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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

Тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне «Біб-
ліятэказнаўства» распрацавана для ўстаноў вышэйшай адука-
цыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з патрабаваннямі 
адукацыйнага стандарту вышэйшай адукацыі І ступені па 
спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзей-
насць (па напрамках). 

Вучэбная дысцыпліна «Бібліятэказнаўства» складаецца з 
двух раздзелаў: «Тэорыя» і «Гісторыя». Дадзеная праграма 
прызначана для вывучэння першага раздзела «Гісторыя». 

Вывучэнне бібліятэчнай справы як састаўной часткі сусвет-
най культуры неабходна для разумення агульных заканамер-
насцей развіцця культуры і спецыфічных праблем бібліятэч-
нага працэсу, ролі бібліятэкі ў вытворчым і культурным жыцці. 
Пры вывучэнні вучэбнай дысцыпліны «Бібліятэказнаўства. 
Раздзел І. Гісторыя» студэнты выкарыстоўваюць веды і ўменні, 
сфарміраваныя ў працэсе засваення вучэбных дысцыплін 
«Бібліятэказнаўства. Раздзел ІІ. Тэорыя» і «Тэорыя інфармацыі 
і дакументалогія. Раздзел І. Гісторыя кнігі». Гістарычны 
раздзел вучэбнай дысцыпліны «Бібліятэказнаўства» ў сваю 
чаргу з’яўляецца базавым для вывучэння іншых вучэбных 
дысцыплін спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфарма-
цыйная дзейнасць (па напрамках). Пры яго вывучэнні студэнты 
ўсебакова пазнаюць вынікі развіцця і ўкаранення бібліятэчнай 
думкі ў бібліятэчную практычную дзейнасць. 

Асноўнай мэтай вучэбнай дысцыпліны «Бібліятэказнаўства. 
Раздзел І. Гісторыя» з’яўляецца фарміраванне прафесійнай 
кампетэнтнасці спецыялістаў, накіраванае на забеспячэнне 
эфектыўнай дзейнасці па задавальненні інфармацыйных патрэб 
грамадства праз сістэму бібліятэк на базе засваення 
гістарычных асноў бібліятэчнай справы і здольнасці прымя-
няць атрыманыя гістарычныя веды на практыцы. 

Вучэбная дысцыпліна «Бібліятэказнаўства. Раздзел І. Гісто-
рыя» абапіраецца на законы і катэгорыі філасофіі, тэорыі 
бібліятэказнаўства і гісторыі кнігі, разглядае развіццё біблія-
тэчнай справы ў кожную гістарычную эпоху ў цеснай сувязі з 
канкрэтнымі ўмовамі пэўнай дзяржавы, вывучае дзейнасць 
бібліятэк з пазіцыі патрэб грамадства, раскрывае асноўныя 
тэарэтычныя і практычныя пытанні эвалюцыі бібліятэк. 
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Адносіны паміж дзвюма першаснымі функцыямі бібліятэкі – 
функцыяй збору (кумуляцыі) і функцыяй абслугоўвання, 
змены ў іх узаемадзеянні складаюць галоўны прадмет 
гісторыі бібліятэк. Вывучэнне гісторыі бібліятэк менавіта як 
часткі сусветнай гісторыі культуры дазваляе выявіць і асэн-
саваць з’явы, якія найбольш паўплывалі на іх развіццё і эва-
люцыю. Гісторыя бібліятэк разглядаецца ў сувязі з праблемамі, 
звязанымі з узнікненнем і развіццём бібліятэк і бібліятэчных 
сістэм, з генезісам поглядаў і тэорыі на арганізацыю грамад-
скага карыстання творамі пісьменства і друку ў мінулым і 
сучаснасці. 

Асноўнымі задачамі вучэбнай дысцыпліны «Бібліятэказнаў-
ства. Раздзел І. Гісторыя» з’яўляюцца: 

– характарыстыка гістарычных перыядаў і этапаў развіцця 
бібліятэк, вызначэнне асноўных фактараў фарміравання біблія-
тэкі як сацыяльнага інстытута; 

– асэнсаванне сацыяльных патрабаванняў да бібліятэкі і 
бібліятэкара; 

– раскрыццё ўяўленняў аб эвалюцыі разнастайных тыпаў і 
відаў бібліятэк, іх функцый, даступнасці фондаў для чытачоў; 
дасягненнях бібліятэчнай думкі, буйнейшых бібліятэках, 
дзеячах. 

У адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарту 
студэнт павінен ведаць: 

– асноўныя агульнатэарэтычныя пытанні бібліятэказнаўства: 
яго функцыі, задачы, заканамернасці развіцця, аб’ект і прад-
мет, структуру, статус; 

– этапы станаўлення і развіцця бібліятэк і гісторыі біблія-
тэказнаўства;  

– асаблівасці бібліятэкі як сацыяльнага інстытута; прычыны, 
гісторыю яе ўзнікнення і аснову функцыянавання; 

– прынцыпы, функцыі і тыпалогію бібліятэк, асаблівасці 
дзейнасці бібліятэк розных тыпаў і відаў; 

– структуру і асаблівасці функцыянавання бібліятэчных се-
так і сістэм; 

– сутнасна-функцыянальную структуру бібліятэчнай справы; 
– ролю і месца бібліятэкі ў развіцці чалавечага грамадства, 

яе сутнасць, заканамернасці і тэндэнцыі развіцця; 
– сацыяльныя патрабаванні да бібліятэкі і бібліятэкара; 
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умець: 
– выкарыстоўваць бібліятэказнаўчыя тэрміны і азначэнні ў 

ходзе камунікацыі ў працэсе вучэбнай і прафесійнай дзейнасці; 
– дакладна фармуляваць задачы, заканамернасці, аб’ект і 

прадмет бібліятэказнаўства, структуру, усталёўваць ўзаемасу-
вязі бібліятэказнаўства з іншымі навуковымі дысцыплінамі; 

– вызначаць тыпы і віды бібліятэк, прымяняць атрыманыя 
веды пры ацэнцы сутнасных і вытворных функцый бібліятэк 
розных тыпаў і відаў, іх інфармацыйных рэсурсаў і кірункаў 
дзейнасці; 

– улічваць гістарычныя ўмовы пры разглядзе важнейшых 
падзей і ролі асобы ў развіцці бібліятэк; 

валодаць: 
– асноўнымі паняццямі і тэрмінамі гісторыі бібліятэказнаў-

ства; 
– алгарытмам аналізу эвалюцыі розных тыпаў і відаў біб-

ліятэк, прынцыпамі іх дзейнасці; 
– усведамленнем ролі бібліятэкі, яе аксіялагічнага і кагні-

тыўнага патэнцыялу ў развіцці грамадства і распаўсюджванні ў 
ім высокіх духоўных і маральных каштоўнасцей. 

Засваенне тыпавой вучэбнай праграмы па вучэбнай дыс-
цыпліне «Бібліятэказнаўства. Раздзел І. Гісторыя» для спе-
цыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць 
(па напрамках) павінна забяспечыць фарміраванне наступных 
кампетэнцый:  

акадэмічныя кампетэнцыі (АК-1. Умець выкарыстоўваць 
базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтыч-
ных і практычных задач; АК-2. Валодаць сістэмным і параў-
нальным аналізам; АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі;  
АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на 
працягу ўсяго жыцця);  

сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі (САК-7. Быць здольным 
асэнсавана ўспрымаць і беражліва адносіцца да гістарычный, 
культурнай спадчыны Беларусі і свету, культурных традыцый і 
рэлігійных поглядаў);  

прафесійныя кампетэнцыі (ПК-1. Выконваць бібліятэчна-
інфармацыйныя тэхналагічныя працэсы ў асяроддзі сучасных 
АБІС; ПК-2. Фарміраваць бібліятэчны фонд з улікам выка-
рыстання разнастайных крыніц і сродкаў яго камплектавання, 
асаблівасцей уліку і апрацоўкі, размяшчэння, расстаноўкі і 
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захавання; ПК-3. Ажыццяўляць каталагізацыю дакументаў і 
падтрымку электроннага каталога; 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. Фарміра-
ваць інфармацыйную культуру карыстальнікаў). 

У вывучэнні вучэбнай дысцыпліны выкарыстоўваюцца 
агульныя і спецыяльныя (бібліятэчна-бібліяграфічныя і кніга-
знаўчыя) метады; эфектыўныя педагагічныя методыкі і тэх-
налогіі, такія як тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; 
камунікатыўныя тэхналогіі; тэхналогіі праблемна-модульнага 
навучання, іншыя інавацыйныя і інтэрактыўныя методыкі. 

Самастойная работа студэнтаў накіравана на замацаванне 
тэарэтычных і гістарычных ведаў, практычных уменняў і 
ўключае наступныя заданні: работа з вучэбна-метадычнай 
літаратурай; падрыхтоўка паведамлення, рэферата па абранай 
тэме; тэсціраванне; электронная прэзентацыя; складанне парт-
фоліа. 

У адпаведнасці з адукацыйным стандартам на вывучэнне 
вучэбнай дысцыпліны «Бібліятэказнаўства» для спецыяльнасці 
1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрам-
ках) усяго прадугледжана 216 гадзін, з іх 120 – аўдыторныя 
заняткі. На вывучэнне вучэбнай дысцыпліны «Бібліятэка-
знаўства. Раздзел І. Гісторыя» прадугледжана ўсяго 90 гадзін, з 
іх 50 – аўдыторныя. Прыкладнае размеркаванне аўдыторных 
гадзін па відах заняткаў: лекцыі – 36 гадзін, семінарскія 
заняткі – 14 гадзін. Рэкамендаванай формай выніковага кант-
ролю з’яўляецца экзамен. 
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
 

Раздзелы і тэмы 

Колькасць  
аўдыторных гадзін 

усяго лек-
цыі 

сем. 
зан. 

Уводзіны 1 1  
Раздзел І. Бібліятэкі Старажытнага Усходу  

(ІІІ–І тыс. да н. э.) 
Тэма 1. Перадумовы зараджэння бібліятэк 1 1  
Тэма 2. Узнікненне і развіццё бібліятэк у 
Шумеры, Акадзе, дзяржаве Хетаў, Асіра-
Вавілоніі, Старажытным Егіпце 

4 2 2 

Раздзел ІІ. Бібліятэкі ў эпоху Антычнасці (элінізму) 
(VIII ст. да н. э. – V ст.) 

Тэма 3. Бібліятэкі ў Старажытнай Грэцыі 4 2 2 
Тэма 4. Бібліятэкі ў Старажытным Рыме 2 2  

Раздзел ІІІ. Бібліятэкі ў эпоху Сярэдневякоўя  
(V–XIIІ стст.) 

Тэма 5. Бібліятэчная справа на Усходзе 
(Кітай, Японія, Арабскі халіфат) 

2 2  

Тэма 6. Бібліятэчная справа ў Візантыі, 
Заходняй Еўропе, Старажытнай Русі. Уз-
нікненне бібліятэк на тэрыторыі Беларусі 

4 2 2 

Раздзел IV. Бібліятэкі ў эпоху Адраджэння 
(ХІІІ – першая палова XVII ст.) 

Тэма 7. Бібліятэчная справа і еўрапейскі 
Рэнесанс (Італія, Далмацыя, Венгра-Хар-
ватыя, Германія, Францыя, Англія) 

2 2  

Тэма 8. Бібліятэкі ў Расіі 2 2  
Тэма 9. Бібліятэкі ў Беларусі 4 2 2 

Раздзел V. Бібліятэкі ў эпоху Асветніцтва  
(другая палова ХVІІ – пачатак XІХ ст.) 

Тэма 10. Новы бібліятэчны светапогляд. 
Узнікненне нацыянальных бібліятэк 

4 2 2 

Тэма 11. Бібліятэчная справа ў Расіі 2 2  
Тэма 12. Бібліятэчная справа ў Беларусі 2 2  
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Раздзел VІ. Бібліятэчная справа ў XIX – пачатку XX ст. 
Тэма 13. Навуковыя і нацыянальныя 
бібліятэкі 

2 2  

Тэма 14. Агульнадаступныя бібліятэкі 4 2 2 
Тэма 15. Бібліятэчная справа ў Беларусі 2 2  

Раздзел VІІ. Бібліятэчная справа ў XX – пачатку ХХІ ст. 
Тэма 16. Асноўныя кірункі развіцця біб-
ліятэчнай справы 

4 2 2 

Тэма 17. Міжнароднае бібліятэчнае супра-
цоўніцтва 

2 2  

Тэма 18. Сучасны стан развіцця бібліятэч-
най справы ў Беларусі (пасля 1991 г.) 

2 2  

Разам…  50 36 14 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 
 

Уводзіны 
Мэта і задачы вучэбнай дысцыпліны «Бібліятэказнаўства. 

Раздзел І. Гісторыя». Прадмет і метады. Гістарыяграфія і 
крыніцазнаўства. Сувязь і суадносіны з іншымі агульнанаву-
ковымі, агульнапрафесійнымі і спецыяльнымі дысцыплінамі. 
Значэнне раздзела ў агульнанавуковай і прафесійнай падрых-
тоўцы спецыялістаў у галіне інфармацыйна-дакументных 
камунікацый. 

Аб’ём і структура. Асноўныя формы аўдыторных заняткаў. 
Самастойная работа студэнтаў у засваенні матэрыялу. Забес-
пячэнне раздзела вучэбна-метадычнымі матэрыяламі. Формы 
кантролю. 

 
 

Раздзел І. Бібліятэкі Старажытнага Усходу  
(ІІІ–І тыс. да н. э.) 

 
Тэма 1. Перадумовы зараджэння бібліятэк 

Асноўныя фактары ўзнікнення бібліятэкі. Фарміраванне 
патрэбнасці ў стварэнні матэрыяльных носьбітаў інфармацыі. 
Вынаходніцтва пісьма і распаўсюджанне пісьменства. Развіццё 
дзяржавы і ўмацаванне ўлады. Развіццё горада як цэнтра 
культуры. 

Значэнне бібліятэк у вывучэнні гісторыі і культуры стара-
жытных цывілізацый. 

 
Тэма 2. Узнікненне і развіццё бібліятэк у Шумеры, Акадзе, 
 дзяржаве Хетаў, Асіра-Вавілоніі, Старажытным Егіпце 
Росквіт культур старажытных рабаўладальніцкіх дзяржаў у 

Месапатаміі. Старажытнейшыя бібліятэкі-архівы ў Шумеры, 
Акадзе, дзяржаве Хетаў, Асіра-Вавілоніі. Асноўныя тыпы 
бібліятэк, іх функцыянальнае прызначэнне. Бібліятэка асірый-
скага цара Ашурбаніпала (VII ст. да н. э.) у Ніневіі. З’яўленне 
элементаў сістэматызацыі бібліятэчных фондаў, экслібрыса. 

Кніга і бібліятэка ў егіпцян. Асноўныя тыпы бібліятэк. 
Асаблівасці «дома кнігі» і «дома жыцця». З’яўленне пасады 
захавальніка бібліятэкі. Бібліятэка-архіў фараона Рамсеса ІІ 
(каля 1300 г. да н. э.). Бібліятэка ў сістэме дзяржаўнага 
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кіравання, культуры і навукі. Даступнасць бібліятэк, склад 
чытачоў. Захаванне фондаў. 

 
 

Раздзел ІІ. Бібліятэкі ў эпоху Антычнасці (элінізму) 
(VIII ст. да н. э. – V ст.) 

 
Тэма 3. Бібліятэкі ў Старажытнай Грэцыі 

Значэнне антычнай культуры для развіцця еўрапейскай 
цывілізацыі. Росквіт рабаўладальніцкага грамадства Грэцыі. 
Рэлігія, навука і адукацыя ў антычным грамадстве. Бібліятэка 
як паняцце. Асноўныя тыпы бібліятэк антычнасці. Узнікненне 
структурных падраздзяленняў бібліятэкі. Мусеёны і іх роля ў 
развіцці функцыі абслугоўвання. Тыражаванне дакументаў. 
Арганізацыя фондаў і даведачнага апарату. 

Бібліятэка Александрыйскага мусеёна: узнікненне, дзей-
насць, разбурэнне і ўзнаўленне. Пергамская бібліятэка, яе 
спецыялізацыя. 

Пашырэнне і падзел службовых абавязкаў бібліятэкара. 
З’яўленне першых прац, прысвечаных кнігам, іх адбору, 
сістэматызацыі, бібліяграфічнаму апісанню; камплектаванню 
бібліятэк, сістэматызацыі фондаў (Дэмафіл, Калімах, Філон, 
Тэлефас). 

 
Тэма 4. Бібліятэкі ў Старажытным Рыме 

Развіццё кніжнага гандлю і бібліяфільства. Выкарыстанне 
працы рабоў у кніжнай справе. Функцыя скрыпторыя. Ідэя 
агульнадаступнасці бібліятэк у Старажытным Рыме. Буйней-
шыя прыватныя бібліятэкі рымскіх імператараў. Узнікненне 
публічных і галіновых бібліятэк. Спробы арганізацыі цэнтра-
лізаванага кіраўніцтва бібліятэкамі і бібліятэчным персаналам. 
Першыя ганенні на кнігі і бібліятэчныя фонды. 
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Раздзел ІІІ. Бібліятэкі ў эпоху Сярэдневякоўя (V–XIIІ стст.) 

 
Тэма 5. Бібліятэчная справа на Усходзе  

(Кітай, Японія, Арабскі халіфат) 
Рэлігійны характар сярэдневяковай культуры. З’яўленне 

паперы і новых форм кнігі. Фарміраванне новых тыпаў 
бібліятэк. 

Асаблівасці арганізацыі і функцыянавання бібліятэк у Кітаі: 
«мэнфу» («саюзныя палаты»), «шу юань» («кніжныя двары»). 
Ступень даступнасці бібліятэчных фондаў у Кітаі і Японіі. 
Захаванне кніг. 

Арабскі Усход і перайманне антычнай спадчыны. Неадна-
роднасць і разнастайнасць арабскіх бібліятэк. «Дамы муд-
расці», «дамы навукі», далучаныя бібліятэкі. Роля бібліятэк 
Арабскага халіфата ў распаўсюджанні навуковых ведаў і 
адукацыі. Калекцыяніраванне кніг. 

 
Тэма 6. Бібліятэчная справа ў Візантыі,  
Заходняй Еўропе, Старажытнай Русі.  

Узнікненне бібліятэк на тэрыторыі Беларусі 
Роля рэлігіі і царквы ў Візантыі і еўрапейскіх дзяржавах у 

эпоху ранняга Сярэдневякоўя. Візантыя і традыцыі грэчаскай 
кніжнай культуры. Распаўсюджанне манастырскіх бібліятэк-
скрыпторыяў. Першыя ўніверсітэцкія і каралеўскія бібліятэкі. 
З’яўленне ў бібліятэчных фондах рукапісаў на народных 
мовах. Абмежаванні ў выдачы кніг. 

Распаўсюджанне кніжнай спадчыны з Балгарыі і Візантыі на 
тэрыторыі Старажытнай Русі. Буйнейшыя цэнтры асветы і 
кніжнасці (Кіеў, Ноўгарад, Смаленск, Полацк, Тураў і інш.). 
Заснаванне бібліятэк Яраславам Мудрым. Спісы забароненых 
кніг. Полацкія князі і стварэнне першых бібліятэк на тэрыторыі 
Беларусі. Бібліятэка Полацкага Сафійскага сабора. Манастыр-
скія школы і скрыпторыі па перапісцы кніг. Дзейнасць 
Ефрасінні Полацкай. 

Працы аб кнігах, бібліятэчных фондах, чытанні, арганізацыі 
і карыстанні бібліятэкай (Касідор, Фоцый, Кірыла Тураўскі, 
Р. дэ Фурнэвіль, Р. дэ Бёры). 
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Раздзел IV. Бібліятэкі ў эпоху Адраджэння 
(ХІІІ – першая палова XVII ст.) 

 
Тэма 7. Бібліятэчная справа і еўрапейскі Рэнесанс  
(Італія, Далмацыя, Венгра-Харватыя, Германія,  

Францыя, Англія) 
Эпоха фарміравання гуманістычнай культуры і адраджэння 

антычнай спадчыны. Фарміраванне нацыянальных моў і куль-
тур. Погляды гуманістаў на прызначэнне бібліятэкі. Рост 
бібліятэчных фондаў, дыферэнцыяцыя літаратуры, пашырэнне 
кантынгенту чытачоў. Распаўсюджанне кнігадрукавання. Зме-
ны ў функцыях захоўвання і абслугоўвання. 

Прыватныя і публічныя бібліятэкі ў Італіі. Развіццё прынцы-
пу агульнадаступнасці. Буйнейшыя прыватныя кнігазборы. 
«Лаўрэнцыяна». Бібліятэка Ватыкана. Італьянскае Адраджэнне 
і яго ўплыў на развіццё бібліятэчнай справы ў Далмацыі і 
Венгра-Харватыі. Распаўсюджанне свецкай адукацыі і ўнівер-
сітэцкіх бібліятэк. Рэфармацыя і ўзнікненне гарадскіх бібліятэк 
у Германіі. Роля М. Лютэра і І. Гутэнберга. Асаблівасці рас-
паўсюджання ідэй гуманізму ў Францыі. Дзейнасць ордэна 
езуітаў і барацьба з ерэтычнай літаратурай. Бібліятэчная справа 
ў Англіі і секулярызацыя манастырскіх бібліятэк. Фарміра-
ванне буйнейшых каралеўскіх бібліятэк у Францыі і Англіі. 

Развіццё тэорыі каталогаў, працы па класіфікацыі, аргані-
зацыі бібліятэкі і камплектаванні фондаў (Ф. Трэфлер, Ф. Дэ-
лакруа, Э. Маўнсэл, К. Геснер, Ф. Бэкан, Г. Надэ). Ідэальная 
мадэль бібліятэкі эпохі барока К. Клемана. 

 
Тэма 8. Бібліятэкі ў Расіі 

Роля праваслаўнай царквы і распаўсюджанне ў Маскоўскай 
дзяржаве манастырскіх і царкоўных бібліятэк. Буйнейшыя 
манастырскія бібліятэкі. Стварэнне патрыяршай бібліятэкі. 

Заснаванне бібліятэк царскіх прыказаў (Пушкарскага, Аптэ-
карскага), іх спецыялізацыя. Шляхі папаўнення фондаў, склад 
чытачоў. 

Фарміраванне фонду бібліятэкі маскоўскіх цароў як дынас-
тычнай і ўрадавай. Лёс бібліятэкі Івана IV Грознага. Узнік-
ненне прыватных бібліятэк (Сімяона Полацкага, Андрэя 
Курбскага і інш.). Спецыфіка маскоўскіх бібліятэк пры свецкіх 
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навучальных установах (Славяна-грэка-лацінская акадэмія). 
Склад фондаў бібліятэк паводле інвентарных вопісаў. 

 
Тэма 9. Бібліятэкі ў Беларусі 

Беларускае Адраджэнне і пашырэнне сувязей з Заходняй 
Еўропай. Распаўсюджанне скрыпторыяў. Узнікненне беларус-
кага кнігавыдання. Гуманістычныя погляды Ф. Скарыны. 
Распаўсюджанне рэфармацыйнага руху, каталіцызму, уніяцтва. 

Манастырскія бібліятэкі і іх першыя інвентарныя вопісы (у 
Слуцку, Лаўрышаве, Жыровіцах, Супраслі і інш.). Лёс біб-
ліятэкі Полацкага Сафійскага сабора. 

Бібліятэкі езуіцкіх калегіумаў, каталіцкіх і ўніяцкіх касцёлаў 
і кляштараў. Заснаванне першай універсітэцкай бібліятэкі ў 
Вільні. Цэнзураванне кніг і прагляд бібліятэчных фондаў. 

Асветніцкая дзейнасць праваслаўных брацтваў. Іх роля ў 
захаванні і развіцці беларускай культуры і мовы. 

Асноўныя тыпы прыватных кнігазбораў. Бібліятэка Жыгі-
монта Аўгуста ІІ, бібліятэкі Радзівілаў, Сапегаў, іх гісторыка-
культурнае значэнне. 

 
 

Раздзел V. Бібліятэкі ў эпоху Асветніцтва 
(другая палова ХVІІ – пачатак XІХ ст.) 

 
Тэма 10. Новы бібліятэчны светапогляд. Узнікненне  

нацыянальных бібліятэк 
Роля кнігі і адукацыі. Распаўсюджанне друкаванага тэксту, 

разнастайных тыпаў і відаў друкаванай прадукцыі на нацыя-
нальных мовах. «Энцыклапедыя» як сімвал эпохі Асветніцтва і 
яго ўплыў на камплектаванне фондаў бібліятэк. Змены арыен-
ціраў бібліятэкі ў сферы абслугоўвання. Пашырэнне кола 
чытачоў бібліятэк. Пытанні прафесійнай бібліятэчнай адукацыі 
(Францыя, Германія). 

Буржуазныя рэвалюцыі ў Галандыі, Англіі, Францыі. 
Фарміраванне мадэлі цэнтралізаванай нацыянальнай дзяржавы 
і нацыянальнай бібліятэкі. Функцыі і місія нацыянальнай 
бібліятэкі. Роля прыдворных (каралеўскіх) бібліятэк. Значэнне 
ўвядзення абавязковага экзэмпляра, адкрыцця фондаў для 
шырокай публікі, узвядзення новага будынка ў набыцці 
бібліятэкай статусу нацыянальнай. 
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Бібліятэка Брытанскага музея. Мерапрыемствы па рэарга-
нізацыі бібліятэчнай справы ў Францыі і стварэнне Нацыяналь-
най бібліятэкі. Пруская каралеўская бібліятэка. Бібліятэка 
братоў Залускіх у Варшаве. 

Выдзяленне навуковых і публічных бібліятэк. Арганізацыя 
першых падпісных бібліятэк у Англіі і ЗША. Дзейнасць 
А. Грэгуара, А. Камюса, Г. В. Лейбніца, І. В. Гётэ, Т. Джэ-
ферсана. 

 
Тэма 11. Бібліятэчная справа ў Расіі 

Пераўтварэнні Пятра І у кніжнай справе. Стварэнне біб-
ліятэкі Акадэміі навук у Санкт-Пецярбургу. Распаўсюджанне 
ідэй агульнадаступнасці бібліятэк, праекты арганізацыі пуб-
лічных бібліятэк. Дзейнасць М. В. Ламаносава і стварэнне 
Бібліятэкі Маскоўскага ўніверсітэта. 

Палітыка Кацярыны ІІ і бібліятэчная справа. Шляхі рэалі-
зацыі праектаў аб адкрыцці Імператарскай публічнай біблія-
тэкі. Дзейнасць М. Навікова. Стварэнне спецыяльных біблія-
тэк. Тэхнічныя бібліятэкі на Урале і Алтаі. Праекты публічных 
бібліятэк у губернскіх гарадах Расіі. 

«Лексікон» В. М. Тацішчава і яго значэнне. З’яўленне прац 
па гісторыі бібліятэк, іх ролі ў грамадстве, значэнні чытання 
кніг і аб кіраванні чытаннем. 

 
Тэма 12. Бібліятэчная справа ў Беларусі 

Сацыяльна-эканамічнае і культурнае развіццё Беларусі. 
Узмацненне ўплыву каталіцкай царквы на духоўнае жыццё. 
Распаўсюджанне Контррэфармацыі. Пашырэнне сеткі кляш-
тарных і школьных бібліятэк каталіцкіх ордэнаў (езуітаў, 
францысканцаў, піяраў, дамініканцаў); уніяцкага (базыльян-
скага) ордэна (Вільня, Полацк, Супрасль). 

Распаўсюджанне ідэй Асветніцтва ў другой палове XVIII – 
пачатку ХІХ ст. Арганізацыя цэнтралізаванага кіравання біб-
ліятэкамі. Роля бібліятэкі Віленскай езуіцкай акадэміі ў распаў-
сюджанні навуковых ведаў. Фарміраванне даведачна-біблія-
графічнага апарату, атрыманне абавязковага экзэмпляра. Спе-
цыфіка фондаў навуковай бібліятэкі Гродзенскай медыцынскай 
акадэміі. Бібліятэка Полацкага езуіцкага калегіума. Стварэнне 
бібліятэк спецыяльных навучальных устаноў. 

Лёс буйнейшых бібліятэк у часы войнаў і падзелаў Рэчы 
Паспалітай. 
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Раздзел VІ. Бібліятэчная справа ў XIX – пачатку XX ст. 
 

Тэма 13. Навуковыя і нацыянальныя бібліятэкі 
Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя ўмовы 

развіцця бібліятэк у эпоху прамысловага перавароту. Рост 
патоку друкаванай прадукцыі. Пашырэнне кола чытачоў. 
Асноўныя тыпы бібліятэк. Новыя ўяўленні грамадства аб 
універсітэце. Бібліятэка як інстытут развіцця навукі (Германія). 
Буйнейшыя навуковыя бібліятэкі ўніверсітэтаў (Вялікабры-
танія, ЗША). 

Нацыянальная бібліятэка як важнейшы інстытут дзяржавы. 
Узнікненне новых нацыянальных бібліятэк у ЗША, Іспаніі. 
Нацыянальна-вызваленчы рух і стварэнне нацыянальных біб-
ліятэк у Аргенціне, Чылі, Перу, Балівіі. Феномен «нацыяналь-
ных бібліятэк» Аўстра-Венгерскай імперыі. Адкрыццё на-
цыянальнай бібліятэкі ў Расіі. Бібліятэка Маскоўскага публіч-
нага Румянцаўскага музея. Універсітэцкія бібліятэкі. Дзей-
насць М. І. Лабачэўскага. 

Галоўныя крытэрыі камплектавання фондаў нацыянальных і 
навуковых бібліятэк. Спецыялізацыя і пошук шляхоў узаема-
дзеяння паміж бібліятэкамі. 

 
Тэма 14. Агульнадаступныя бібліятэкі 

Асноўныя палажэнні англа-амерыканскай канцэпцыі публіч-
най бібліятэкі. Развіццё бібліятэчнага заканадаўства ў Вяліка-
брытаніі і ЗША. Прынцып адкрытага доступу. Цэнтралізацыя і 
арганізацыя сеткі бібліятэк. Стварэнне першых прафесійных 
аб’яднанняў, часопісаў. Адкрыццё вышэйшых бібліятэчных 
школ у ЗША і Германіі. Роля М. Дзьюі, Ч. Кетэра. 

Фарміраванне канцэпцыі «народнай» бібліятэкі ў Германіі і 
ідэі народнай педагогікі. Прадастаўленне чытачам «добрай» 
літаратуры. «Кніжнае ядро» В. Гофмана. Арганізацыя сеткі 
бібліятэк. Стварэнне прафесійнага часопіса. 

Развіццё публічных (губернскіх і павятовых) бібліятэк у 
Расіі (А. Ф. Смірдзін, М. С. Мардвінаў). Рэакцыйнае заканадаў-
ства аб бібліятэках. Нелегальныя бібліятэкі. Заснаванне земст-
вамі народных бібліятэк (Ф. Ф. Паўленкаў). Арганізацыя біб-
ліятэчных курсаў (Л. Б. Хаўкіна), стварэнне аб’яднанняў 
бібліятэчных работнікаў, выданне першага ў Расіі прафесій-
нага часопіса, І Усерасійскі бібліятэчны з’езд. 
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Тэма 15. Бібліятэчная справа ў Беларусі 
Цэнзурнае становішча кнігі і бібліятэк. Рэформа асветы і 

друку. Нацыянальна-вызваленчы рух і асаблівасці бібліятэчнай 
справы ў ХІХ ст. 

Дзейнасць і закрыццё навуковай бібліятэкі Віленскага 
ўніверсітэта. Стварэнне сістэмы каталогаў, распрацоўка правіл 
карыстання бібліятэкай, абслугоўванне чытачоў. Спецыяльная 
бібліятэка Горы-Горацкага сельскагаспадарчага інстытута. 
Пашырэнне бібліятэк гімназій, павятовых вучылішч. Узнік-
ненне першых публічных бібліятэк, іх разнастайнасць. Склад 
бібліятэчных фондаў, чытацкае кола. Ліквідацыя бібліятэк 
каталіцкіх і ўніяцкіх кляштараў. Нелегальныя бібліятэкі. Арга-
нізацыя камерцыйных бібліятэк. Грамадскія і ведамасныя 
бібліятэкі. Распаўсюджанне народных бібліятэк (Я. І. Хляб-
цэвіч). 

Буйнейшыя прыватныя кнігазборы і іх роля ў захаванні 
нацыянальнай кніжнай спадчыны. Рэканструкцыя прыватных 
кнігазбораў у сучаснасці. 

 
 

Раздзел VІІ. Бібліятэчная справа ў XX – пачатку ХХІ ст. 
 

Тэма 16. Асноўныя кірункі развіцця бібліятэчнай справы 
Асноўныя тэндэнцыі ў камплектаванні бібліятэк. Каарды-

нацыя дзейнасці бібліятэк у планаванні, абмене бібліягра-
фічнай інфармацыяй, дакументамі. Развіццё ідэі стварэння 
зводных каталогаў пэўнай краіны. Уплыў англа-амерыканскай 
канцэпцыі публічнай бібліятэкі на развіццё народных бібліятэк 
у краінах Еўропы. 

Асаблівасці развіцця бібліятэчнай справы ў СССР і БССР. 
Прынцып «сацыялістычнага бібліятэчнага будаўніцтва». На-
цыяналізацыя і ўніфікацыя бібліятэчных фондаў. Заснаванне 
дзяржаўных бібліятэк. Стварэнне Дзяржаўнай бібліятэкі БССР 
імя У. І. Леніна. Дзейнасць І. Б. Сіманоўскага. Цэнтралізацыя 
бібліятэчнай справы. Развіццё сеткі масавых бібліятэк. 

Страты і перамяшчэнні бібліятэк у гады Другой сусветнай 
вайны. Узнаўленне бібліятэчнай справы. Арганізацыя падрых-
тоўкі прафесійных кадраў. Стварэнне бібліятэчнага факультэта 
ў Мінскім педагагічным інстытуце. 
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«Саветызацыя» бібліятэчнай справы ў сацыялістычных 
краінах. Прынцыпы камплектавання бібліятэчных фондаў і 
доступ да іх. Дэмакратычныя змены ў бібліятэчнай дзейнасці ў 
канцы 1980 – пачатку 1990-х гг. Адмова ад уніфікацыі ў назвах 
бібліятэк, аднаўленне нацыянальных бібліятэк, інтэграцыя ў 
сусветныя бібліятэчныя працэсы. Стварэнне бібліятэчных 
асацыяцый, прыняцце законаў аб бібліятэчнай справе. 

Змены ў дзейнасці бібліятэк ва ўмовах глабальнай інфарма-
тызацыі. Узнікненне электронных бібліятэк («Gutenberg», 
«Europeana»). Праекты нацыянальных электронных бібліятэк. 
Політыпалагічнасць бібліятэк. 

Даследаванне гісторыі бібліятэк і бібліятэчнай справы ў 
Расіі і Беларусі. 

 
Тэма 17. Міжнароднае бібліятэчнае супрацоўніцтва 

Усталяванне прафесійных сувязей і кантактаў. Стварэнне 
Міжнароднага бібліяграфічнага інстытута і яго рэарганізацыя ў 
Міжнародную федэрацыю па дакументацыі (FID). Заснаванне і 
кірункі дзейнасці Міжнароднай федэрацыі бібліятэчных 
асацыяцый (IFLA). ЮНЕСКА і развіццё бібліятэчнай справы. 
Праграма «Памяць свету». Роля Міжнароднай арганізацыі па 
стандартызацыі (ІSО). Заснаванне Нацыянальнай арганізацыі 
па стандартызацыі ў Беларусі. 

Дзейнасць бібліятэчных асацыяцый. Амерыканская біблія-
тэчная асацыяцыя, Бібліятэчная асацыяцыя ў Вялікабрытаніі, 
Расійская бібліятэчная асацыяцыя. 

 
Тэма 18. Сучасны стан развіцця бібліятэчнай справы  

ў Беларусі (пасля 1991 г.) 
Новыя патрабаванні да зместу дзейнасці бібліятэк. Узнік-

ненне бібліятэк грамадскіх арганізацый, аднаўленне царкоўных 
бібліятэк. Рэарганізацыя дзяржаўных бібліятэк. 

Змест Закона «Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Бела-
русь». Заснаванне Беларускай бібліятэчнай асацыяцыі і 
прафесійнага часопіса «Бібліятэчны свет». 

Сучасная бібліятэчная сістэма Беларусі і значэнне цэнтраль-
ных рэгіянальных бібліятэк у захаванні нацыянальнай спад-
чыны. 

Сучасны стан і перспектывы даследавання гісторыі біб-
ліятэк, асноўныя працы па гісторыі бібліятэк Беларусі. 
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ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 
 

Літаратура 
Асноўная 

1. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / В. Ф. Во-
лодин. – 2-е изд., доп. – СПб. : Профессия, 2004. – 432 с. : ил. 

2. Кніжнасць новай Беларусі (ХІХ–ХХІ стст.) / М. В. Ні-
калаеў, Л. І. Доўнар, М. А. Лукоўская, Р. С. Матульскі ; навук. 
рэд. В. В. Антонаў, М. В. Нікалаеў. – Мінск : Беларус. энцыкл. 
імя П. Броўкі, 2011. – 436 с. : іл. – (Гісторыя беларускай кнігі : 
у 2 т. ; т. 2). 

3. Маркова, Т. Б. Библиотека в истории культуры / 
Т. Б. Маркова. – СПб. : Наука, 2008. – 327 с. 

4. Мотульский, Р. С. Из прошлого в будущее. Библиотеки 
Беларуси / Р. С. Мотульский. – Минск : Беларус. энцыкл. імя 
П. Броўкі, 2011. – Ч. 1. – 256 с. : ил. 

5. Нікалаеў, М. В. Кніжная культура Вялікага Княства 
Літоўскага / М. В. Нікалаеў. – Мінск : БелЭн, 2009. – 424 с. : 
іл. – (Гісторыя беларускай кнігі : у 2 т. ; т. 1). 

6. Покало, М. И. История библиотечного дела в БССР / 
М. И. Покало. – Минск : Выш. шк., 1986. – 200 с. 

7. Талалакина, О. И. История библиотечного дела за 
рубежом / О. И. Талалакина. – М. : Книга, 1982. – 272 с. 

 
Дадатковая 

1. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России / 
К. И. Абрамов. – М. : Либерия, 2000–2001. – Ч. 1. – 175 с. ; 
ч. 2. –159 с. 

2. Владимиров, Л. И. Всеобщая история книги / Л. И. Вла-
димиров. – М. : Книга, 1988. – 312 с. 

3. Березкина, Н. Ю. Библиотеки и распространение научных 
знаний в Беларуси (XVI–ХХ вв.) / Н. Ю. Березкина. – Минск : 
Беларус. навука, 2011. – 523 с. 

4. Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка ; гл. ред.  
Ю. А. Гриханов ; сост. : Е. И. Ратникова, Л. Н. Уланова. – М. : 
Пашков дом, 2007. – 1300 с. : ил. 

5. Довнар, Л. И. Библиотеки / Л. И. Довнар, И. М. Стрижо-
нок // Республика Беларусь : энциклопедия. – Минск : БелЭн, 
2006. – Т. 2. – С. 386–387. 
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6. Доўнар, Л. І. Бібліятэчная справа / Л. І. Доўнар // Памяць: 
Мінск : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў 
Беларусі : у 5 кн. – Мінск : БелЭн, 2007. – Кн. 5, ч. 2. – С. 400–
436. 

7. Нікалаеў, М. Палата кнігапісная. Рукапісная кніга ў 
Беларусі ў Х–ХVІІІ стст. / М. Нікалаеў. – Мінск : Мастац. літ., 
1993. – 239 с. : іл. 

8. Шамурин, Е. И. Очерки по истории библиотечно-биб-
лиографической классификации / Е. И. Шамурин. – М. : Изд. 
Всесоюз. кн. палаты, 1955–1959. – Т. 1. – 399 с. ; т. 2. – 563 с. 
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Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і выкананні 
самастойнай работы студэнтаў 

У мэтах павышэння эфектыўнасці засваення вучэбнага 
матэрыялу па вучэбнай дысцыпліне і фарміравання прафе-
сійных кампетэнцый адукацыйным стандартам спецыяльнасці 
прадугледжана самастойная работа студэнтаў (СРС), якая 
накіравана на актывізацыю вучэбна-пазнавальнай дзейнасці 
студэнтаў; фарміраванне ў іх уменняў і навыкаў самастойнага 
набыцця і абагульнення ведаў; фарміраванне ўменняў і 
навыкаў самастойнага прымянення ведаў на практыцы; на 
самаразвіццё і самаўдасканаленне. 

Студэнты вывучаюць прапанаваную па тэме СРС літаратуру 
і складаюць разгорнутыя рэфераты або электронныя прэзен-
тацыі па адпаведным пытанні. Змест работы павінен паказаць 
ступень засваення студэнтам асноўных гістарычных пытанняў 
бібліятэчнай справы і бібліятэказнаўства, а таксама ўменне сту-
дэнта самастойна мысліць, абагульняць вывучаны матэрыял. 

 
 

Прыкладная тэматыка самастойнай работы 
1. Узнікненне і развіццё бібліятэк у Шумеры, Акадзе, дзяр-

жаве Хетаў, Асіра-Вавілоніі, Старажытным Егіпце. 
2. Бібліятэкі ў Старажытнай Грэцыі. 
3. Бібліятэчная справа ў Візантыі, Заходняй Еўропе, Стара-

жытнай Русі.  
4. Узнікненне бібліятэк на тэрыторыі Беларусі. 
5. Бібліятэкі ў Беларусі (ХІІІ – першая палова XVII ст.). 
6. Новы бібліятэчны светапогляд. Узнікненне нацыянальных 

бібліятэк. 
7. Агульнадаступныя бібліятэкі ў XIX – пачатку XX ст. 
8. Асноўныя кірункі развіцця бібліятэчнай справы ў XX – 

пач. ХХІ ст. 
 

Пералік рэкамендаваных сродкаў дыягностыкі  
Асноўнымі сродкамі дыягностыкі засваення ведаў і авалод-

вання неабходнымі ведамі і ўменнямі па дысцыпліне з’яўляюц-
ца: рубежны кантроль ведаў, праверка заданняў разнастайнага 
тыпу, якія выконваюцца ў рамках гадзін, адведзеных на лекцыі 
(франтальнае апытанне на лекцыях, лекцыя-гутарка, тэсціра-
ванне), семінарскія заняткі (вуснае апытанне, дэбаты, ролевая 
гульня, круглы стол), СРС (рэфераты, партфоліа). 
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Тыпавая вучэбная праграма 

па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 
1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках) 

 
 
 
 
 
 

Карэктар В. Б. Кудласевіч 
Тэхнічны рэдактар Л. М. Мельнік 

 
 
 
 

Падпісана ў друк             2017. Фармат 60х84 1/16. 
Папера офісная. Рызаграфія. 

Ум. друк. арк. 1,22. Ул.-выд. арк. 0,79. Тыраж           экз. Заказ        . 
  
 

Выдавец і паліграфічнае выкананне: 
установа адукацыі 

«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў». 
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, 

распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/177 ад 12.02.2014. 
ЛП № 02330/456 ад 23.01.2014. 

Вул. Рабкораўская, 17, 220007, г. Мінск. 
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	Вывучэнне бібліятэчнай справы як састаўной часткі сусветнай культуры неабходна для разумення агульных заканамернасцей развіцця культуры і спецыфічных праблем бібліятэчнага працэсу, ролі бібліятэкі ў вытворчым і культурным жыцці. Пры вывучэнні вучэ...
	Засваенне тыпавой вучэбнай праграмы па вучэбнай дысцыпліне «Бібліятэказнаўства. Раздзел І. Гісторыя» для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках) павінна забяспечыць фарміраванне наступных кампетэнцый:
	акадэмічныя кампетэнцыі (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-9. Умець вучыцца, павышаць ...
	сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі (САК-7. Быць здольным асэнсавана ўспрымаць і беражліва адносіцца да гістарычный, культурнай спадчыны Беларусі і свету, культурных традыцый і рэлігійных поглядаў);
	прафесійныя кампетэнцыі (ПК-1. Выконваць бібліятэчна-інфармацыйныя тэхналагічныя працэсы ў асяроддзі сучасных АБІС; ПК-2. Фарміраваць бібліятэчны фонд з улікам выкарыстання разнастайных крыніц і сродкаў яго камплектавання, асаблівасцей уліку і апрац...
	У вывучэнні вучэбнай дысцыпліны выкарыстоўваюцца агульныя і спецыяльныя (бібліятэчна-бібліяграфічныя і кнігазнаўчыя) метады; эфектыўныя педагагічныя методыкі і тэхналогіі, такія як тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; камунікатыўныя тэхналогіі; т...
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