
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь  
Вучэбна-метадычнае аб’яднанне  

па адукацыі ў галіне культуры і мастацтваў 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЭХНАЛАГІЧНЫ БІБЛІЯТЭЧНЫ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне  
для спецыяльнасці 1-23 01 11  

Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках), 
напрамку спецыяльнасці 1-23 01 11-01 Бібліятэчна-

інфармацыйная дзейнасць (менеджмент) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мінск 2018 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 2 
СКЛАДАЛЬНІК 
Ю. М. Галкоўская, дацэнт кафедры менеджменту інфармацый-
на-дакументнай сферы ўстановы адукацыі «Беларускі дзяр-
жаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат педага-
гічных навук 
 
 
РЭЦЭНЗЕНТЫ: 
І. Б. Стралкова, вучоны сакратар дзяржаўнай установы «Бела-
руская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І. С. Лупіновіча НАН 
Беларусі», кандыдат педагагічных навук, дацэнт; 
вучоны савет дзяржаўнай установы «Цэнтральная навуковая 
бібліятэка імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі» 

 
 
 
 

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ Ў ЯКАСЦІ  
ТЫПАВОЙ: 
кафедрай менеджменту інфармацыйна-дакументнай сферы 
ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт куль-
туры і мастацтваў» (пратакол № 3 ад 25.11.2016 г.); 
прэзідыумам навукова-метадычнага савета ўстановы адукацыі 
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» 
(пратакол № 2 ад 08.12.2016 г.); 
навукова-метадычным саветам па бібліятэказнаўстве і біб-
ліяграфіі вучэбна-метадычнага аб’яднання па адукацыі ў галіне 
культуры і мастацтваў (пратакол № 2 ад 16.03.2017 г.) 
 
 
 
 
 
 
Адказны за рэдакцыю: В. Б. Кудласевіч 
Адказны за выпуск: Ю. М. Галкоўская 
 
 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 3 
ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 
Тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне «Тэх-

налагічны бібліятэчны менеджмент» распрацавана для ўстаноў 
вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з 
патрабаваннямі адукацыйнага стандарту вышэйшай адукацыі  
I ступені па спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфар-
мацыйная дзейнасць (па напрамках). 

Актуальнасць вывучэння гэтай вучэбнай дысцыпліны абу-
моўлена тым, што кіраванне бібліятэчнай тэхналогіяй не можа 
ажыццяўляцца без ведання навуковых і практычных дасяг-
ненняў у галіне тэхналагічнага менеджменту, тэарэтычнага 
абгрунтавання працэсаў планавання і ўводу ў эксплуатацыю 
новых сродкаў, абсталявання. Інтэнсіфікацыя развіцця тэхніч-
ных сродкаў, з’яўленне прагрэсіўных інфармацыйных і камуні-
кацыйных сістэм, пастаянная актуалізацыя праграмнага забес-
пячэння ўздзейнічаюць на функцыянаванне бібліятэчна-інфар-
мацыйных устаноў і патрабуюць паскарэння іх тэхналагічнага 
развіцця з мэтай павышэння якасці бібліятэчнага, інфармацый-
нага і даведачна-бібліяграфічнага абслугоўвання, мадэрнізацыі 
традыцыйных форм і метадаў работы, аптымізацыі асноўных 
вытворчых цыклаў (фарміраванне інфармацыйных рэсурсаў, 
абслугоўванне карыстальнікаў і інш.). На сучасным этапе біб-
ліятэкам падчас прыходзіцца радыкальна перабудоўваць сваю 
дзейнасць, фарміраваць новыя структуры, што патрабуе ады-
ходу ад традыцыйных тэхналогій, якія закладваліся многімі 
пакаленнямі бібліятэкараў-бібліёграфаў, і ведання сучасных 
найбольш рацыянальных тэхналогій, арганізацыйна-тэхнала-
гічных рашэнняў, а таксама ўменняў выкарыстоўваць патэн-
цыял вылічальнай тэхнікі для аптымізацыі бібліятэчнай 
тэхналогіі. 

Вучэбная дысцыпліна структуравана па раздзелах і тэмах, 
якія ўяўляюць сабой адносна самастойныя ўзбуйненыя дыдак-
тычныя адзінкі зместу навучання. Змест тэм абапіраецца і 
спалучаецца з набытымі студэнтамі ведамі і ўменнямі пры 
вывучэнні цыкла агульнанавуковых і агульнапрафесійных дыс-
цыплін – «Тэорыя інфармацыі і дакументалогія», «Бібліятэка-
знаўства», «Бібліяграфазнаўства», «Асновы інфармацыйных 
тэхналогій» і цыкла спецыяльных дысцыплін – «Інфарма-
цыйныя рэсурсы», «Аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфарма-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 4 
цыйныя сістэмы», «Бібліятэчна-інфармацыйнае абслугоўванне. 
Раздзел 1. Арганізацыя і тэхналогія бібліяграфічнай работы», 
«Бібліятэчна-інфармацыйны маркетынг і менеджмент», «Са-
цыякультурная дзейнасць бібліятэк». У сваю чаргу веды і 
ўменні, атрыманыя пры вывучэнні вучэбнай дысцыпліны, з’яў-
ляюцца асновай для засваення матэрыялу асобных вучэбных 
дысцыплін для напрамку спецыяльнасці 1-23 01 11-01 Біб-
ліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (менеджмент), у прыват-
насці такіх, як «Эканоміка бібліятэчна-інфармацыйнай дзей-
насці», «Інавацыйны бібліятэчны менеджмент». 

Мэта вучэбнай дысцыпліны – засваенне студэнтамі тэарэ-
тычных заканамернасцей развіцця бібліятэчных тэхналогій, іх 
спецыфікі, прынцыпаў і тэарэтыка-арганізацыйных асноў 
кіравання бібліятэчнымі тэхналогіямі, асаблівасцей арганізацыі 
і ажыццяўлення важнейшых кірункаў практычнай тэхналагіч-
най дзейнасці бібліятэк. 

Мэтавая накіраванасць вучэбнай дысцыпліны абумовіла 
кола задач: 

– сфарміраваць веды па тэарэтыка-арганізацыйных асновах 
тэхналагічнага бібліятэчнага менеджменту як састаўнай часткі 
сістэмы кіравання бібліятэкай; 

– сфарміраваць уменні мадэлявання бібліятэчнай тэхналогіі, 
падрыхтоўкі блок-схем, тэхналагічных карт і маршрутных 
лістоў, нарміравання бібліятэчных працэсаў, фарміравання сіс-
тэмы дакументацыі, рэгламентуючай бібліятэчную тэхналогію; 

– раскрыць патэнцыял тэхналагічнага бібліятэчнага менедж-
менту як інструмента кіравання інавацыйнымі працэсамі ў 
бібліятэчна-інфармацыйнай сферы, як інструмента эфектыў-
нага аднаўлення і ўдасканалення прафесійнай дзейнасці; 

– сфарміраваць разуменне спецыфікі і значнасці тэхналагіч-
най дзейнасці для развіцця і ўдасканалення бібліятэк. 

Засваенне вучэбнай дысцыпліны «Тэхналагічны бібліятэчны 
менеджмент» па напрамку спецыяльнасці 1-23 01 11-01 Біб-
ліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (менеджмент) павінна 
забяспечыць фарміраванне наступных кампетэнцый.  

Акадэмічныя кампетэнцыі:  
АК-1. Умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтыч-

ныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач.  
АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам.  
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АК-5. Быць здольным параджаць новыя ідэі (валодаць крэ-

атыўнасцю). 
АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам да выра-

шэння праблем. 
Прафесійныя кампетэнцыі: 
Вытворча-тэхналагічная дзейнасць 
ПК-4. Весці інфармацыйна-бібліяграфічнае абслугоўванне 

карыстальнікаў розных сфер дзейнасці. 
ПК-5. Весці бібліятэчнае абслугоўванне розных груп 

карыстальнікаў.  
ПК-24. Выкарыстоўваць інструментарый тэхналагічнага біб-

ліятэчнага менеджменту. 
Арганізацыйна-кіраўніцкая дзейнасць  
ПК-20. Выконваць асноўныя функцыі кіравання структур-

нымі падраздзяленнямі бібліятэк; кантраляваць і падтрым-
ліваць у іх працоўную і вытворчую дысцыпліну.  

ПК-21. Ажыццяўляць планаванне, улік і справаздачнасць 
бібліятэчна-інфармацыйнай работы. 

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны «Тэхналагічны 
бібліятэчны менеджмент» студэнт павінен ведаць: 

– асноўныя паняцці, катэгорыі, прынцыпы і метады тэхна-
лагічнага бібліятэчнага менеджменту; 

– інструментарый, віды кіраўнічых тэхналагічных рашэнняў, 
метады падрыхтоўкі, арганізацыі і кантролю выканання прыня-
тых тэхналагічных рашэнняў; 

– ключавыя элементы бібліятэчнай тэхналогіі, патрабаванні 
тэхналагічнай дысцыпліны і методыку стварэння тэхналагіч-
най сістэмы бібліятэкі; 

– маркетынгавую стратэгію развіцця бібліятэкі для абгрун-
тавання асартыментнай палітыкі і пашырэння наменклатуры 
прадуктаў і паслуг, асваення тэхналогіі новых відаў біблія-
тэчна-інфармацыйнай вытворчасці (кансалтынгавай, навукова-
аналітычнай, выдавецкай, педагагічнай, рэкламнай і інш.); 

– нарматыўна-тэхналагічную дакументацыю тэхналагічнага 
менеджменту; 

умець: 
– ажыццяўляць мадэляванне тэхналагічных працэсаў; 
– распрацоўваць нормы часу на ажыццяўленне бібліятэчна-

інфармацыйных працэсаў у аўтаматызаваным рэжыме; 
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 6 
– вызначаць эфектыўнасць бібліятэчнай тэхналогіі шляхам 

правядзення тэхніка-эканамічнага аналізу; 
– прымяняць сістэму аўтсорсінгу ў бібліятэчна-інфармацый-

най тэхналогіі; 
– ствараць базу даных дакументаў, рэгламентуючых біблія-

тэчную тэхналогію; 
– распрацоўваць і ўкараняць сістэму менеджменту якасці ў 

бібліятэцы; 
валодаць: 
– методыкамі распрацоўкі і мадэлявання бібліятэчнай тэх-

налогіі; 
– навыкамі падрыхтоўкі блок-схем, тэхналагічных карт і 

маршрутных лістоў; 
– прыёмамі і метадамі нарміравання бібліятэчных працэсаў. 
З ліку эфектыўных педагагічных метадаў і тэхналогій наву-

чання, якія садзейнічаюць набыццю студэнтамі тэарэтычных, 
арганізацыйна-метадычных ведаў у галіне тэхналагічнага біб-
ліятэчнага менеджменту і фарміраванню ў іх вопыту сама-
стойнага вырашэння разнастайных задач, вылучаюцца 
наступныя: 

– тэхналогіі вучэбна-даследчыцкай дзейнасці; 
– праектныя тэхналогіі; 
– тэхналогія праблемнага навучання (праблемнае выкладан-

не, часткова пошукавы метад), якая рэалізуецца на лекцыйных 
занятках; 

– тэхналогія навучання як вучэбнага даследавання, якая 
рэалізуецца на практычных занятках і пры самастойнай рабоце 
студэнта; 

– камунікатыўныя тэхналогіі, заснаваныя на актыўных фор-
мах і метадах навучання (дыскусія, вучэбныя дэбаты, круглы 
стол і інш.); 

– тэарэтыка-інфармацыйныя метады: дыялагічна пабудава-
нага вуснага выкладання вучэбнага матэрыялу, тлумачэння 
паняццяў, вывучэння рэгламентуючых дакументаў; 

– практыка-аперацыйныя метады: распрацоўка блок-схем, 
тэхналагічных карт і маршрутных лістоў, нарміраванне біблія-
тэчных працэсаў; 

– пошукава-эўрыстычныя метады: аналіз арганізацыйна-
рэгламентуючых дакументаў, фарміраванне сістэмы дакумен-
тацыі, рэгламентуючай бібліятэчную тэхналогію. 
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Для кіравання вучэбным працэсам і арганізацыі кантрольна-

ацэначнай дзейнасці выкладчыкам рэкамендуецца выкарыстоў-
ваць рэйтынгавую сістэму ацэнкі вучэбна-пазнавальнай і 
даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай 
самастойнай работы, вучэбна-метадычныя комплексы. 

Пры вывучэнні вучэбнай дысцыпліны «Тэхналагічны біб-
ліятэчны менеджмент» выкарыстоўваюцца аўдыторная і гру-
павая формы заняткаў. 

Паспяховаму засваенню вучэбнай дысцыпліны спрыяе 
ўключэнне заданняў па дысцыпліне ў праграму вытворчай 
практыкі. 

У адпаведнасці з адукацыйным стандартам і тыпавым вучэб-
ным планам на вывучэнне вучэбнай дысцыпліны «Тэхна-
лагічны бібліятэчны менеджмент» для напрамку спецыяль-
насці 1-23 01 11-01 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць 
(менеджмент) усяго адведзена 90 гадзін, з якіх 60 гадзін – 
аўдыторныя заняткі. Прыкладнае размеркаванне аўдыторных 
гадзін па відах заняткаў: 22 гадзіны – лекцыі, 18 гадзін – 
лабараторныя заняткі, 10 гадзін – семінарскія заняткі, 10 га-
дзін – практычныя заняткі. 

Рэкамендаваная форма кантролю ведаў студэнтаў – экзамен. 
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
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Уводзіны  1 1    
Раздзел І. Тэарэтычныя асновы тэхналагічнага  

бібліятэчнага менеджменту 
Тэма 1. Тэхналагічны менеджмент як 
састаўная частка сістэмы кіравання 
бібліятэкай 

3 1  2  

Тэма 2. Катэгорыі тэхналагічнага 
бібліятэчнага менеджменту 

2 2    

Тэма 3. Сістэма прынцыпаў і функцый 
тэхналагічнага бібліятэчнага 
менеджменту 

2 2    

Раздзел ІІ. Інструментарый тэхналагічнага  
бібліятэчнага менеджменту  

Тэма 4. Тэхналагічныя аўдыт і кансал-
тынг у сістэме інструментаў тэхналагіч-
нага бібліятэчнага менеджменту 

8 2 2 2 2 

Тэма 5. Тэхналагічныя маніторынг і 
трансферт як інструменты тэхналагічнага 
бібліятэчнага менеджменту 

6 2  2 2 

Тэма 6. Нарміраванне бібліятэчна-інфар-
мацыйных працэсаў 

8 2 4  2 

Тэма 7. Рэгламентаванне як інструмент 
тэхналагічнага бібліятэчнага менеджменту 

4 2   2 

Раздзел ІІІ. Арганізацыйныя асновы распрацоўкі і аптымізацыі 
бібліятэчных тэхналагічных працэсаў 

Тэма 8. Тэхналагічная служба бібліятэкі 6 2  2 2 
Тэма 9. Арганізацыйна-тэхналагічная 
дакументацыя бібліятэкі 

6 2 2  2 

Тэма 10. Мадэляванне бібліятэчнай тэх-
налогіі 

8 2 2  4 

Тэма 11. Ацэнка эфектыўнасці біблія-
тэчнай тэхналогіі 

6 2  2 2 

Разам… 60 22 10 10 18 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 9 
ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 
Уводзіны 

Прадмет, змест і задачы вучэбнай дысцыпліны «Тэхнала-
гічны бібліятэчны менеджмент». Яе месца ў сістэме пра-
фесійнай падрыхтоўкі будучага спецыяліста. Практычная накі-
раванасць вучэбнай дысцыпліны. Веды і ўменні, якія набы-
ваюць студэнты ў працэсе вывучэння вучэбнай дысцыпліны. 
Яе ўзаемасувязі з іншымі спецыяльнымі дысцыплінамі цыкла 
бібліятэчна-інфармацыйнага менеджменту. Асноўныя віды 
вучэбных заняткаў і арганізацыя самастойнай работы сту-
дэнтаў. Формы кантролю. Характарыстыка забяспечанасці ву-
чэбнай дысцыпліны вучэбна-метадычнай дакументацыяй. 

 
 

Раздзел І. Тэарэтычныя асновы  
тэхналагічнага бібліятэчнага менеджменту 

 
Тэма 1. Тэхналагічны менеджмент 

як састаўная частка сістэмы кіравання бібліятэкай 
Тэхналогія: асноўныя падыходы да трактоўкі зместу паняц-

ця, структура. Класіфікацыя тэхналогій. Тэхналагічны біблія-
тэчны менеджмент: сутнасць і месца ў сістэме агульнага ме-
неджменту бібліятэкі. Асноўныя паняцці тэхналагічнага біблія-
тэчнага менеджменту. Бібліятэчная тэхналогія: сутнасць па-
няцця, характэрныя асаблівасці. Гісторыя развіцця бібліятэч-
ных тэхналогій.  

Значэнне тэхналагічнага бібліятэчнага менеджменту для 
функцыянавання бібліятэкі як тэхналагічнай сістэмы. Задачы 
тэхналагічнага бібліятэчнага менеджменту. Аналіз бібліятэч-
ных тэхналогій як аснова распрацоўкі тэхналагічнай і струк-
турна-функцыянальнай мадэлі бібліятэкі. Узаемасувязь стратэ-
гічных і інавацыйных напрамкаў развіцця бібліятэкі з тэхнала-
гічнымі рашэннямі. Функцыянаванне бібліятэкі як тэхналагіч-
най сістэмы.  

Асноўныя тэхналагічныя цыклы бібліятэк: фарміраванне 
фондаў, фарміраванне бібліяграфічных баз даных, абслугоў-
ванне карыстальнікаў і інш. Працэсы і аперацыі як састаўная 
частка бібліятэчнай тэхналогіі. 
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Тэма 2. Катэгорыі тэхналагічнага  

бібліятэчнага менеджменту 
Катэгорыі тэхналагічнага менеджменту: змест паняцця. 

Склад асноўных катэгорый тэхналагічнага бібліятэчнага ме-
неджменту.  

Аб’екты тэхналагічнага менеджменту: асноўныя групы, 
віды. Бібліятэка як аб’ект тэхналагічнага бібліятэчнага ме-
неджменту.  

Суб’екты тэхналагічнага менеджменту: агульная характа-
рыстыка. Тэхналагічны ўзровень у агульнай сістэме кіравання 
бібліятэкай. Менеджары-тэхнолагі як суб’екты менеджменту, 
іх функцыі. 

Метады тэхналагічнага бібліятэчнага менеджменту: даслед-
чыя, арганізацыйна-распарадчыя, эканамічныя, сацыяльна-
псіхалагічныя. Метады мазгавога штурму, аналізу сітуацый, 
аперацыяналізацыі паняццяў, вуснага апытання, анкетавання, 
метад «Дэльфі» і інш. 
 

Тэма 3. Сістэма прынцыпаў і функцый  
тэхналагічнага бібліятэчнага менеджменту 

Прынцыпы і функцыі тэхналагічнага менеджменту: азначэн-
не паняццяў, прызначэнне.  

Прынцыпы кіравання А. Фаёля і рацыянальнага кіравання 
Г. Эмерсана як аснова рацыянальнай арганізацыі вытворчасці. 
Суадносіны агульных прынцыпаў менеджменту і прынцыпаў 
тэхналагічнага менеджменту. Прыватныя прынцыпы тэхна-
лагічнага бібліятэчнага менеджменту: аб’ектыўнасці і паўнаты 
інфармацыі ў кіраванні тэхналагічнай сістэмай, бесперапын-
насці тэхналагічнага працэсу, найкарацейшага маршруту 
(праматочнасці), аптымальнасці, рытмічнасці і раўнамернасці  
і інш. Агульная характарыстыка прынцыпаў.  

Функцыі менеджменту як кірункі ўпраўленчай дзейнасці. 
Функцыі тэхналагічнага менеджменту: агульныя і дапамож-
ныя. Класіфікацыя функцый тэхналагічнага бібліятэчнага ме-
неджменту ў залежнасці ад стадый кіравання: стадыя пры-
няцця кіраўнічага рашэння, стадыя рэалізацыі рашэння, стадыя 
кантролю. 
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Раздзел ІІ. Інструментарый тэхналагічнага  

бібліятэчнага менеджменту 
 

Тэма 4. Тэхналагічныя аўдыт і кансалтынг у сістэме 
інструментаў тэхналагічнага бібліятэчнага менеджменту 

Інструменты тэхналагічнага менеджменту як сродкі адап-
тацыі бібліятэк да ўмоў знешняга і ўнутранага асяроддзя, рэ-
сурсных абмежаванняў і іншых фактараў жыццядзейнасці 
бібліятэк, як сродкі кіравання тэхналагічным развіццём біблія-
тэкі. Асноўныя інструменты тэхналагічнага бібліятэчнага ме-
неджменту: тэхналагічныя аўдыт, кансалтынг, маніторынг, 
трансферт, нарміраванне, рэгламентаванне. 

Аўдыт: азначэнне паняцця. Асноўныя складаючыя паняцця 
«тэхналагічны аўдыт». Аўдыт у сістэме аб’ектыўнай ацэнкі 
даных і фактаў функцыянавання бібліятэкі як тэхналагічнай 
сістэмы. Мэта і задачы тэхналагічнага аўдыту бібліятэкі. 
Аб’екты тэхналагічнага аўдыту бібліятэчнай дзейнасці. Этапы 
тэхналагічнага аўдыту. Вынікі правядзення тэхналагічнага 
аўдыту ў бібліятэцы. 

Тэхналагічны кансалтынг: азначэнне паняцця. Элементы 
бібліятэчнага тэхналагічнага кансалтынгу: экспертны («трады-
цыйны»), навучальны і працэсны кансалтынг. Характарыстыка 
асноўных форм бібліятэчнага тэхналагічнага кансалтынгу: 
метадычныя рэкамендацыі, аналітычныя даведкі, праекты 
і інш.  

 
Тэма 5. Тэхналагічныя маніторынг і трансферт як 

інструменты тэхналагічнага бібліятэчнага менеджменту 
Тэхналагічныя маніторынг і трансферт у сістэме кіравання 

тэхналагічным развіццём бібліятэкі.  
Тэхналагічны маніторынг: азначэнне паняцця. Характарыс-

тыка відаў маніторынгу па маштабе мэт (параўнальны, так-
тычны, аператыўны), у залежнасці ад часу (рэтраспектыўны, 
папераджальны, бягучы), па ахопе аб’екта назірання (лакаль-
ны, выбарачны, глабальны), зыходзячы з арганізацыйнай 
формы (індывідуальны, групавы, франтальны) і г. д. Асноўныя 
этапы тэхналагічнага маніторынгу. 

Тэхналагічны трансферт: азначэнне паняцця. Суадносіны 
паняццяў «тэхналагічны трансферт», «распаўсюджванне тэхна-
логій», «перадача тэхналогій». Роля тэхналагічнага трансферту 
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ў пошуку, абмене, увядзенні тэхналагічных інавацый у практы-
ку дзейнасці канкрэтных бібліятэк.  

Характарыстыка асноўных форм трансферту тэхналогій: 
унутраны, квазіўнутраны, знешні трансферт. Адрозненні ка-
мерцыйнага і некамерцыйнага трансферту тэхналогій. Мэты і 
задачы выкарыстання тэхналагічнага трансферту ў бібліятэках. 
Аб’екты тэхналагічнага трансферту ў бібліятэках. Формы біб-
ліятэчнага тэхналагічнага трансферту, якія выкарыстоўваюцца 
ў бібліятэчна-інфармацыйнай сферы. 

Этапы рэалізацыі тэхналагічнага трансферту ў бібліятэках. 
 

Тэма 6. Нарміраванне 
бібліятэчна-інфармацыйных працэсаў 

Нарміраванне бібліятэчнай працы: значэнне, сутнасць і асаб-
лівасці. Нарміраванне бібліятэчных працэсаў як фактар кіра-
вання працоўнымі рэсурсамі. Віды норм. Нормы часу і нормы 
выпрацоўкі. Тыпавыя нормы часу на бібліятэчныя працэсы. 
Прычыны стварэння мясцовых (лакальных) норм. 

Патрабаванні да працэсу нарміравання. Характарыстыка эта-
паў нарміравання: аналіз стану нарміравання працы ў біблія-
тэцы; падрыхтоўчыя і арганізацыйна-метадычныя работы па 
правядзенні нарміравання; замеры працоўнага часу; апрацоўка 
сабраных матэрыялаў і стварэнне нарматываў затрат працы; 
праверка норм у вытворчых умовах; падрыхтоўка канчатковай 
рэдакцыі нарматыўных матэрыялаў; укараненне норм.  

Метады нарміравання: хронаметраж, фатаграфія (самафата-
графія) працоўнага дня, відэаздымка працоўных працэсаў 
і інш. Выбар метаду нарміравання бібліятэчных працэсаў. Ме-
тодыка правядзення, апрацоўкі і карэкціроўкі хронаметражных 
назіранняў.  

Асаблівасці і асноўныя этапы нарміравання бібліятэчных 
тэхналагічных працэсаў у аўтаматызаваным рэжыме.  

 
Тэма 7. Рэгламентаванне як інструмент тэхналагічнага 

бібліятэчнага менеджменту 
Рэгламентаванне: сутнасць паняцця. Мадэляванне дзейнасці 

бібліятэкі як тэхналагічнай сістэмы шляхам складання і ўда-
сканалення рэгламентаў. Арганізацыйныя працэдуры як аб’ек-
ты мадэлявання ў працэсе рэгламентавання. 
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Працэдурныя рэгламенты (правілы): паняцце і змест. Струк-

турныя кампаненты працэдурных рэгламентаў: змест работ; 
парадак іх выканання; падзел працы; тэрміны; інфармацыя 
(дакументацыя); альтэрнатыўныя варыянты дзейнасці. Па-
трабаванні да зместу працэдурных рэгламентаў (абгрунтаваная 
ступень дэталізацыі, паўната, дакладнасць, выканальнасць, 
аптымальнасць, навуковасць, несупярэчнасць, своечасовасць, 
якаснасць і інш.).  

Значэнне рэгламентавання для вызначэння парадку ўзаема-
дзеяння і паслядоўнасці выканання работ. Задачы, якія дазва-
ляюць вырашыць дакументы, створаныя ў працэсе рэгламен-
тавання. 

Сістэма кантролю выканання рэгламентаў. Тэхналагічная 
дысцыпліна. Дыспетчарызацыя бібліятэчных працэсаў як від 
кантролю за якасцю выканання тэхналагічнай дысцыпліны. 

 
 

Раздзел ІІІ. Арганізацыйныя асновы распрацоўкі  
і аптымізацыі бібліятэчных тэхналагічных працэсаў 

 
Тэма 8. Тэхналагічная служба бібліятэкі 

Тэхналагічная служба: азначэнне паняцця. Варыянты існа-
вання тэхналагічных службаў бібліятэк: спецыялізаванае 
структурнае падраздзяленне бібліятэкі, савет тэхнолагаў, ад-
дзелы аўтаматызацыі, якія ажыццяўляюць тэхналагічнае 
суправаджэнне АБІС і інш.  

Структура тэхналагічных службаў. Фактары, якія ўплы-
ваюць на іх склад. Асноўныя арганізацыйныя кампаненты. 

Характарыстыка асноўных задач тэхналагічных службаў 
бібліятэк: аперацыйны аналіз тэхналагічных працэсаў; ацэнка 
нарматыўна-метадычнага забеспячэння тэхналагічных працэ-
саў; пабудова тэхналагічных маршрутаў; ацэнка рэсурснай 
базы бібліятэчнай вытворчасці; нарміраванне тэхналагічных 
працэсаў; ацэнка працаёмкасці бібліятэчнай вытворчасці; 
калькуляцыя сабекошту інфармацыйных прадуктаў і паслуг; 
ацэнка якасці прадуктаў і паслуг; кантроль тэхналагічных 
працэсаў. 

Тэхналагічная служба Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, яе 
функцыі і задачы.  

Патрабаванні да кампетэнцый тэхнолагаў. Абавязкі мене-
джара-тэхнолага.  
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Тэма 9. Арганізацыйна-тэхналагічная  

дакументацыя бібліятэкі 
Бібліятэчная арганізацыйна-тэхналагічная дакументацыя: 

змест паняцця. Сістэма арганізацыйна-тэхналагічнай дакумен-
тацыі бібліятэкі. Значэнне арганізацыйна-тэхналагічнай даку-
ментацыі для рацыянальнай арганізацыі жыццядзейнасці 
бібліятэчна-інфармацыйнай установы.  

Тэхналагічны дакумент: азначэнне паняцця. Асноўныя віды 
бібліятэчных тэхналагічных дакументаў: блок-схема, маршрут-
ная карта, тэхналагічная карта, тэхналагічная інструкцыя, 
тэхналагічная ведамасць, тэхналагічны рэгламент, рабочая 
інструкцыя.  

Наменклатура бібліятэчных вытворчых працэсаў і аперацый 
як сістэматызаваны пералік найменняў бібліятэчных тэхнала-
гічных працэсаў і аперацый. Асноўныя задачы стварэння 
наменклатуры. Структура наменклатуры бібліятэчных вытвор-
чых працэсаў і аперацый. 

Арганізацыйна-распарадчыя дакументы бібліятэкі: правілы, 
пратаколы, рашэнні, інструкцыі, загады і акты, палажэнні аб 
структурных падраздзяленнях, калегіяльных і дарадчых орга-
нах бібліятэкі, інструкцыі па асобных відах дзейнасці, памяткі 
і інш. Роля гэтых дакументаў ва ўпарадкаванні бібліятэчнай 
тэхналогіі. 

Патрабаванні да арганізацыйна-тэхналагічнай дакументацыі 
бібліятэкі. Унутраная база дакументаў, рэгламентуючых біб-
ліятэчную тэхналогію: формы і віды дакументаў. Тэрміны 
дзейнасці тэхналагічнай дакументацыі. Мадэляванне апты-
мальнага блока рэгламентуючай тэхналагічнай дакументацыі 
бібліятэкі. 

 
Тэма 10. Мадэляванне бібліятэчнай тэхналогіі 

Укараненне новых тэхналогій: патрабаванні, прынцыпы. 
Напрамкі ўдасканалення бібліятэчных цыклаў: упарадка-

ванне існуючай бібліятэчнай тэхналогіі, пошук інавацыйных 
тэхналагічных рашэнняў, кіраванне працэсамі замены ўста-
рэлай тэхналогіі і абсталявання. 

Этапы распрацоўкі тэхналагічнага працэсу. Аперацыйна-
тэхналагічны аналіз тэхналагічных цыклаў бібліятэкі, ства-
рэнне тэхналагічных картатэк. Пабудова імітацыйных мадэляў 
працэсаў і цыклаў з дапамогай блок-схем. Графічныя метады 
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аналізу: састаўленне мадэлі скразных функцыянальных блок-
схем паміж аддзеламі і маршрутных карт. Алгарытм тэхна-
лагічнага маршруту. Распрацоўка тэхналагічных карт. Выкары-
станне тэхналагічных карт для выпрамлення тэхналагічнага 
працэсу, ліквідацыі лішніх элементаў, дубліравання.  

Мадэляванне бібліятэчных працэсаў. Віды мадэлявання ў 
тэхналагічным бібліятэчным менеджменце: эканоміка-матэма-
тычнае, мадэлі сістэмнага аналізу, метады імітацыйнага 
мадэлявання. Класіфікацыя метадаў імітацыйнага мадэлявання: 
пазнавальныя, прагнозныя і кіраўнічыя мадэлі. 

Афармленне вынікаў тэхналагічнага мадэлявання біблія-
тэчных працэсаў. 

 
Тэма 11. Ацэнка эфектыўнасці бібліятэчнай тэхналогіі 
Эфектыўнасць бібліятэчнай тэхналогіі: сутнасць паняцця. 

Падыходы да праблемы вызначэння эфектыўнасці бібліятэч-
ных працэсаў.  

Віды эфектыўнасці бібліятэчных працэсаў: функцыянальная 
і эканамічная. Крытэрыі і паказчыкі ацэнкі эфектыўнасці 
бібліятэчнай тэхналогіі. Асноўныя патрабаванні да сістэмы 
паказчыкаў ацэнкі эфектыўнасці.  

Ацэнка функцыянальнай эфектыўнасці бібліятэчных працэ-
саў. Методыкі вывучэння эфектыўнасці розных кірункаў 
бібліятэчнай тэхналогіі. 

Этапы аналізу эканамічнай эфектыўнасці бібліятэчнай тэх-
налогіі: каштарысная ацэнка, тэхніка-эканамічны аналіз нармі-
равання працы з выяўленнем напружанасці норм, аналіз 
задзейнічаных у цыкле працоўных рэсурсаў. Катэгорыі затрат, 
што ўлічваюцца пры ацэнцы эканамічнай эфектыўнасці біб-
ліятэчных працэсаў. 

Бенчмаркінг як методыка ацэнкі эфектыўнасці работы 
бібліятэкі з дапамогай параўнальнага аналізу. Сацыяльныя 
стандарты. Паказчыкі сацыяльнай эфектыўнасці работы біб-
ліятэкі як сацыяльнага інстытута. 

Кірункі павышэння эфектыўнасці бібліятэчных тэхналогій. 
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Пералік рэкамендаваных сродкаў дыягностыкі 

 
Для дыягностыкі прафесійных кампетэнцый, выяўлення 

ўзроўню засваення ведаў і ўменняў па вучэбнай дысцыпліне 
рэкамендаваны наступны інструментарый: 

– напісанне рэфератаў па асобных тэмах дысцыпліны; 
– падрыхтоўка прэзентацый; 
– падрыхтоўка і правядзенне пісьмовых кантрольных работ 

(заданняў); 
– напісанне дакладаў на навуковыя канферэнцыі па асобных 

тэмах дысцыпліны; 
– вуснае апытанне студэнтаў на семінарах; 
– экзамен. 
 

Метадычныя рэкамендацыі 
па арганізацыі і выкананні самастойнай работы 

студэнтаў 
па вучэбнай дысцыпліне 

 
Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў прадугледжвае 

работу з навуковай і вучэбна-метадычнай літаратурай, 
вывучэнне студэнтамі асобных пытанняў дысцыпліны, 
падрыхтоўку да семінарскіх заняткаў і экзамену. 

Самастойная работа выконваецца ў любой рэкамендаванай 
форме па раздзелах: «Тэарэтычныя асновы тэхналагічнага 
бібліятэчнага менеджменту», «Інструментарый тэхналагічнага 
бібліятэчнага менеджменту», «Арганізацыйныя асновы 
распрацоўкі і аптымізацыі бібліятэчных тэхналагічных 
працэсаў» па адной з тэм, якія прыведзены ніжэй. Яна павінна 
мець тытульны ліст, асноўную частку і спіс выкарыстаных 
крыніц. 

Тэматыка самастойнай работы з’яўляецца абавязковай, але 
студэнт мае права звузіць ці пашырыць абраную тэму. Пры 
напісанні работы можна выкарыстоўваць спіс асноўнай і 
дадатковай літаратуры па дысцыпліне. 

 
Формы выканання самастойнай работы: 

– напісанне рэферата (не менш 12 старонак); 
– распрацоўка візуальнай прэзентацыі з дапамогай Power 

Point (не менш 12 слайдаў). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 20 
Прыкладныя тэмы для самастойнай работы 

 
Раздзел І. Тэарэтычныя асновы  

тэхналагічнага бібліятэчнага менеджменту 
 

Сутнасць і месца тэхналагічнага бібліятэчнага менеджменту 
ў структуры бібліятэчнага менеджменту. 

Бібліятэка як тэхналагічная сістэма. 
Функцыі менеджменту як асноўныя кірункі кіраўнічай 

дзейнасці. 
Метады тэхналагічнага бібліятэчнага менеджменту. 
Прынцыпы тэхналагічнага бібліятэчнага менеджменту. 
 

Раздзел ІІ. Інструментарый  
тэхналагічнага бібліятэчнага менеджменту 

 
Комплекс інструментаў тэхналагічнага бібліятэчнага мене-

джменту. 
Тэхналагічны аўдыт як незалежны дакументаваны працэс 

атрымання даных і фактаў аб дзейнасці бібліятэкі як сістэмы.  
Тэхналагічны кансалтынг як від прафесійнай дзейнасці па 

аказанні кансультацыйных паслуг у галіне бібліятэчнага 
тэхналагічнага менеджменту.  

Тэхналагічны маніторынг як сістэматычнае назіранне за 
станам тэхналагічных працэсаў бібліятэкі.  

Роля тэхналагічнага трансферту ва ўдасканаленні вытвор-
чага працэсу бібліятэкі. 

Нарміраванне бібліятэчнай працы – значэнне, сутнасць і 
асаблівасці. 

Мадэляванне працэсаў дзейнасці бібліятэкі шляхам складан-
ня і ўдасканалення рэгламентаў. 

 
Раздзел ІІІ. Арганізацыйныя асновы распрацоўкі і аптымізацыі 

бібліятэчных тэхналагічных працэсаў 
 

Паказчыкі ацэнкі эфектыўнасці бібліятэчных працэсаў. 
Арганізацыя дзейнасці тэхналагічнай службы бібліятэкі. 
Сістэма арганізацыйна-тэхналагічнай дакументацыі бібліятэкі.  
Мадэляванне бібліятэчных працэсаў у тэхналагічным біб-

ліятэчным менеджменце. 
Перспектывы развіцця бібліятэчных тэхналогій. 
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