ных раздзелаў. Асноўныя формы аўдыторнай і самастойнай ра-
боты студэнтаў. Выніковыя і прамежкавыя формы кантролю. 

 
 

Раздзел І. Тэарэтычныя пытанні інфармацыйных рэсурсаў 
беларускай мастацкай літаратуры і літаратуразнаўства 

 
Тэма 1. Мастацкая літаратура як від мастацтва і частка 
нацыянальнай культуры. Літаратуразнаўства як навука: 

азначэнне, структура, месца ў культуры 
 
Азначэнне паняцця «мастацкая літаратура». Спецыфіка мас-

тацкай літаратуры як віду мастацтва і галіны дзейнасці. Роля 
мастацкай літаратуры ў фарміраванні сістэмы каштоўнасцей 
чалавека, выхаванні гарманічна развітой асобы. Значэнне 
нацыянальнай літаратуры для развіцця беларускай культуры, 
для фарміравання нацыянальнай свядомасці і захавання трады-
цый беларускага народа. Роды, віды, жанры мастацкай літа-
ратуры. Уплыў спецыфічных асаблівасцей беларускай мастац-
кай літаратуры на інфармацыйныя рэсурсы галіны.  
Азначэнне паняцця «літаратуразнаўства». Літаратуразнаў-

ства ў сістэме навуковых ведаў. Дапаможныя літаратуразнаў-
чыя дысцыпліны: тэксталогія, палеаграфія, сфрагістыка, дып-
ламатыка, літаратурная бібліяграфія і інш. Іх азначэнне і 
асаблівасці. Сучаснае беларускае літаратуразнаўства. Яго наву-
ковы, вучэбны, навукова-папулярны патэнцыял. Уплыў спецы-
фічных асаблівасцей літаратуразнаўства на інфармацыйныя 
рэсурсы галіны. 
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Першасныя і другасныя дакументы мастацкай літаратуры  
і літаратуразнаўства як састаўныя часткі структуры ІРМЛЛ.  

 
Тэма 2. Інфармацыйныя рэсурсы беларускай мастацкай 

літаратуры і літаратуразнаўства: азначэнне, структура, 
уласцівасці, прынцыпы, функцыі 

 
Роля інфармацыйных рэсурсаў у развіцці грамадства. Рэ-

сурсны падыход да вывучэння інфармацыі. Інфармацыйныя рэ-
сурсы беларускай мастацкай літаратуры і літаратуразнаўства 
(ІРМЛЛ) як частка метасістэмы інфармацыйных рэсурсаў. 
Падыходы да азначэння інфармацыйных рэсурсаў (ІР). Шырокі 
і вузкі падыходы да азначэння ІР. Азначэнне ІР у заканадаўчых 
і нарматыўна-прававых актах Рэспублікі Беларусь. Азначэнне 
ІР у навуковай і даведачнай літаратуры. «Веды» – як радавое 
паняцце для вызначэння сутнасці ІР і іх азначэння. Спецыфіка 
навуковых і мастацка-вобразных ведаў мастацкай літаратуры і 
літаратуразнаўства. Азначэнне ІРМЛЛ. 
Паняцце ўласцівасцей ІР. Навуковыя падыходы да вызна-

чэння агульных метасістэмных уласцівасцей ІР. Падыходы да 
вызначэння ўласцівасцей дакументаў, ІР, прапанаваныя 
Н. Б. Зіноў’евай, Н. М. Кушнарэнка, Ю. М. Сталяровым. Іх пе-
равагі і недахопы. Атрыбутыўныя ўласцівасці ІРМЛЛ. Праг-
матычныя і спецыфічныя ўласцівасці падсістэмы ІРМЛ. Праг-
матычныя і спецыфічныя ўласцівасці падсістэмы ІРЛ. Педа-
гагічны эфект – як значная і спецыфічная ўласцівасць ІРМЛЛ.  
Паняцце прынцыпаў – як адно з фундаментальных паняццяў 

тэорыі ІР. Падраздзяленне прынцыпаў ІРМЛЛ на агульныя і 
прыватныя. Агульныя прынцыпы дакументаў, ІР, прапанава-
ныя А. П. Коршунавым, Ю. М. Сталяровым. Характарыстыка 
агульных метасістэмных прынцыпаў ІР. Характарыстыка пры-
ватных прынцыпаў ІРМЛЛ. 
Вызначэнне функцый ІРМЛЛ як важная тэарэтычная праб-

лема. Падраздзяленне функцый ІРМЛЛ на агульныя метасіс-
тэмныя і спецыяльныя. Навуковыя падыходы да вызначэння 
функцый галіновых рэсурсаў. Падыход да вызначэння спе-
цыяльных функцый ІРМЛЛ Н.А.Слядневай. Функцыі інфарма-
цыйнага забеспячэння і функцыі рэдуплікацыі ІРМЛ і ІРЛ.  
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Тэма 3. Класіфікацыя ІРМЛ і ІРЛ 
 
Класіфікацыя ІР як навуковая праблема. Погляды на класіфі-

кацыю ІР Н. Ю. Бярозкінай, А. А. Гіржон, А. Б. Антапольскага, 
С. М. Жукава і Г. В. Фралова, Ю. М. Сталярова. Марфалогія ІР 
мастацтва Т. М. Сумінавай. Інфармацыйна-дзейнасны падыход 
да класіфікацыі ІРМЛЛ. Падраздзяленне ІРМЛЛ пры класіфі-
кацыі на два комплексы: 1) комплекс першасных і другасных 
ІРМЛ; 2) комплекс першасных і другасных ІРЛ. Фармальныя, 
функцыянальныя і зместавыя крытэрыі як асноўныя прыкметы 
класіфікацыі ІРМЛЛ. Класіфікацыя першасных і другасных 
рэчавых ІРЛ. Класіфікацыя першасных і другасных рэчавых 
ІРМЛ. Класіфікацыя энергетычных ІРМЛ і ІРЛ. 

  
 
Раздзел ІІ. Дакументныя рэсурсы беларускай мастацкай 

літаратуры і літаратуразнаўства 
 

Тэма 4. Дакументны паток беларускай мастацкай 
літаратуры (ДП БМЛ) 

 
Значэнне вывучэння дакументнага патоку. Відавая, жанра-

вая, моўная, выдавецкая, аўтарская структура патоку асобных 
выданняў беларускай мастацкай літаратуры. Характарыстыка 
патоку часопісных публікацый БМЛ. Характарыстыка патоку 
газетных публікацый БМЛ. Недахопы і перавагі сістэмы ІР 
беларускай мастацай літаратуры, вызначаемыя на аснове аналі-
зу галіновага патоку дакументаў. ІР беларускай мастацкай лі-
таратуры ў прасторы Інтэрнэт: класіфікацыя і характарыстыка. 
Выкарыстанне інтэрнэт-рэсурсаў беларускай мастацкай літара-
туры ў дзейнасці бібліятэк. Стан развіцця беларускай мастац-
кай літаратуры, адлюстраваны ў яе дакументным патоку.  

 
Тэма 5. Дакументны паток беларускага  

літаратуразнаўства (ДП БЛ) 
 
Мікрапатокі беларускага літаратуразнаўства, сферы навукі, 

адукацыі, самаадукацыі і папулярызацыі літаратуразнаўчых 
ведаў, даведачных выданняў. Асноўныя характарыстыкі мікра-
патоку навуковых выданняў. Структура мікрапатоку навуко-
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вых выданняў. Характарыстыка відавой, тэматычнай, выдавец-
кай і іншых структур патоку. Характарыстыка патоку часопіс-
ных публікацый. Характарыстыка патоку газетных публікацый.  
Асноўныя характарыстыкі мікрапатоку даведачных выдан-

няў. Структура мікрапатоку даведачных выданняў. Характа-
рыстыка відавой, тэматычнай, выдавецкай і іншых структур 
патоку. Даведачныя выданні ў галіне беларускага літаратура-
знаўства ў Рэспубліцы Беларусь: стан і перспектывы развіцця.  
Асноўныя характарыстыкі мікрапатоку выданняў сферы 

адукацыі. Структура мікрапатоку выданняў сферы адукацыі. 
Характарыстыка відавой, тэматычнай, выдавецкай і іншых 
структур патоку. Характарыстыка патоку часопісных публіка-
цый БЛ. Характарыстыка патоку газетных публікацый БЛ.  
Асноўныя характарыстыкі мікрапатоку выданняў сферы 

самаадукацыі і папулярызацыі літаратуразнаўчых ведаў. 
Стан развіцця беларускага літаратуразнаўства, адлюстрава-

ны ў яго дакументным патоку. 
 
Тэма 6. Бібліяграфічныя рэсурсы беларускай мастацкай 

літаратуры і літаратуразнаўства (БРБМЛЛ) 
 
Гісторыя і сучасны стан беларускай літаратурнай бібліягра-

фіі. Дзейнасць беларускіх вучоных і бібліёграфаў Т. М. Сака-
ловай, В. Н. Дышыневіч, Н. Б. Ватацы і іншых па развіцці бе-
ларускай літаратурнай бібліяграфіі. Асноўныя цэнтры стварэн-
ня бібліяграфічнай прадукцыі ў галіне беларускай мастацкай 
літаратуры і літаратуразнаўства. Стан і праблемы бібліягра-
фічных рэсурсаў беларускай мастацкай літаратуры. Стан і 
праблемы бібліяграфічных рэсурсаў беларускага літаратура-
знаўства. 
Асноўныя характарыстыкі патоку другасных выданняў мас-

тацкай літаратуры і літаратуразнаўства.  
Бібліяграфічныя базы даных па беларускай мастацкай літа-

ратуры і літаратуразнаўстве.  
 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 12 

Раздзел ІІІ. Папулярызацыя беларускай мастацкай 
літаратуры і літаратуразнаўства як адзін з асноўных 

кірункаў дзейнасці публічных бібліятэк 
 

Тэма 7. Прафесійная кампетэнцыя бібліятэкара ў сферы 
папулярызацыі беларускай мастацкай літаратуры 

 
Роля і значэнне асобы бібліятэкара як транслятара нацыя-

нальных культурных каштоўнасцей у грамадстве. Неабход-
насць авалодання бібліятэкарамі прафесійнай кампетэнтнасцю 
ў сферы папулярызацыі беларускай мастацкай літаратуры. 
Магчымасць знаёміць шырокае кола карыстальнікаў з багатым 
і цікавым светам беларускай мастацкай літаратуры, аказваць 
уплыў на іх эстэтычнае, маральнае, інтэлектуальнае развіццё, 
магчымасць самаўдасканалення і развіцця сваёй асобы, твор-
чай рэалізацыі, знаёмства з цікавымі людзьмі – як асноўныя 
матывы дзейнасці бібліятэкара па папулярызацыі беларускай 
мастацкай літаратуры. Неабходнасць самастойнага набыцця 
ведаў аб беларускай мастацкай літаратуры, пастаяннага чытан-
ня класічных і сучасных твораў беларускіх пісьменнікаў, вы-
вучэння літаратуразнаўчых і літаратурна-крытычных прац для 
эфектыўнай прафесійнай дзейнасці па папулярызацыі беларус-
кай мастацкай літаратуры. 
Партфоліа бібліятэкара – як спосаб фіксацыі, назапашвання, 

аналізу асабістай дзейнасці, ацэнкі індывідуальных дасягнен-
няў у працэсе набыцця прафесійнай кампетэнтнасці ў сферы 
папулярызацыі беларускай мастацкай літаратуры. Віды, тыпы, 
структура партфоліа. 

 
Тэма 8. Чытачы беларускай мастацкай літаратуры.  

Формы і метады работы з карыстальнікамі бібліятэк па 
папулярызацыі беларускай мастацкай літаратуры 

 
Тыпы чытачоў беларускай мастацкай літаратуры, выдзяля-

емыя ў адпаведнасці з матывамі, інтарэсамі чытання, сацыяль-
на-дэмаграфічнымі характарыстыкамі, узроўнем чытацкай 
культуры і іншымі крытэрыямі. Характарыстыка вынікаў са-
цыялагічных даследаванняў, праведзеных публічнымі бібліятэ-
камі Рэспублікі Беларусь, адносна асноўных тыпаў чытачоў 
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беларускай мастацкай літаратуры, іх чытацкіх інтарэсаў і ма-
тываў чытання.  
Псіхолага-педагагічныя асаблівасці чытачоў розных узрос-

тавых, дэмаграфічных, сацыяльных груп і магчымасці выка-
рыстання гэтых ведаў пры абслугоўванні карыстальнікаў бела-
рускай мастацкай літаратурай. 
Формы абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк. Выкары-

станне форм і метадаў індывідуальнага абслугоўвання кары-
стальнікаў бібліятэк пры папулярызацыі беларускай мастацкай 
літаратуры.  
Выкарыстанне форм і метадаў групавога і франтальнага аб-

слугоўвання карыстальнікаў бібліятэк пры папулярызацыі бе-
ларускай мастацкай літаратуры і прыцягнення іх да яе чытан-
ня. Інавацыйныя і традыцыйныя формы і метады папуляры-
зацыі беларускай мастацкай літаратуры ў публічных бібліятэ-
ках. Вопыт замежных бібліятэк па папулярызацыі нацыяналь-
най літаратуры. Бібліятэчныя праекты і праграмы па папуля-
рызацыі нацыянальнай літаратуры.  
Тэхналогія і методыка падрыхтоўкі і правядзення біблія-

тэчных мерапрыемстваў па папулярызацыі нацыянальнай літа-
ратуры. Роля бібліятэкара пры правядзенні масавага мера-
прыемства. Залежнасць эфектыўнасці мерапрыемства ад ўмен-
ня бібліятэкара ажыццяўляць камунікацыю з рознымі тыпамі 
карыстальнікаў, выкарыстоўваючы веданне іх асноўных псіхо-
лага-педагагічных характарыстык, весці дыялог, ясна выказ-
ваць свае меркаванні, аргументаваць свае думкі, выкарыстоў-
ваць спосабы і метады эмацыянальнай і рацыянальнай перада-
чы інфармацыі.  
Работа бібліятэкі па наладжванні стасункаў з беларускімі 

пісьменнікамі і літаратуразнаўцамі, сувязей з іншымі сацыяль-
нымі інстытутамі, са спецыялістамі розных сфер дзейнасці для 
арганізацыі мерапрыемстваў па папулярызацыі нацыянальнай 
літаратуры на высокім прафесійным узроўні.  
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