
лггаратуры на роднай мове, игго буцзе спрыяць духоўнаму адраджэнню нашага грамад- 
ства; па-другое, засяродзіць увагу на вьщанш літаратуры даведкавага характару: эн- 
цыклапедый, слоўнікаў, а таксама лггаратуры д ля дзяцей; па-трэияе, аддаваць больш 
увал перакладам на беларускую мову лепшых твораў сусветнай літатаругы.
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Змены, якія перажылі публічныя бібліятэкі ў 90-я гады, дапамаглі бібліятэкарам 
асэнасаваць важную з'яву: грамадскасць актыўна заахвочвае гэтыя бібліятэкі ўзмац- 
няць інфармацыйную дэейнасць, упзсканальваць сістэму інфармацыйнага сэрвісу.

Выгворчасць паслуг інфармацыйнага характару залежыць ад рэсурснай базы кож- 
най з бібліятэк, у там  ліку ў значнай ступені ад стану фонду даведкавых выданняў. 
Дадзеныя Нацыянальнай кніжнай ш лаш  Беларусі паказваюць, што ў 90-я гады коль- 
касць даведкавых выданняў штогод складала прыкладна 150 назваў, у 1993—1994 гг. іх 
было выпушчаназначна белый—176 і 194назвы. Ад 1993 г. большую паловуадагульнай 
колькасці даведкавых выданняў друкуюць недзяржаўныя выдавептвы і арганізацыі з 
ввдавецкімі правамі. Так, у 1995 г. на іх долю прыпадала 65% даведкавых вьвданняў.

Сярод станоўчых рысаў дзейнасці недзяржаўных выдавецтваў на рынку давед ка
вых вьвданняў адзначым з’яўленне буйных выгворшў даведкавай прадукцьгі, сярод якіх 
ёсць айчынныя і сумесныя фірмы—даччыныя прадпрыемствы вядомых замежных вы- 
творшў даведкавай працукцыі. Гэга шведскі канцэрн “Тэлемедыа” і яш даччынае СП 
“Белфакг”, “НЩП -КОМПАСС”, “Мэджык”, ААТ “Місанга” іінш.

У выніку іх дзейнасці з’явіліся салідныя цггогоднікі з інфармацыяй пра Беларусь: 
тэлефонны каталог “Бизнес-Беларусь”, “КОМПАСС Беларуси, 1995/96” і інш., ство- 
раныя паюдле ўзораў даведкавай прадукцыі гэтых фірмаў. Арыгінальную і значную 
даведкавую літаратуру-выпускаюць мноіія беларускія недзяржаўныя выдавещвы.

Сама аператыўныя патоы даведкавай шфармацыі гаступаюць праз СМІ, сярод 
яих для бібліягэк найважнейшыя Пфывдычныя вьш анні. У гэтых вьщаннях ужываюцца 
зручныя формы вылучэння і структурызацыі даведкавых дадзеных. Склалася і пэўная 
тэматычная спецыялізацыя перьвздычных выцанняў у сферы шфармавання насельніцгва 

На рынку выгворчасці даведкавых вьшанняў дзяржаўныя і недзяржаўньй выдавец- 
твы і ўстановы вызначылі свае прыярытэты і інтарэсы, стварылі нямала карыснай 
даведкавай прадукцыі і маюць перспектъшу для развіцця дзейнасці, разлічваючы на 
нязменны факгф—інфармацыйныя паірэбы карыстальнікаў.

У публічных бібліятэк, на жаль, вельмі малыя магчымасці і шанцы выкарыстаць 
паток даведкавых выданняў. Асноўная прычына — спыненне працэсу нармальнага 
папаўнення новымі выданнямі, якое назіраецца ўжо на працягу некалькіх іадоў.

Востры недахоп даведкавых выданняў змусіў бібліятэкараў выкарыстоўваць ро- 
зныя спосабы, каб назапашваць дадзеньи, неабходныя для задавальнення разнастайньк 
патрэб карысгальнікаў у неабходнай інфармацьгі.
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За ш юі і і і п я  лю  адіы ў  бібліяпках створана значная колькасі п> факгшрафічных кари- 
i 'j k . якія можна падзяліцьна інфармаішйныя каргатжі: юлыіага часу (ахульнаііікавую), 
сзрвісную. справавую, адуканыйную, краязнаўчую. 3 розных крышц у іх назаііашваюцца 
важі іыя для карыстаяьнікаў звесгкі Сусірагаоцш змешаныя варыянты каргяіэк з фактаг- 
рафічнай інфармацыяй і бібліятрафічнымі матэрыяламі. Для мнопх бібяіятэк спосабам 
дапамоп чытачам стала выкарыстанне даведкавых ладзеных у розі іых відах перыёдыкі.

Дзсля паляншэння абслугоўвання карысталыіікаў у сучасных умовах можна пра- 
панаваць бібчіятэкам наступныя парады.

1. Праз сувязі з ірамадскасцю, праз кампанію “паблік рілэйшэнс” і “прэс-рілэй- 
шэнс” лэмаіжшапаляпшэннякамплекгаваі»іядаведкавымі выданняміііншымі крыні- 
цамі — носьбітамі ізтай інфармацыі. Для недзяржаўных выдавецтваў публічныя біблія- 
тэкі наўзамен могуць прапашваць рэкламу вьшднняў, як пэта робіць, напрыклад, Мінская 
ГЦБ. Большай дзейнасці можна дасягнуць праз публікаі іыі ў газетах мапэрыялаў, падрых- 
таваных бібліятэкарамі ды прысвечаных даведкавым рхурсам і звязаных з імі ласлугамі. 
Праз СМІ бібліятэкі здолеюць падвысідь сваю ролю ўвачах фамадскасці як даведкава- 
інфармацыйных цэкіраў і, нарэшце, ггрыіші'нуць маічымых ахвяравальнікаў.

2. Дамагацна стварэння ў публічных бібліялэках вялікіх гарадоў бізнес-адцзелаў ці 
бізнес-бібліятэк. Першыя крокі ў такім накірунку зроблены, напрыклад, Мінскай ГДБ і 
ІРП “Нестар”. Паспяхотадзейнічаюцьбізнес-бібліятэкі, значнуючасткуфоцдаўякіх 
складаюць даведкавыя вьйанні на базе публічных бібліяіэк Расіі і многіх іншых замежных 
краін. У бізнес-бібліятэках прыярьпэтнае абслугоўванне асапыяцый прадпрымальнікаў, 
івдывшуальных спажыўцоў, фірмаў і дапамога глых слрукгураў у рэсурсным забеспячэн- 
ні спалучаеі ща з умовай бясплатнага доступу насельніштза да даведкавых фовдаў.

3. Метадычныя цэіпры павіішы стымуляваць актывізацыю інфармацыйнай функ- 
цыі публічных бібліятэк. Неабходна сгварадь інфармацыю аб даведкавых вьщаннях і зна- 
ходжанні іх у фондах для саміх бібліятэкараў-біблісграфаў. Бясспрэчна, карысным стаў 
бы зводны каталог даведкавых і інфармацыйных вьціанняў з удзелам буйнейшых публіч- 
HbLX бібліятж. Чытачы чакаюць даведтгікаў, у якіх заўжды значнае месца належыць харак- 
тарыстыпы даведкавых выданняў. Важна вывучапь і расгтрацоўваць тэхналогію аўгачаты- 
заваі іых баз дадаеных фактаграфічнай інфармацыі (хаця ўзровень камп’югэрызацыі на- 
шых бібліятэк зародкавы, аш іак трэба працаваць з улікам перспекіывы).

У сукупнасці пералічаныя захады змаглі б палепшыцьдаведкавыя дакуменгальныя 
рэсурсы публічных бібліятэк і ўзровень інфармаваласці аб іх бібліятэкараў і насельніц- 
тва, забяспечыпь пэўны росгякасці інфармадыйнага абслугоўвання.

Беларускія праваслаўныя перыядычныя выданні 
ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Галіна КАСЦЯН ЕВР-1, заіадчык сектара 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

3 самага пачатку стварэння Н ББ у яе фоі щах была сабраі ш значная калекцыя бела- 
рускіх царкоўных выданняў. Трэба адзначыць, што вьшавецкая дзейнасць царквы ў дарэ- 
валюцыйны час была шырока прадстаўлена сі іархіяльнай перыёдыкай, богаслужэбнай і 
багаслоўскай літаратурай, кнігамі і часопісамі шік народнага чытання. Сярод выданняў 
беларускай праваслаўнай перыёдыхі таго часу ў фондах Н ББ захоўваюцца: “Вестник
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