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спецыяльнасці 
на факультэце 
інфармацыйна- 
дакументных 
камунікацый 
БДУ культуры

акультэт інфармацыйна- 
дакументных камунікацый 
знаходзіцца на пачатку но- 

вага этапа ў сваім развіцці: ідзе 
падрыхтоўка для пераводу працэ- 
су навучання спецыялістаў з вы- 
шэйшай адукацыяй на новую 
двухступенчатую сістэму -  бака- 
лаўрыят -  магістратура, рэаліза- 
цыя якой патрабуе аднаўлення 
зместу, тэхналогій навучання, 
істотнага паляпшэння якасці уні- 
версітэцкай адукацыі. Неабход- 
насць пераходу на новую сістэму 
падрыхтоўкі спецыялістаў выклі- 
кана сусветнымі адукацыйнымі 
тэндэнцыямі, звязанымі з павелі- 
чэннем масавасці вышэйшай аду- 
кацыі і неабходнасцю ідэнтыфі- 
кацыі, эквівалентнасці з мэтай 
стварэння адзінай адукацыйнай 
прасторы ў краінах СНД, Еўропы, 
свету, а таксама павышэння пра- 
фесійнай мабільнасці выпускні- 
коў ВНУ розных краін.

Навуковыя напрацоўкі, замеж- 
ны вопыт, а таксама вынікі экспе
рименту па ўвядзенню шматсту- 
пеньчатай сістэмы падрыхтоўкі 
спецыялістаў у рэспубліцы даюць 
магчымасць вызначыць мэтавую 
накіраванасць падрыхтоўкі бака- 
лаўраўяк малодшых спецыялістаў 
шырокага профілю з вышэйшай 
адукацыяй, падрыхтаваных да са- 
мастойнай гірацы па профілю 
спецыяльнасці; магістраў як спе- 
цыялістаў, якія атрымалі дадатко- 
вую падрыхтоўку ў пэўным на- 
прамку і абаранілі магістарскую 
дысертацыю. У залежнасці ад

тыпу магістарскай падрыхтоўкі 
(акадэмічная ці даследчая) выдзя- 
ляюць кваліфікацыю магістраў: 
магістр-менеджэр, які павінен ва- 
лодаць навейшымі тэхналогіямі 
кіравання, і магістр-даследчык, які 
будзе займацца навуковай альбо 
навукова-педагагічнай дзейнас- 
цю.

3 пераходам на шматузроўне- 
вую сістэму падрыхтоўкі кадраў 
актуальным з’яўляецца і вызна- 
чэнне спецыяльнасцей і спецыя- 
лізацый, па якіх будуць рыхтавац- 
ца спецыялісты, запатрабава- 
насць іх практыкай.

Сучасная сістэма бібліятэчна- 
бібліяграфічнай адукацыі ажыц- 
цяўляе падрыхтоўку спецыялістаў 
па сямі спецыялізацыях (інфар- 
мацыйнае забеспячэнне навуко- 
ва-тэхнічнага і медыцынскага 
комплексу; бібліятэчна-бібліягра- 
фічнае краязнаўства; бібліятэчнае 
абслугоўваннс дзяцей і юнацтва; 
маркетынг бібліятэчнай справы; 
бібліятэказнаўства і бібліяграфія, 
замежная мова; кнігазнаўства і ме
неджмент кніжнага гандлю; аўта- 
матызаваныя бібліятэчна-інфар- 
мацыйныя сістэмы).

Са скарочаным тэрмінам наву
чання рыхтуюцца спецыялісты па 
бібліятэчнаму абслугоўванню 
дзяцей і юнацтва (на базе Магілёў- 
скага бібліятэчнага тэхнікума) і па 
маркетышу бібліятэчнай справы 
(на базе Мінскага лінгвістычнага 
каледжа-гімназіі № 24).

Двайную спецыяльнасць ат- 
рымліваюць выпускнікі, якія наву-

чаюцца на спецыяльнасці «Біблія- 
тэказнаўства і бібліяграфія, бела- 
руская мова і літаратура».

Аднак сучасныя тэндэнцыі ў 
развіцці інфармацыйна-дакумен- 
тных камунікацый, абумоўленыя 
інфарматызацыяй грамадства і 
праблемамі гуманізацыі асобы, 
якія, на наш погляд, з’яўляюцца 
вызначальнымі фактарамі фармі- 
равання сацыяльнага заказу на 
гірафесійныя веды бібліятэчных 
работнікаў, дазваляюць нам, вык- 
ладчыкам кафедры менеджменту 
інфармацыйна-дакументнай сфе
ры, паставіць пытанне аб гіадрых- 
тоўцы кадраўпа здвоеных спецы- 
яльнасцях, што дазволіць, з адна- 
го боку, павялічыць мабільнасць 
выпускнікоў на рынку працы, а з 
другога -  значна павысіць грун- 
тоўнасць прафесійнай падрых- 
тоўкі буду'чых бібліятэкараў.

Мы прапануем распачаць пад- 
рыхтоўку спецыялістаў на здвое- 
найспецыяльнасці «Бібліятэказ- 
наўства і бібліяграфія. Пра- 
ф есійнае навучанне» з квалі- 
фікацыяй *Бібліятэкар-бібліё- 
граф. Выкладчык спецыяль- 
ных дысцыплін». Актуальнасць 
падрыхтоўкі такіх спецыялістаў 
выклікана неабходнасцю забес- 
пячэння кваліфікаваі іымі кадрамі, 
здольнымі ажыццяўляць адука- 
цыйны працэс у каледжах, тэхні- 
кумах, вучылішчах гіа падрыхтоў- 
цы бібліятэчных сгіецыялістаў ся- 
рэдняга звяна; весці заняткі ў ву- 
чэбна-вытворчых камбінатах; за- 
давальняць патрэбнасці практы- 
каў у адукацыйных паслугах з 
бокубібліятэк-метадычных цэнт- 
раў. Спецыялісты такой кваліфіка- 
цыі больш прафесійна спрыялі б 
вырашэнню і такой задачы агуль- 
надзяржаўнай значнасці, як са- 
дзейнічанне фарміраванню ін- 
фармацыйнай культуры грамад
ства і кожнай асобы. Менавіта ра- 
ботнікі бібліятэк адукацыйных ус- 
таноў актыўна ўключаюцца ў на-
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вучальны працэс. Яны ажыццяў- 
ляюць распрацоўку аўтарскіх ву- 
чэбных праграм і метадычных 
матэрыялаў; праводзяць арганіза- 
ваныя формы заняткаў па такіх 
прадметах, як «Асновы біблія- 
тэчна-бібліяграфічных ведаў», 
«Інфармацыйная культура школь- 
ніка», «Інфармацыйная культура 
спецыяліста»; здзяйсняюць пра
цэс навучання карыстальнікаў 
інфармацыі непасрэдна ў біблія- 
тэках гіраз кароткатэрміновыя 
курсы, цыклы лекцый, кансульта- 
цыі з мэтай фарміравання сістэ- 
матызаваных ведаў, уменняў і на- 
выкаў інфармацыйнай дзейнасці 
карыстальнікаў бібліятэк.

Бібліятэкі садзейнічаюць рэа- 
лізацыі і такой задачы, як адука
цыя дарослых, альбо «адукацыя 
празусёжыццё». Гэта адбываецца 
шляхам фарміравання інфарма- 
цыйнай культуры насельніцтва, 
садзейнічання задавальненню 
пазнавальных, адукацыйных пат- 
рэбнасцей праз кансультацыйнае 
і адукацыйнае . пасрэдніцтва. 
Бібліятэкі выступаюць як эфек- 
тыўная інфраструктура для паста- 
яннага навучання і арганізацыі 
доступу да віртуальных сетак. Ра
бота бібліятэк па арганізацыі cv- 
часнай дыстанцыйнай адукацыі 
як адной з форм бесперапыннай 
адукацыі -  перспектыўная форма 
пашырэння і ўзбагачэння адука- 
цыйнай дзейнасці бібліятэк. 3 гэ- 
тай мэтай у бібліятэках гіачалі 
стварацца снецыяльныя струк- 
турныя падраздзяленні па наву- 
чанню карыстальнікаў.

Для выканання пералічаных 
кірункаў дзейнасці патрэбны вы- 
сокакваліфікаваныя кадры -  
бібліятэкары-педагогі, якія вало- 
даюць педагагічнымі тэхналогі- 
ямі, формамі і метадамі арганіза- 
цыі навучальнага працэсу, выха- 
вання.

Для гіадрыхтоўкі бібліятэкараў 
-  выкладчыкаўспецыяльных дыс- 
цыплін факультэт мае аб’ектыў- 
ныя падставы. Студэнты атрым- 
ліваюць спецыяльную бібліятэ- 
казнаўчую падрыхтоўку, што з’яў- 
ляецца прадметам выкладання 
для выкладчыкаў разглядаемага 
профілю; у навуковым плане ў 
бібліятэказнаўстве існуюць наву- 
ковыя школы ў галіне педагогікі 
чытання, падрыхтоўкі бібліятэка- 
раў да работы па фарміраванню 
культуры чытання, бібліятэчна- 
бібліяграфічнай граматнасці, 
інфармацыйнай культуры карыс-

тальнікаў; назапашаны значны ву- 
чэбна-метадычны вопыт выкла
дання спецыяльных дысцыплін; 
падрыхтаваны падручнікі, вучэб- 
на-метадычныя дапаможнікі, якія 
маюць безумоўную навукова-ме- 
тадычную каштоўнасць і апрабі- 
раваны ў практыцы работы ка
федр факультэта.

Факультэт інфармацыйна-да- 
кументных сістэм мае падрыхта
ваны штатвысокакваліфікаваных 
выкладчыкаў для рэалізацыі о с 
тавленных мэт, адпаведную матэ- 
рыяльна-тэхнічную базу.

Другая здвоеная спецыяль- 
насць, на якую мы звяртаем увагу, 
-  «Бібліятэказнаўства і біблія- 
графія. Практычная псіхало- 
гія» з прысваеннем кваліфікацыі 
♦Бібліятэкар-бібліёграф. Псі- 
холаг». Галоўная мэта адкрыцця 
такой спецыяльнасці -  задаволіць 
патрэбнасці публічных, дзіцячых 
і іншых бібліятэк у кваліфікава- 
ных кадрах, здольных не толькі 
аказваць разнастайныя псіхалагі- 
чныя паслугі карыстальнікам і 
персаналу, арганізаваць і падрым- 
ліваць псіхалагічную службу, але і 
прадастаўляць бібліятэчна- 
інфармацыйныя паслугі з улікам 
псіхалагічных асаблівасцей аба- 
нентаў, выкарыстоўваючы дасяг- 
ненні бібліятэрапіі, агульнай, уз- 
роставай псіхалогіі. Асаблівую 
ролю могуць адыграць такія спе- 
цыялісты ва ўмовах невялікіх 
бібліятэк у сельскай мясцовасці, 
дзе арганізацыйныя структуры 
псіхалагічнай службы практычна 
адсутнічаюць, а бібліятэка з’яўля- 
ецца адной з нешматлікіх, а час- 
цей і адзінай установай, што зай- 
маецца распаўсюджаннем псіха- 
лагічнай культуры сярод насель- 
ніцтва. Бібліятэкар-псіхолаг тут 
можа быць арганізатарам псіхала- 
гічнай службы, выконваць функ- 
цыі школьнага псіхолага, псіхола- 
га пры іншых дзіцячых установах, 
праводзіць заняткі, трэнінгі, пра- 
духіляць і вырашаць канфлікты.

Асабліва запатрабаваны спе- 
цыяліст такой кваліфікацыі ў на- 
селеных пунктах, дзе неабходна 
праводзіць мэтанакіраваную ра
бот}' па мінімізацыі наступстваў 
чарнобыльскай катастрофы.

Мэтазгоднасць і своечасо- 
васць адкрыцця на кафедры ме
неджменту інфармацыйна-даку- 
ментнай сферы падвоенай спе- 
цыялыіасці «бібліятэкар-псіхо- 
лаг» падкрэсліваюць наступныя 
акалічнасці:

-  існуюць гіэў'ныя прадумовы 
падрыхтоўкі кадраў (распрацава- 
ны і метадычна забяспечаны шэ- 
раг дысцыплін псіхалагічнага на- 
кірунку: «Псіхалогія чытання», 
«Бібліятэчньы зносіны», «Бібліятэ- 
рапія», «Дзіцячае чытачазнаўства», 
«Бібліятэчная канфлікталогія->);

-  узнікла неабходнасць увя- 
дзення пасады псіхолага ў біблія- 
тэках, які б мог узначаліць псіха- 
лагічныя службы, кіраваць гурт- 
камі, клубамі па інтарэсах, быць 
прафесійным арганізатарам чы- 
тацкіх стасункаў, ажыццяўляць 
бібліятэрапію як індывідуальна, 
так і ў межах кантактных груп, 
аказваць псіхалагічную дапамогу 
сацыяльна неабароненым плас
там насельніцтва;

-  наяўнасць псіхолага-прафе- 
сіянала ў публічнай бібліятэцы 
значна пашырае і паглыбляе дыя- 
пазон яе ўздзеяння на насельніц- 
тва, складае прадумовы для павы- 
шэння сацыяльнай значнасці 
бібліятэкі, спрыяе стварэнню ста- 
ноўчага іміджу бібліятэкі і біблія- 
тэкара;

-  павышэнне псіхалагічнай 
адукаванасці калектыву публічнай 
бібліятэкі, дзе працуюць у асноў- 
ным жанчыны, будзе станоўча 
ўплываць на фарміраванне апты- 
мальнага маральна-псіхалагічна- 
га клімату, што істотна павышае 
эфектыўнасць абслугоўвання,

-  распаўсюджанне сярод на- 
сельніцтва псіхалагічных ведаў, 
павышэнне адукаванасці ў дадзе- 
най галіне менавіта праз бібліятэ- 
ку перспектыўна і ў плане прафі- 
лактыкі дэвіянтных паводзін, аз- 
дараўлення агульнай сацыяльна- 
псіхалагічнай атмасферы ў гра- 
мадстве.

На сучасны момант бібліятэкі 
вымушаны пасылаць на вучобу 
без адрыву ад вытворчасці на фа
культеты псіхалогіі сваіх супра- 
цоўнікаў, якіх не заўсёды задаваль- 
няюць атрыманыя веды, таму што 
выкладанне вядзецца без уліку 
бібліятэчнай спецыфікі.

Істотная роля бібліятэкі ў 
развіцці грамадства вымагае рас- 
працоўкі і ўкаранення новых 
інфармацыйных і сацыяльных 
методык і тэхналогій, звязаных з 
навуковым выкарыстаннем даку- 
ментна-інфармацыйных рэсур- 
саў, стварэннем спрыяльнага для 
духоўнага развіцця грамадства 
асяроддзя, розных мадэлей са- 
цыякультурных праграм і праек- 
таў. Таму мы прапануем такую
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спецыяльнасць, як «Бібліятэкар- 
бібліёграф . Арганізатар са- 
цыякультурнай дзейнасці».
Фактычна гэтая пасада неабходна 
ва ўсіх установах, якія прызваны 
аказваць дапамогу розным катэ- 
горыям насельніцтва ў арганіза- 
цыі і культурным правядзенні 
вольнага часу; прафілактыцы і 
прадухіленні дэвіянтных па- 
водзін; у сацыяльна-культурнай 
дзейнасці людзей з абмежаванымі 
псіхафізічнымі магчымасцямі.

Тыпалогія ўстаноў якія адчува- 
юць патрэбу ў бібліятэкарах- 
бібліёграфах, арганізатарах са- 
цыякультурнай дзейнасці, даволі 
шырокая. Тэта, у першую чаргу,_ус- 
тановы культуры  (публічныя, 
спецыяльныя, навуковыя біблія- 
тэкі; сельскія клубы, аб’яднаныя з 
сельскімі бібліятэкамі); адука- 
цыйныя ўст ановы  са структур
ным! падраздзяленнямі бібліятэк 
ці бібліятэчных пунктаў (да- 
школьныя, агульнаадукацыйныя, 
школы-інтэрнаты, гімназіі-калед- 
жы, установы для дзяцей-сірот, 
спецадукацыйныя ўстановы для 
дзяцей і падлеткаў з дэвіянтнымі 
паводзінамі, прафесійна-тэхніч- 
ныя адукацыйныя ўстановы).

Акрамя таго, бібліятэкі існу- 
юць пры вытворчых аб’яднаннях 
(перш за ўсё прамысловых), ва 
ўстановах аховы здароўя (бальні- 
цы, спецбальніцы для псіхічна 
хворых, санаторыі, прафілакто- 
рыі); ва ўстановах сацыяльнай 
абароны насельніцтва (сацыяль- 
ных прыютах, рэабілітацыйных 
цэнтрах); ва ўстановах, якія ад- 
носяцца да органаў унутраных 
спраў (спец. інтэрнатах, спец. 
прафесійных вучылішчах, выха- 
ваўчых калоніях і інш.).

Бібліятэкар-бібліёграф, арга- 
нізатар сацыякультурнай дзей- 
насці можа быць арыентаваны на 
работу не толькі ў дзяржаўных ус
тановах, а і ў іншых установах і ар- 
ганізацыях -  грамадскіх ці гра- 
мадска-дзяржаўных, яго пасада 
вызначаецца нарматыўнымідаку- 
ментамі, якія рэгулююць дзей- 
насць пэўнай установы.

У двайной прафесіі бібліятэка- 
ра-бібліёграфа і арганізатара са
цыякультурнай дзейнасці ёсць 
шмат агульнага: аб’ектам дзей- 
насці з’яўляюцца розныя групы 
насельніцтва, а мэтай -  арганіза- 
цыя і змест правядзення дасугу з 
максімальным выкарыстаннем 
бібліятэчных інфармацыйных 
рэсурсаў. Функцыянальная дзей-

насць бібліятэкара-бібліёграфа 
блізкая як да прафесійнай дзей- 
насці бібліятэкара, так і да дзей- 
насці культуролага, спецыяліста 
па сацыяльнай рабоце, псіхолага, 
педагога, але сродкі і магчымасці 
значна шырэйшыя.

Дзейнасць жа бібліятэкара- 
бібліёграфа, арганізатара сацыя
культурнай дзейнасці непарыўна 
звязана з веданнем і выкарыстан
нем бібліятэчна-бібліяграфічных 
сродкаў, тэхналогіі, рэсурсаў.

Факультэт інфармацыйна-да- 
кументных камунікацый (ФЩК) 
мае магчымасць распачаць пад- 
рыхтоўку спецыялістаў двайной 
кваліфікацыі -  бібліятэкараў- 
бібліёграфаў, арганізатараў сацы
якультурнай дзейнасці з улікам су- 
часных патрабаванняў, на прын- 
цыпова іншым падыходзе да наву- 
чання студэнтаў. Гэты падыход за- 
сноўваецца на комплексным выву- 
чэнні шэрага бібліятэказнаўчых, 
дакументазнаўчых, інфармацый- 
ных, культуразнаўчых, сацыяльна- 
педагагічных дысцыплін з выка
рыстаннем інтэграцыйных мета- 
даў і прынцыпаў авалодання 
інфармацыйнымі і сацыяльнымі 
тэхналогіямі.

Адкрыццё двайной спецыяль- 
насці «бібліятэкар-бібліёграф, ар- 
ганізатар сацыякультурнай дзей- 
насці» на ФЩК адказвае перспек- 
тыўным запатрабаванням у пад- 
рыхтоўцы спецыялістаў, якія сва- 
бодна арыентуюцца ў палітыцы 
сацыякультурнай дзейнасці, дзей- 
насці інфармацыйна-дакумент- 
ных камунікацый.

Факультэт мае базу падрых- 
тоўкі такіх спецыялістаў: высока- 
кваліфікаваныя кадры, неабход- 
ныя матэрыяльныя рэсурсы, на
вуковыя і вучэбна-метадычныя 
матэрыялы.

Мы лічым, што накопленыя 
традыцыі і вопыт падрыхтоўкі на 
працягу амаль 60-ці гадоў біблія- 
тэчных кадраў з’яўляюцца карыс- 
ным і значным падмуркам для 
падрыхтоўкі спецыялістаў вы- 
шэйшай кваліфікацыі і ў сумеж- 
ных з бібліятэчнай справай сфе
рах, якія забяспечваюць функцы- 
янаваннедакументных камуніка- 
цый у грамадстве, у прыватнасці, 
для кніжнага гандлю. Аб неабход- 
насці збліжэння працэсу падрых- 
тоўкі кадраў па спецыяльнасцях 
«Бібліятэказнаўства і бібліяг- 
рафія», «Кнігазнаўства і арга- 
нізацыя кніжнага гандлю» і 
прысваення выпускнікам квалі-

фікацыі «Бібліятэкар-бібліёг- 
раф. Менеджэр кніжнага ган
длю» сведчаць наступныя факты: 
для бібліятэчнай справы і кніжна- 
га гандлю агульным аб’ектам 
дзейнасці з’яўляецца кніга; агуль- 
нымі з’яўляюцца і многія тэхнала- 
гічныя працэсы, звязаныя з 
бібліяграфічным, інфармацый- 
ным афармленнем кнігі (вызна- 
чэнне індэксаў ISBN, УДК, ажыц- 
цяўленне штрыхавога кадзіраван- 
ня, выкарыстанне агульных фар- 
матаў прадастаўлення даных аб 
кнігах і г.д.), інфармацыйным суп- 
раваджэннем яе прадстаўлення 
на інфармацыйным рынку, ажыц- 
цяўленнем інфармавання аб 
кнігах карыстальнікаў інфарма- 
цыі. Кніжны рынак сёння ўсе 
больш актыўна выкарыстоўвае 
бібліяграфічныя метады гандлю, 
якія ў заходніх краінах ужо пака- 
залі свае перавагі. Асабліва віда- 
вочнае збліжэнне тэхналогій ва 
ўмовах укаранення інфармацый- 
ных, аўтаматызаваных тэхналогій: 
гандаль праз падрыхтоўку і рас- 
паўсюджванне бібліяграфічных 
каталогаў, каталогаў «Books in 
Print», бібліяграфічнай інфарма- 
цыі на СД-ИОМ-дысках, на сайтах 
кніжных магазінаўу Інтэрнет і інш. 
Таму ў штатным раскладзе кнігар- 
няўусе часцей можна сустрэць па- 
саду бібліёграфа, падрыхтоўка 
якога вядзецца на факультэце пра- 
філявана да бібліятэчнай сферы.

Аб збліжэнні разглядаемых 
кніжных сфер культурнай дзей- 
насці -  бібліятэчнай і кніжнага 
гандлю -  сведчаць таксама навуко
выя даследаванні па распрацоўцы 
адзінай платформы развіцця выда- 
вецкай, кнігагандлёвай і бібліятэч- 
най справы ў Расіі, распрацоўка 
спецыяльнай праграмы збліжэння 
нарматыўнай базы для выдаўцоў 
кнігаганддяроў і бібліятэк.

Аб актуальнасці адкрыцця на 
факультэце спецыяльнасці 
«Кнігазнаўства і арганізацыя 
кніжнага гандлю» сведчаць такса
ма наступныя фактары: рынак 
працы для спецыялістаў -  аргані- 
затараў кніжнага гандлю -  дак- 
ладна акрэсленыідаволі значны, 
ён уяўляе сабою не толькі 
кніжныя магазіны дзяржаўнай 
формы ўласнасці, якіх сёння ў 
рэспубліцы каля 100, але і больш 
600 суб’ектаў недзяржаўнай фор
мы ўласнасці (камерцыйны 
кніжны гандаль, ствараемыя 
кнігагандлёва-выдавецкія комп
лексы, арганізацыя кніжных

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



кірмашоў і інш.); патрэбнасці 
кнігагандлёвых арганізацый у 
такіх спецыялістах вельмі знач- 
ныя, аб чым сведчаць вынікі пра- 
ведзенага ў 2001 г. даследавання 
адміністрацыяй Мінскага прафе- 
сійна-тэхнічнага каледжа паліг- 
рафіі імя В.Харужай сумесна з 
Міністэрствам інфармацыі РБ; ад- 
крыццё падрыхтоўігі на факультэ
це прапанаванай спецыяльнасці 
дазволіць стварыць умовы для ар- 
ганізацыі бесперапыннай пад- 
рыхтоўкі кадраў у сістэме «Мінскі 
прафесійна-тэхнічны каледж па- 
ліграфіі -  БДУ культуры»; нарэш- 
це, факультэт з 1996 г. вядзе пад- 
рыхтоўку бібліятэчных кадраў па 
спецыялізацыі «Кнігазнаўства і ме
неджмент кніжнага гандлю» з ад- 
паведным блокам праблемна ары- 
ентаваных курсаў, арганізацыяй 
вытворчай практыкі ў кніжных ма- 
газінах, абаронай дыпломнай ра
боты па спецыялізацыі.

Падрыхтоўка спецыялістаў 
вышэйшай кваліфікацыі для 
кнігагандлёвых прадпрыемстваў 
у іншых навучальных установах 
краіны не вядзецца, таму ва ўмо- 
вах нацыяльнай незалежнасці гэ- 
тую задачу можна разглядаць як 
задачу дзяржаўнай значнасці.

Для падрыхтоўкі магістраў па 
бібліятэчнай спецыяльнасці ка
федра прапаноўвае спецыяліза- 
цыю «Менеджмент бібліятэч- 
на-інф арм ацы йнай дзей-  
насці». Вобласць прафесійнай 
дзейнасці выпускніка з кваліфіка- 
цыяй «Менеджэр інфармацыйна- 
бібліятэчнай дзейнасці» -  тэорыя 
і практыка кіравання бібліятэчна- 
інфармацыйнай дзейнасцю.

Ён павінен валодаць навыкамі 
стратэгічнага, тактычнага і апера- 
тыўнага кіравання персаналам, 
структурнымі падраздзяленнямі і 
накірункамі бібліятэчнай работы. 
Асноўныя віды дзейнасці спецы- 
яліста: планаванне і арганізацыя 
бібліятэчнай дзейнасці, мадэля- 
ванне арганізацыйных структур 
бібліятэкі, укараненне сістэм мар- 
кетынгавага кіравання, выкарыс- 
танне форм і метадаў мэтанакіра- 
ваных паводзін персаналу ў Четэ
ме менеджменту, экспертна-кан- 
сультацыйная дзейнасць па пы- 
таннях функцыянавання біблія- 
тэчна-інфармацыйнай сферы і 
інш. Менеджэр павінен валодаць 
ведамі сістэмнага падыходу да 
праектавання структур кіравання, 
выкарыстання норм прававога 
рэгулявання бібліятэчнай дзей-

насці, выкарыстоўваць у сваёй ра- 
боце метады функцыянальна-эка- 
намічнага аналізу дзейнасці 
бібліятэкі.

У адпаведнасці з гэтымі зада
чам! і мэтамі, а таксама практыч- 
ным вопытам па падрыхтоўцы 
кадраў у межах спецыялізацыі 
«Менеджмент у бібліятэчнай 
справе» на кафедры распрацоўва- 
юцца вучэбныя планы І праграмы, 
якія прадугледжваюць уключэнне 
шырокага кола дысцыплін, як ужо 
выкладаемых, так і цыкл інава- 
цыйных курсаў.

Фундаментальная частка 
профільнай менеджэрскай пад- 
рыхтоўкі можа быць паспяхова 
рэалізавана пры дапамозе пасля- 
доўнага засваення комплексу ву- 
чэбных дысцыплін, якія ў боль- 
шасці маюць апрабіраваную ву- 
чэбна-метадычную дакумента- 
цыю і адаптаваныя дыдактычныя 
распрацоўкі. На кафедры сёння 
выкладаюцца: курсы «Бібліятэч- 
на-інфармацыйны менеджмент», 
які дазваляе студэнтам засвоіць 
тэорыю і пазнаёміцца з практы- 
кай кіравання работай бібліятэкі 
ў кантэксце дасягненняў сусвет- 
нага менеджменту; «Бібліятэчна- 
інфармацыйны маркетынг», які 
дае магчымасць вывучыць тэарэ- 
тычныя асновы І прыкладныя 
прыёмы профільнага маркетынгу, 
выкарыстоўваць маркетынгавы 
інструментарый з улікам спе- 
цыфікі бібліятэкі; «Інавацыйны 
менеджмент», «Фінансава-экана- 
мічны бібліятэчны менеджмент», 
«Бібліятэчная статыстыка», «Офіс- 
менеджмент». Прапаноўваецца 
ўвесці ў вучэбны план шэраг но
вых курсаў: «Бібліятэчнае права» з 
мэтай забяспечыць вывучэнне 
студэнтамі юрыдычных норм, 
якія рэгулююць праваадносіны ў 
працэсе бібліятэчнай дзейнасці; 
«Эканоміка бібліятэчна-інфарма- 
цыйнай дзейнасці», у якім будуць 
прадстаўлены мікраэканамічныя 
аспекты і раскрывацца каналы рэ- 
сурснага забеспячэння дзейнасці 
бібліятэкі; «Кіраванне бібліятэч- 
най справай», які дазволіць болын 
глыбока вывучаць пытанні кіра- 
вання бібліятэчнай сферай як га- 
ліной дзейнасці, прааналізаваць 
развіццё і сучасныя прыярытэты

дзяржаўнай бібліятэчнай палі- 
тыкі; «Інавацыйна-метадычная 
работа бібліятэкі» накіраваны на 
вывучэнне метадалогіі і арганіза- 
цыі кіравання інавацыйнымі пра- 
цэсамі ў бібліятэцы, засваенне су- 
часных форм прафесійнай мета- 
дычнай дзейнасці; курсы «Даку- 
ментацыйнае забеспячэнне кіра- 
вання», «Стратэгічнае кіраванне 
бібліятэкай», «Кіраванне біблія- 
тэчным персаналам».

Выпускнікі як дыпламаваныя 
спецыялісты вышэйшай кваліфі- 
кацыі змогуць працаваць дырэк- 
тарамі, намеснікамі дырэктараў 
загадчыкамі бібліятэк, загадчы- 
камі аддзелаў і сектараў у біблія- 
тэках са складанымі арганізацый- 
нымі структурамі, спецыялістамі 
аддзелаў культуры раённых, га- 
радскіх, абласных органаў кіра- 
вання, спецыялістамі аддзелаў 
маркетынгу і навукова-метадыч- 
ных аддзелаў, у камерцыйных 
кансалтынгавых і інфармацый- 
ных фірмах.

Увядзенне новых спецыяль- 
насцей -  інтэлектуальна ёмкая за
дача, таму да распрацоўкі канцэп- 
цый новых спецыяльнасцей, ву- 
чэбных планаў, непаерэдна да ву- 
чэбнага працэсу пажадана далу- 
чэнне вядучых спецыялістаў, 
кіраўнікоў бібліятэк -  лідэраў 
прафесійнай сферы, якія маглі б 
выступіць і ў.якасці прафесійных 
экспертаў па пытаннях актуаль- 
насці, значнасці прапанаваных 
спецыяльнасцей і спецыялізацый, 
і ў якасці выкладчыкаў.

Запрашаем для размовы на 
старонках часопіса «Бібліятэчны 
свет».

І & 'та
Е
Е
Z2

The article of S. Zigm antovich a.о. is dedicated to 
modern tendencies in developm ent o f inform ation 
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