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^^ ібл ія тзчная  адукацыя

Бібліятзкі і музеі 
у сістзме 
інавацьійнай 
дзейнасці

Свае 65-годдзе факультэт інфармацьійна-даку- 
ментных камунікацьій У А «Беларускі дзяржауны 

універсітзт культуры і мастацтвау» адзначыу 
арганізацьіяй і правядзеннем м іж народнай 

навукова-практычнай канферзнцьіі «Бібліятзкі 

і музеі у сістзме інавацьійнай дзейнасці», што 
адбылася у М інску 21— 22 кастрьічніка 2009 г. 

М ералрыемства было арганізавана сумесна 
з Нацыянальнай бібліятзкай Беларусі (НББ) 

і Беларускай бібліятзчнай асацыяцыяй (ББА). 

Інф армацьія аб канф ерзнцьіі і яе праграма 
бьілі своечасова размешчаны на сайце ББА, 
што абумовіла актыуны удзел у ёй бібліятзчнай 

грамадскасці.

Х валюючым момантам урачыстага адкрыцця 
мерапрыемства стала ушанаванне ветзранау 

факультета -  людзей, многія з якіх працавалі тут яшчз у 
скпадзе Мінскага педагагічнага інстьітута імя А.М. Гор- 
кага. Гэта дацэнты В.А.Дукель, Л.М.Ісаенка, Т.А.Ка- 
ралёва, Т.Ц. Князева, І.У. Уржынская, старшыя вы- 
кладчьікі Г.П.Сёмта і Т.ІЧапльїгіна, старшы лабарант
Н.М.Сівурава. Усім ім шчырае прьівітанне і вялікую 
падзяку выказау рзктар універсітзта Б.У. Святлоу.

З прьівітальньїмі словамі у адрас факультэта і да 
удзельнікау канферзнцьіі звярнуліся рзктар Белару- 
скага дзяржаунага універсітзта культуры і мастацтвау 
Б.У. Святлоу, дырэктар Нацыянальнай бібліятзкі Бела
русі P.C. Матульскі, старшыня Беларускай бібліятзчнай 
асацьіяцьіі Н.С.Чуева.

На пленарным пасяджзнні бьілі заслуханы да- 
клады буйных спецьіялістау бібліятзчнай справы і 
бібліятзчнай адукацьіі з Беларусі і Расіі. Перш за усё 
трзба адзначыць вьіступленні дэкана факультэта 
інфармацьійна-дакументньїх камунікацьій БДУ куль
туры і мастацтвау М.А. Яцзвіча і дэкана факультэта 
інфармацьійньїх рэсурсау Маскоускага дзяржаунага 
універсітзта культуры і мастацтвау А.М. Мазурыцкага. 
У дакладзе М.А. Яцзвіча «Вышэйшая бібліятзчная аду
кацыя у Беларусі: традьїцьіі і інавацьіі» бьілі акрзсле- 
ны асноуныя вехі гісторьіі і адметныя рысы сучаснага 
стану падрьіхтоукі спецьіялістау вышэйшай кваліфі- 
кацьіі у Беларусі, намечаны перспектывы інавацьій- 
нага развіцця факультэта інфармацьійна-дакументньїх 
камунікацьій ва умовах глабалізацьіі і укаранення 
сучасных інфармацьійньїх тзхналогій. А.М. Мазурьіцкі 
у дакладзе «Мадзрнізацьія бібліятзчнай адукацьіі у 
Расіі ва умовах Балонскага працзсу» закрануу сучас- 
ныя праблемы бібліятзчнай адукацьіі у Расіі з пункту 
гледжання адпаведнасці міжнародньїм стандартам 
і забеспячэння міжнароднай канвертацьіі дыпломау 
спецьіялістау вышэйшай кваліфікацьіі.

В. Бігеза, Н. Клімянкова

Вялікую цікаунасць бібліятзчнай грамадскасці 
вьіклікалі даклады наступных расійскіх удзельнікау 
канферзнцьіі: загадчыка сектара інавацьійнага раз
віцця бібліятзчна-інфармацьійнай сферы навукова- 
даследчага аддзела бібліятзказнауства Расійскай 
дзяржаунай бібліятзкі Я.М. Гусевай «Інавацьійньїя 
падыходы у бібліятзчна-інфармацьійнай сферы», а 
таксама дырэктара бібліятзчна-інфармацьійнага цзнт- 
ра Уладзімірскага абласнога каледжа культуры і ма
стацтвау М.І. Рассадзінай «Прафесійная арыентацыя 
у структуры бесперапыннай бібліятзчнай адукацьіі». 
Яны пазна§мілі удзельнікау канферзнцьіі з сучасньїмі 
праблемамі расійскіх бібліятзк і сістзмьі падрьіхтоукі 
спецьіялістау сярздняга звяна, засяродзілі увагу на 
пошуку шляхоу інавацьійнага развіцця і спосабау ука
ранення інавацьій.

На пленарным пасяджзнні бьілі таксама заслу
ханы даклады дырэктара Нацыянальнай бібліятзкі 
Беларусі P.C. Матульскага «Кваліфікацьія біблія- 
тэчных спецьіялістау як фактар паспяховага інфар- 
мацыйнага забеспячэння інавацьійнай дзейнасці», 
загадчыка лабараторьіі Аб’яднанага інстьітута пра- 
блем інфарматьікі Р.Б. Грыгянца «Фарміраванне 
рэсурсау навукова-тзхнічнай інфармацьіі для інфар- 
мацыйнага забеспячэння інавацьійнай дзейнасці 
у Рзспубліцьі Беларусь», загадчыцы навукова-да- 
следчага аддзела бібліятзказнауства Цэнтральнай 
навуковай бібліятзкі імя Я. Коласа НАН Беларусі 
Л.А.Аугуль і намесніка дырэктара па навуковай рабоце 
гэтай жа бібліятзкі А.М. Дрозд «Кадравы патэнцыял і 
павышэнне зфектьіунасці інавацьійнага працзсу у 
навуковай бібліятзцьі», загадчыцы аддзела навукова- 
бібліяграфічнай работы Рзспубліканскай навукова-тзх
нічнай бібліятзкі Н.В. Несцяронак «Дзейнасць РНТБ 
па інфармацьійнаму суправаджзнню інавацьійнага 
развіцця прадпрыемствау і арганізацьій Рзспублікі 
Беларусь», загадчыцы кафедры менеджменту ін- 
фармацыйна-дакументнай сферы БДУ культуры і 
мастацтвау C.B. Зьігмантовіч «Інавацьійньїя падыхо
ды да падрьіхтоукі бібліятзчньїх кадрау вышэйшай 
кваліфікацьіі».

Пасяджзнні секцый адбьіваліся 22 кастрьічніка як 
у памяшканні БДУ культуры і мастацтвау, так і у прэс- 
цэнтры Нацыянальнай бібліятзкі Беларусі. У рамках 
мерапрыемствау, прысвечаных 65-годдзю факультэта, 
16 кастрьічніка 2009 г. прайшлі Другія Тьішкевіцкія 
чьітанні у горадзе Лагойску, арганізаваньїя кафедрай 
гісторьіі Беларусі і музеязнауства сумесна з Лагойскім 
гісторьїка-краязнаучьім музеем імя К. і Я. Тьішкевічау 
і Лагойскім райвыканкомам. Усяго ж 22 кастрьічніка 
працавала тры секцьіі.

Секцыя «Сацьіяльна-педагагічньїя аспекты 
інавацьійнай дзейнасці бібліятзк. Б іблія

тзчная інаватьїка» працавала ÿ памяшканні БДУ 
культуры і мастацтвау пад кірауніцтвам дацэнта ка
федры менеджменту інфармацьійна-дакументнай 
сферы Н.У. Клімянковай. З 12 заяуленых пленарных 
і 5 прыстэндавых дакладау асобую цікавасць вьі
клікалі вьіступленні супрацоунікау ун іверсітзта 
Ю.М. Галкоускай «Сацьіяльна-педагагічньїя асновы 
развіцця інавацьійнай дзейнасці бібліятзк Рзспуб
лікі Беларусь», Н.У. Клімянковай «Бібліятзрапія як 
накірунак бібліятзчнай педагогікі: тэарэтыка-мета- 
дычны аспект», Н.Я. Петушкі «Сацыяльна-педага- 
гічная дзейнасць бібліятзкі для сляпых як фактар 
развіцця асабістага патэнцыялу інвалідау па зроку»,
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Т А. Самайлюк «Праваслауная бібліятзка. да пытання 
аб сістзмньїм аналізе фенамена», Г.К.Тычко «Літа- 
ратурна-мастацкая творчасць і яе роля у дзейнасці 
бібліятзк», С.В. Саладоунікава «Тзма кнігі і бібліятзкі 
у навуковай фантастыцы і фзнтазі», I.A. Чупрако- 
вай «Бібліятзка як суб’єкт фарміравання прававой 
культуры асобы», I.A. Сталяровай «Роля дзіцячай 
бібліятзкі у карзкцьіі дзвіянтньїх паводзін малодшых 
школьнікау». Прадстаунікі бібліятзчнай грамадскас- 
ці, што прьісутнічалі на пасяджзнні секцьіі, асобую 
увагу надалі абмеркаванню апошняга даклада, у 
якім была зроблена спроба навуковага асзнсаван- 
ня і абгрунтавання вопыту практычнага прымянення 
бібліятзрапіі у Маплёускай цзнтральнай гарадской 
бібліятзцьі імя A.C. Пушкіна.

Была выказана прапанова мзтанакіравана рыхта- 
ваць спецьіялістау да бібліятзрапеутьічнай дзейнасці 
як інавацьійнага кірунку абслугоування карьютальні- 
кау з псіхафізіялагічньїмі асаблівасцямі і людзей, што 
апьінуліся у цяжкіх жыццёвых абставінах. Бібліятзка- 
рьі-практьікі таксама падкрзслілі неабходнасць увя- 
дзення двайной кваліфікацьіі «Бібліятзкар-сацьіяльньї 
работнік».

Секцыя «Інфармацьійньїя рзсурсы і інфарма- 
цыйныя тзхналогіі у бібліятзках» праходзіла у 

прэс-цзнтры НББ пад кірауніцтвам А.Е. Далгаполавай, 
намесніка дырзктара па інфармацьійна-бібліятзчньїм 
абслугоуванні НББ, і В.М. Бігезьі, дацзнта кафедры 
менеджменту інфармацьійна-дакументнай сферы БДУ 
культуры і мастацтвау. Было заслухана 12 дакладау, 
10 прадстаулены у якасці прыстзндавых. На секцьіі 
прьюутнічала каля 100 чалавек. У яе рабоце прьінялі 
удзел вядучыя спецьіялістьі НББ, УНБ НАН Беларусі, 
вьікладчьікі і студзнты БДУ культуры і мастацтвау, су- 
працоунікі розных бібліятзк Беларусі.

Загадчык сектара падтрьімкі сістзмьі інфарма- 
цыйнага забеспячзння інавацьійнай дзейнасці НББ
В.І. Брьічкоускі расказау аб вьїкарьістанні тзхнало- 
гій Semantic Web для арганізацьіі інфармацьійнага 
забеспячзння інавацьійнай дзейнасці у Рзспубліцьі 
Беларусь і тых праблемах, якія патрабуюць вырашэння 
у бліжзйшьі час. Галоуны бібліеграф НББ В.В. Дрьібін 
спьініуся на адметнасцях бібліяграфічньїх інавацьій, якія 
укараняюцца супрацоунікамі аддзела бібліяграфічнай 
апрацоукі дакументау, падкрзсліу важнасць падрых- 
тоукі бібліятзчньїх спецьіялістау з веданнем замежных 
моу. Аб стане і сучасных праблемах стварзння нацыя- 
нальнай злектроннай бібліятзкі, якая дазволіць аб’яд- 
наць алічбаваньїя інфармацьійньїя рзсурсы усіх біблія
тзк і інфармацьійньїх цзнтрау Беларусі з дапамогай 
карпаратыуных, нацыянальных і міжнародньїх сетак, 
паведаміла дырэктар інфармацьійнага цзнтра НББ
A.A. Шарамецьева. Намеснік дырзктара па інфармацьій- 
на-бібліятзчньїм абслугоуванні НББ А.Е. Далгаполава 
азнаём та удзельнікау секцьіі з сучасным станам 
вырашэння праблемы электронных разлікау за плат- 
ныя бібліятзчньїя паслугі.

Выступление дацэнта кафедры тзорьіі і гісторьіі 
інфармацьійна-дакументньїх камунікацьій БДУ куль
туры і мастацтвау І.М. Стрыжонак было прысвечана 
асвятленню тэарэтычных праблем інавацьійньїх па- 
дыходау да фарміравання краязнаучых дакументных 
інфармацьійньїх рзсурсау у рзпёнах Беларусі. За
гадчык аддзела карпаратыунага узаемадзеяння 
НББ А.М.Голубеу вьютупіу з дакладам, у якім ішла 
размова пра арганізацьійна-тзхналагічньїя аспекты

укаранення сютзмы карпаратыунай каталагізацьіі 
ÿ Рзспубліцьі Беларусь. У канцы работы секцьіі ён 
таксама расказау прысутным аб стварзнні і функцыя- 
наванні віртуальнай чытальнай залы НББ. Праблемы 
і адметнасці каталагізацьіі дакументау па мастацтве 
ÿ фармаце BELMARC прагучалі у дакладзе супра- 
цоуніцьі НББ С.У.Ільіной. Аналіз ядзерных палёу 
фарматау MARC 21 і RUSMARC быу зроблены у 
вьютупленні старшага навуковага супрацоуніка Ра- 
сійскай дзяржаунай бібліятзкі М.Л. Халабія. Даклад 
дацзнта кафедры менеджменту інфармацьійна- 
дакументнай сферы БДУ культуры і мастацтвау
B.М. Бігезьі быу прысвечаны асаблівасцям стварзн
ня і выкарыстання электронных рзсурсау дзіцячьіх 
бібліятзк. Вопыт стварзння праектау міжнародньїх 
цзнтрау па інфармацьійна-бібліяграфічнай дзейнасці 
у розных сферах мастацтва, магчьімасці уключзння у 
гэты працэс Рзспублікі Беларусь разгледжаны у вы- 
ступленні дацэнта кафедры інфармацьійньїх рэсурсау 
Э.С. Суддзі. У дакладзе І.П. Скіндзр ішла размова пра 
рзтраканверсію алфавітнага каталога як складаль- 
най працэсу аутаматьізацьіі бібліятзчнай дзейнасці ÿ 
Цзнтральнай навуковай бібліятзцьі імя Я. Коласа НАН 
Беларусі. Пытанням сэнсавай апрацоукі дакументау 
пры вядзенні злектроннага каталога у ЦНБ НАН Бела
русі быу прысвечаны даклад Л.Л. Астаповіч.

Пасля заканчэння работы секцьіі бьілі выказаны 
наступныя прапановы: хадайнічаць перад Міністзрст- 
вам культуры Рзспублікі Беларусь аб адкрьіцці Рэспуб- 
ліканскай дзіцячай бібліятзкі; ствараць і выкарыстоу- 
ваць электронныя рэсурсы бібліятзкі павінньї і надалей 
ва умовах узаемадзеяння і карпаратьіунасці.

Секцыя «Бібліятзчная адукацыя: традьїцьіі і на- 
вацьіі. Персанал бібліятзк» працавала ÿ зале 

пасяджэнняу Савета БДУ культуры і мастацтвау пад 
кірауніцтвам С.В. Зьігмантовіч, загадчыцы кафедры 
менеджменту інфармацьійна-дакументнай сферы, і
А.П. Карзанавай, загадчыцы аддзела бібліятзчнага 
маркетынгу Цзнтралізаванай сістзмьі дзіцячьіх 
бібліятзк г. М інска (ЦСДБ). Даклад прафесара 
кафедры тзорьіі і гісторьіі інфармацьійна-дакументньїх 
камунікацьій В.А. Касап «Інавацьіі як аб'ект аналізу 
і выкладання у БДУ культуры і мастацтвау» задау 
тон абмеркаванню актуальных праблем укаранення 
інавацьійньїх падыходау у працзсе падрьіхтоукі 
кадрау інфармацьійна-дакументнай сферы. Цікавьімі 
бьілі вьютупленні і іншьіх супрацоунікау універсітзта. 
Гістарьічную рэтраспектыву развіцця адной з вядучых 
кафедр факультзта ÿ адзінстве традыцый і інавацьій 
прадставіла ÿ сваім дакладзе « Каля вытокау вышэйшай 
бібліятзчнай адукацьіі: кафедра бібліятзказнауства -  
кафедра менеджменту інфармацьійна-дакументнай 
сферы» прафесар Л.А. Дзямешка. Цікавьі, хоць і 
не бясспрэчны, вопыт кафедры інфармацьійньїх 
рзсурсау знайшоу адлюстраванне у вьютупленні 
старшага выкладчыка Л.І.Даніленкі «Бібліяграфіч- 
ныя дапаможнікі як від дыпломных работ па спецы- 
яльнасці». Інавацьійную накіраванасць праектнай 
дзейнасці бібліятзк падкрзсліла у сваім дакладзе 
«Тэарэтычныя аспекты кіравання некамерцыйны- 
мі бібліятзчньїмі праектамі» прафесар кафедры 
менеджменту інфармацьійна-дакументнай сферы
C.А. Паулава. У вьютупленні дацзнта той жа кафедры 
Л.І. Ракавецкай «Арганізацьійная культура бібліятзка- 
ра» прааналізаваньї сучасныя патрабаванні да пер- 
саналу бібліятзк ва умовах інфарматьізацьіі і інава-
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цыйнага развіцця. З дакладам «Кіраванне інавацьіямі 
у бібліятзках» вьютупіла аспірантка кафедры тзорьіі 
і гісторьіі інфармацьійна-дакументньїх камунікацьій
H.У. Балукова. На праблемах літаратурна-гуманітарнай 
падрьіхтоукі будучых бібліятзкарау засяродзілі увагу 
прафесар кафедры беларускай філалогіі і сусветнай 
літаратурьі В.А. Гуліцкая у дакладзе «Культура мовы 
бібліятзкара» і дацзнт А.М. Пісарзнка у вьіступленні 
«Вобразнае слова мастацкага тзксту як сродак вы- 
хавання студзнцкай моладзі ФІДК». Адметнай рысай 
работы секцьіі можна лічьіць актыуны удзел у абмер- 
каванні праблем бібліятзкарау-практьїкау. Інавацьій- 
ныя падыходы да абслугоування чытачоу у дзіцячьіх 
бібліятзках знайшлі адлюстраванне у дакладзе «Пра- 
цуем ярка, або Метадычная дзейнасць на карысць 
дзіцячага чытача» А.П. Карзанавай, загадчыцы ад- 
дзела бібліятзчнага маркетынгу ДУ «Цзнтралізава- 
ная сістзма дзіцячьіх бібліятзк г. Мінска». Праблемы 
інавацьійнага падыходу да развіцця персаналу бі
бліятзк вну акрзсліла у сваім дакладзе «Кіраванне 
матывацыяй у сістзме развіцця персаналу бібліятзкі»
I.Б. Стралкова, намеснік дырэктара бібліятзкі БДУ 
культуры і мастацтвау.

На секцьіі было прапанавана увесці у праграму пад
рьіхтоукі магістрау курсы «Інавацьійньї менеджмент» 
і «Культура беларускага маулення». Таксама пад- 
крзслена неабходнасць перавыдання метадычных 
рэкамендацый па падрыхтоуцы дыпломных работ з 
улікам спецьіфікі факультзта і надрукавання яго пау- 
наважкай гісторьіі: матэрыялы збіраюцца на працягу 
многіх гадоу. Рзкамендавана таксама абагуліць вопыт 
работы ЦСДБ у навукова-практычным дапаможніку 
«Праектная дзейнасць дзіцячьіх бібліятзк» у серьіі 
«Прафесіяналам бібліятзчнай справы».

Можна сказаць, што канферэнцыя з’явілася 
даволі прадстаунічьім форумам навукоуцау і 

бібліятзчнай грамадскасці Беларусі, а удзел навукоу
цау і бібліятзкарау з Расійскай Федзрацьіі надау ёй між- 
народны статус. Усяго у мерапрыемстве удзельнічала 
больш за 250 чалавек. Было заяулена 63 пленарных і 
22 прыстэндавых даклады.

Асветленыя у дакладах праблемы рэльефна ак- 
рзслілі сучасны стан і перспектывы інавацьійнай 
дзейнасці бібліятзк, а таксама і прафесарска-выклад- 
чьіцкі склад факультзта інфармацьійна-дакументньїх 
камунікацьій БДУ культуры і мастацтвау. Прапановы, 
якія прагучалі на пасяджзннях секцый, засяродзілі 
увагу на прыярытэтных кірунках бібліятзчна-інфарма- 
цыйнай дзейнасці ва умовах інфарматьізацьіі.

Summary

The article presents the results of the International 

Scientific and Practical Conference "Libraries and 
museums in the frame of innovation activity".
The authors pay special attention to the issues 
of library personnel training, social and pedagogical 
aspects of library activity as well as primary issues 
concerning information activity.

В. Леончиков

15 июля 2010 г. исполняется 70 лет известному 
российскому ученому Валерию Александровичу 

Фокееву -  библиограф у, доктору педагогиче
ских наук, действительному члену М еж дуна

родной академии информатизации при ООН.

Родился он в селе Радищево Ульяновской об
ласти в крестьянской семье. После окончания 

средней школы В.А.Фокеев поступает на библиотеч
ный факультет Московского государственного инсти
тута культуры, который успешно окончил в 1966 г. 
В 1965-1967 гг. работал методистом Ставропольской 
и Краснодарской краевых библиотек. Стремление 
и склонность к научно-исследовательской работе 
привели его в аспирантуру родного института, после 
окончания которой в 1970 г. ему была присуждена 
ученая степень кандидата педагогических наук. 
Педагогическую деятельность В.А.Фокеев начал в 
Хабаровском государственном институте культуры, 
где он заведовал кафедрой библиографии и препо
давал (1971-1973 гг.). В январе 1974 г. по конкурсу
В.А. Фокеев был зачислен доцентом кафедры библио
графии Минского педагогического института им. А.М. 
Горького, а в апреле 1974 г. назначен заведующим 
кафедрой библиографии. Здесь он читал лекции 
студентам библиотечного факультета по курсу «Би
блиография общественно-политической литературы», 
«Общественно-политическая литература», «Советское 
библиографоведение на современном этапе». Его 
лекции любили студенты, ибо в основу их был положен 
метод проблемного обучения. С самого начала работы 
на библиотечном факультете В.А. Фокеев проявил себя 
как ученый и организатор научно-исследовательской 
работы. В.А.Фокеев инициировал создание научных 
трудов преподавателей библиотечного факультета. 
Уже в 1975 г. выходит сборник научных статей «Вопро-
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