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У шматграннай дзейнасці выдатнага арганізатара 
6 ібпіятзчна-біблія графічнай справы на Беларусі 
I.Б.Сіманоускага важна вылучыць яго дзейнасць як 
віднага вучонага-бібліяграфазнаўца, з пункту гле- 
джання сённянняга дня высветліць яго уклад у раз- 
віццё біблія графічнай Гэорыі і практыкі. Такая за
дача тым больш складаная, адказная і цікавая, што 
'У асобе I. Б.Сіманоўскага талент 6ібліёграфа-тзарз- 
тыка зліты з талентам буйнейшага кіраўніка біблія- 
тзчна-бібліяграфічнай спр-авы.

Погляды I.Б.Сіманоускага па лытаннях бібліятзч- 
на-бібліяграфічнай дзейнасці знайшлі адлюстраванне 
У  яго прамовах на мматлікіх навуковых канФерзнцы- 
ях, I I II Усерасійскіх біблія граф ічных з'ездах, 
публікацыйх выступления^, артыкулах, у манаграфіі 
"Беларуская савецкая 6іблія графія ".

Вывучэнне гэтых дакументаў дазваляе разглядаць 
погляды I.Б.Сіманоўскага аб бібпіяграфіі у двух 
аспектах: агульнатэарзтычный і У  адносінах да раз- 
в.іцця б і б л і я граф і ч н а й інфармацыі У  рзслубліцы. Пры 
ўсёй умоўнасці гзтага падзялення так» падыход даз- 
вапяе найбольш выпукла ахарактарызаваць шыракі 
тзарэтычны кругагляд выдатнага тзарзтыка і аргані- 
затара -- практика біблія графіч н а й .справы.

Тзарзтычныя ^яўленні I.Б.Сіманоўскага склаліся 
і развіваліся лад рознымі ўплывамі. Па-першае, на 
яго бібліяграфічны светапогляд значны ўплыў аказа
ла шырока прызнаная У  20-я гады квапіФікацыя біб- 
ліяграфіі як кнігазнаўчей дысцыппіны. Па-другое, 
кожнае выступление і пубпікацыя І.Б.Сіманоўскага,

кожнае яго дзеянне лрасякнуты гарачым жаданнем вы
сока падняць грамадскую ропю бібліяграфіі, аргані- 
заваць яе па-новаму на дзяржаўнай аснове.

У дакладзе на I Усерасі«скім біблія графічным 
з'ездзе I.Б .Сіманоўскі разгляда? бібліяграфій у 
складзе кнігазна^ства як агульнай навукі аб кнізе. 
У адрозненне ад многіх вядомых яго сучаснікаў -- 
Б .С .Баднарскага, М.М.Куфаева, Я.1.Шамурына і інных 
-- самастойнасць бібліяграфіі як навуковай дысцып- 
піны выклікала у  яго сумненні. I.Б.Сіманоўскі лі- 
чыў, што бібліяграфія не набыла ямчз паўнаты атры- 
буцы і, неабходнай для самастойнай дысцыпліны, і 
ладкрзсліваў, кто, на яго думку, у бібліяграфіі 
склаўся толькі "пзўны спецыяльны метад". У далей- 
шым развіцці кн ігазна^ства падзеліцца на самастой- 
ныя часткі. "Заўчасная дыферэнцыяцыя кнігазнаўства 
на самастойныя часткі можа прывесці да метадапа- 
гічнай блытаніны", -- засцерагаў I.Б .Сіманоре кі . 3
сённяшнік пазіцый непьга аднесці агулЬну» трактов
ку І.Б.Сіманоўскім бібліяграфіі да піку авангард- 
н ы >: (перадавых, гістарычна перспектыўных) на свой
час, таму што у м а  на I Усерасійскім біб л іяграфіч- 
ным з 'ездзе Н. Ю. Ульяненскі і асабліва Я.І'Грабен- 
ш ч ы к о ў бопьш дакпадна раскрылі структуру бібпія- 
графіі , я к тзарэтычны раздзел.

Поглнды І.Б.Сіманоўскага вартыя ўвагі сваёй п а - 
трабавальнасцю да структуры біблія графічнай навукі 
1 яр м е т а д в л а п ч н а г а  апарата. Бі6 л iя графічны метад 
І.Б.Сіманоўскі адЕ-.нзчцў я>- "закончены метад арга- 
нізацыі і памерпдняй апрацо^к» належнага навукова- 
му даспедаеанню i at.a г у л ь ней ни11 л i тарат урна га ма- 
тэрыялу i называу яго алным з асно^ных метадаў на- 
вуковага б іб л іятзказнаўства. Прапву гзтага метаду 
бачыУ у дасягненнях /ізйымальнай сістзмы і лічыў, 
што с к п а У с я ё н гістарычнсі '1 п р а ц э с е р а з в 1 ц ц я прыё- 
ма^ 1 форма? 6)б п ія г pa і ічнай работы 1 можа мець 
та г сам а поымяненне " ры«:падчыцкай j навуковай 
дзейнасці.
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Такое тлумачэнне метаду і яго ропі пацвярджае 
паслядоўнасць кнігазмаўчага разумения бібліягра- 
фіі, уласцівае I.Б.Сіманоўскаму. Пераважная ўвага 
да дакументау, як аб'ектаў бібліяграфіі прывяла 
прадстаўніко> кнігізнаўчага падыходу да такіх буй
ных дасягнення?, як распрацоўка дзесятковай йгпасі- 
Фікацыі, развіццё цэнтрапізаванай каталагізацыі 
друкавамых твораў, да намаганняў па стандартызацыі 
бібліяграфічнага апісання і выпрацоўцы адеіных 
прынцыпаў і правілаў каталагізацыі. Так, І.Б.Сіма- 
но?скі вепьмі высока і рзалістычна ацэньваў ства- 
рэнне "дзцымальнай сістзмы”*, называв яе этапам У 

развіцці бібліяграфічнай думкі. Галоўным дасягнен- 
нем лічыу распрацоўку сістэмы вызначальнікаў, ркія 
У спалучэнні з сістэаатычным індзксам стваралі 
магчымасць самага мырокага і шматаспектнага адпм- 
стравання дакументау. Разам з тым, I.Б.Сіманоўскі 
адзначаў недасканапасць асноуных дзяленняў і прад- 
бачы} неабходнасць змененняў, сумняваўся у  
міжнароднасці гэтай сістзмы, хаця станоўча 
ацзньваў яе каардынацыйны зфект.

Признание бібпіяграфічнага метаду J якасці важ- 
неййага метаду навуковага бібліятзказнаўства дапа- 
магло I.Б.Сіманоўскаму паставіць і бліскуча выра- 
■ыць прабпему сутнасці і характеру дзейнасці наву-

_к_ова й _6_ібл іятэкі * *._ ̂ н  _ба_чы^ _буд^чый_й(_ _н а в ̂ ковых _

* Назва УДК уведзена толькі У  2-м выданні таблійы у
1927— 1932 гг.
9* У першай палове 20-х гадоў у параўнанні з за- 
ходйімі краінамі, перш за Усе з ЗША, у СССР біб- 
ліяграФічная дзейнасць у вялікіх універсальных і 
спецыяльных навуковых бібліятэках вялася нязначна. 
Так, даведачныя б»ро, якія у далеЙшым былі пера’гт- 
вораны У • д а в е дачна-біб п ія граФічныя аддзепы, упер- 
шыню з ’явіліся у Румянцаўскай бібліятзцы і Пубпіч- 
най бібліятзцы імя М. Я. Салты>-ова-Шчадрына у канцы 

1918 г.

бібліятзк не як пасіўных кнігасховішчаў, а як ак
тивных бібпія графічных устаноў ці , як казау Іосіф 
Бенцыянавіч, біблія графічных інстытутаў. Яго вы
ступление на I Усерасійскім бібліяграФічным э е з -  
дзе, якое ён скончыў гарачым заклікам развіваць 
біблія графічную Функцию (дзейнасць) у буйнейших 
кнігасховіычах, было сустрэта з вялікай прыхільна- 
сцп. У падыходах да арганізацйі бібліяграфічнай 
дзейнасці I.Б .Сіманоўскі лрыкметна разыходзіўся з 
такім значным аўтарытэтам таго часу як Jl.H.Tpanoy- 
скі, які настойваў на стварэнні самастойных біб- 
ліяграфічных інстытутаў. І.Б.Сіманоўскі ж даказва? 
нэтазгоднасць надаць Функцыі нацыянальных і края- 
вых бібліяграфічных інстытута? дзяржаўным і вялі- 
кім навуковым бібліятэкам ("энцыклапедычнага" ха
рактеру).

Ідэя арганізайыі бібліяграфічнай работы У  
дзяржаўных бібліятэках прывяла 1. Б. Сіманоўскага да 
питания аб кіраванні сістэмай бібліяграфічнай 
дзейнасці. Варта адзначыць, нто I.Б.Сіманоўскі У  
сярэдзіне 20-х гадоў абгрунтаваў неабходнасць 
стварэння у  рэспубліцы нацыянальнага біблія графіч- 
нага цэнтра і арганізацыі ўсесаюзнай асацыяцыі 
6іблія графічных устаноў з адйым арганізацыйным і 
метаднчнйм цзнтрам (у якасці яго прапанаваў усеса- 
юзны біблія графічны інстытут).# Гэты цзнтр павінен 
выконваць каардынацы» работы аўтаномных, рзспублі- 
канскіх б»ро і праводзіць 6і 6лія графічныя з'езды, 
ствараць цзнтралізавана крыніцы агульнай рзтра- 
слекты^най бібліяграфіі айчыннай і замежнай літа- 
р а т у р ы .

Рзспубліканскім бібліяграфічкым цэнтрам І.Б.Сі- 
_с п к^ л Б і  бл і_я_графі ч_нае__6іушл _

♦ Наогул, ідэя нацыянапьных і б і бл і я граф*і ч ных 
дэнтра?' у большасці краін сфармі равалася значна 
па-ней у працэср распрацоўкі канцзпцыі нацыяналь- 
нага біблія графічнага ўліку новых выданняу.
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якое пэ^ны час існавала rk орган кааперавання ра
боты па стварэнн» картатэкі беларусазнаўчай літа- 
ратуры і даведачнаму бібліяграфічнаму абслугоўван- 

ню.
Значную цікавасць уя^ляе вывучзнне поглядаў 

,1.Б.Сіманоускага на біблія графічнае навучанне. Ён 
-нас'тойваў на бібліяграфічнай адукацыі студэнтаў 
розных вышэйшых навучальных устаноў і, як знакамі- 
ты Й.Дзьюі, даказвау, што авалодванне бібліягра- 
фічным метадам дазваляе студэнтам самастойна набы- 
ваць веды па выбранай спецыяльнасці. Ён та «.сама 
пічыў, што увядзенне бібліяграфічных семінараў па 
спецыяпьных дысцмплінах будзе садзейнічаць бопы» 
паглыбленаму іх вывучзнню.

Па тэарзтыка-арганізацыйных прабпемах якія, па- 
чынаючы з 1926 г. ,займаюць I. Б .Сіманоўскага больш, 
чым абстрактна-тзарэтычйыя і метадалагічныя пытан- 
ні, ён лічыу неабходным стварыць дасканапую сістэ- 
му бібліяграфіі на дзяржаўнай аснове. Гэта ідэя 

• цалкам захапіла I.Б.Сіманоўскага. ён добра ўяўпя^, 
■то ўперныню У  гісторыі бібліяграфіі ўзнікпа маг- 
чымасць цалкам пабудаваць бі блі я графі чную сістэму 
на дзяржаўнай аснове, каб развіць буйную калектыў- 
нун бібліяграфічную працу, пазбегнуць хібаў той 
гістарычнай стадыі, калі яна знаходзілася на 
узроуні "індывідуальных спроб".

Тэарэтыка-аргамізацыйныя пытанні , якія распра- 
цава? І.Б.Сіманоўскі, сведчаць аб імкненні ства
рыць сістэму бібпіяграфічнай інфармацыі, заснава- 
ну» на прынцыпах цзнтралізацыі, каардынацыі і ра- 
цыянальнай арганізацыі. Дзепя гэтага, як адзначыў 
ён у прамове на II Усерасійскім бібліяграфічным 
з'ездзе, патрэбна выдзеліць чатыры асно^ныя на- 
прамкі развіцця біблія графіі: стварэнне дзяржаўнай 
службы бібпія графічнай інфармацыі і каардынацыі яе 
работы ва ўсесаюзным маштабе, рацыяналізацыя бягу- 
чай бібліяграфічнай дакументацыі, пастаноўка рабо
ты па рэтраспектыўнай бібліяграФіі , як мага бопьш

по^нае, зканомнае і прыкладное выкарыстанне выні- 
к а у  6ібліяграфічнай работы.

Многія з гзтых і іншых ідэй I.Б.Сіманоўскі змог 
ажыццявіць на практыцы. Таму вывучэнне матзрыяла?,' 
прысвечаных пытанням арганізацыі бібліятзчна-бі6- 
ліяграфічнай дзейнасці на Беларусі, дазваляе 
сцвярджаць, што I.Б.Сіманоўскаму належыць першая 
цзласная канцзлцыя стварзння рэспубліканскай біб- 
ліяграфічнай інфармацыі. Наступная была распраца- 
вана В . Е .Лявончыкавым ва ўмовах новага якаснага 
стану бібліятэчна-біблія графічнай справы і на но
вым тэарэтыка-метадалагічным Фундаменце.

Тэарэтычна-арганізацыйныя ідзі аб бібліяграфіі 
I.Б.Сіманоўскі ^караніў у дзейнасць ДзяржаУнай 
(Нацыянальнай) бібліятзкі Бепарусі. Спачатку ён 
лічыў, што рэспубліканскім цэнтрам бібліяграфічкай 
работы павінна быць Бепарускае бі6 лія графічнае бю
ро. Але тэарэтычнае асэнсаванне біблія графічнай 
Функцыі навуковай бібліятэкі спрыяла змене погля- 
даў. Як кі'ра^нік Дзяржаўнай бібліятэкі І.Б.Сіма- 
ноўск і і мкнуўся развіваць яе бібліяграфічную дзейг- 
насць. Ён стау ініцыятарам работы Беларускай кніж- 
най палаты (уваходзіла у склад ДзяржаўнаЙ біблія- 
тэкі) па дзяржаўнаму бібліяграфічнаму Уліку твораў 
друку,' статыстыкі друку і выдання "Летапісу друку 
БССР “.

Пад кіра^ніцтвам I.Б.Сіманоўскага у  20-я гады 
разгарнулася шырокая дзейнасць па рэтраспектыўнаму 
нацыянальнаму бібліяграфічнаму ўліку. Былі падрых- 
таваны і выданы паказапьнікі У  серыі "Летапіс бе- 
ларускага друку".

Імкненне Сіманоўскага актывізаваць лрапаганду 
кнігі дпя насавага чытача выразілася у  арганізацыі 
У Дзяржаўнай бібліятэцы першага у  СССР самадтойна- 
га рэкамендацыйна-6іблія графічнага падраздзялення 
-- аддзела рэкамендацыйнай біблія графіі. На праця- 
гу Усёй творчай дзейнасці I. Б.Сі маноўскі клапаціў- 
ся аб пошуку аптымальных Форм рэкамендацыйна-біб- 
ліяграфічнай інфармацыі. Шэраг яго прапаноУ быпі
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рэалізаваны. Так, з ЗО-х гадоу Сіманоўскі нас-то й- 
ліва в у к а у  найлепшае увасабление для органа бягу- 
чай універсальнай рэканендацыйнай бібпія графіі. I 
сёння самае папулярнае у беларускіх бібліятзках 
бібліяграфічнае выданне—  “Новыя кнігі Беларусі1* —  

, было створана па яго плану.
I. Б.Сіманоўскі добра усведамляу, што бібліягра- 

фічная дзейнасць павінна развівацца на грунтоўнай 
навуковай падставе. Невыпадкова у лачатку 30-х га
доу у Дзяржаўнай бібліятзцы была адкрыта аспіран- 
тура; перйымі аслірантамі сталі супрацоўні кі. біб- 
ліяграфічнага аддзела.

Пытаннен, якому I.Б.Сімано^скі придавав выклмч- 
нае значэнне, била каардынацйя бібліяграфічнай 
дзейнасці. Ён бачыУ у каардйнацыі шмат зканомнай і 
рацыянальнай арганізацйі бібліяграФічнай інфарма- 
цйі. Разглядайчы беларускум бібліяграфім У  складзе 
«матнацнянальнаЙ савецкай бібліяграфіі , Сімано^скі 
імкнуУся арганізаваць широкае вйкарйстанне біблія- 
графічнай інфармацыі агульнасаюзных цэнтраў на 
рускай мове. Вядомы яго звароты У  ДБ/1 СССР аб ат- 
рйманні для рэспублікі дастатковай колькасці 
экземпляра^ рзкамендацыйных бібліяграфічных дапа- 
можнікаУ; шматлікія выступленні па праблемах каар- 
дынацйі і дзейнасці кніжных палат.

На жаль, I.Б.Сіманоўскі не дастаткова асэнсава? 
самастойнасць беларускай дзяржавы і У  яго выступ- 
пеннях назіраецца падмена 'ланяцця? "дзяржава" і 
"край", а часам недаацэиьвалася важнасць развіцця 
мекаторых напрамкаў бібліяграфіі. I.Б .Сіманоўскі 
быў першнм даследчыкам гісторыі беларускай біблія- 
графіі. Яго манаграфія "Беларуская савецкая біб- 
ліяграфія" —  грунтоўнае даследаванне бібліягра- 
фічнай работй Дзяржаўнай бібліятэкі з часу засна- 
вання да пачатку 60-х гадоў.

Агульны Уклад I. Б. Сімано^скага У  развіццё тэа- 
рэтыка-арганізацыйных асноу біблі яг рафіі, аргані- 
зацый бібліяграфічнай дзейнасці У рэспубліцы можна

параУнаць з роляй найбольш выдатных бібліёграфаў 
XX стагоддзя.

Е .К.Александрова, зам. 
директора Государственной 
библиотеки Украины

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА БИБЛИОТЕК УКРАИНЫ» СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

(Сообщения на межведомствен
ной конференции Беларуси 
"Библиотека и общество", 
октябрь 1992 г.)

Со дня провозглашения независимости Украины
прошло немного времени, однако уже сделаны первые 
шаги по неведомой до сих пор дороге вхождения рес
публики в мировое цивилизованное сообщество! опре
делены герб, Флаг, гимн Украины; установлены дип
ломатические отношения со 100 странами мира; 125 
стран признали ее как государство. Выработаны и 
начинает действовать законы, которыми руководству
ются и библиотеки: "Основы законодательства Украи
ны о культуре", определившие стабильный уровень 
отчислений на отрасль не менее 87. национального 
дохода; об информации; на рассмотрении в прави
тельстве закон о печати, на очереди -- о библиоте
ках. Действует Закон Украины о языках.

гоздаются условия для национально-духовного
развития. Активно работают Всеукраинское общество 
"Просвіта" им. Тараса Шевченко, Международная и 
республиканская ассоциация украйн истов, Фонд куль
туры; остановлен процесс вымирания украинских
ш * о п . Возрождена Киево-Могилянская академия; соз
дано бопее 200 учебных заведений новых типов -- 
лицеев, гимназий, колледжей, воскресных церковных
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