
На ваш погаяя. у першую чаргу мы павінны 
звярнуць увагу на дзяцей як на будучи 
ішэлектуальны і творчы патэнцыял рэспубшкі. Калі ў 
дзяпінстве пачаць развіваць іятэлект і творчыя 
здольнасці, то мы можам атрымадь яркую, усебакова 
развітую асобу.

Магчымасць бібліятэк у галіне адукацьгі, выха- 
вання і творчай аргатзапьгі вольнага часу цяжка 
пера-ацаніць. Акрамя гэтага, бібліятэка мае такія 
магчы-масці, якія не мае ніводная ўстанова куль
туры і адукацьгі, ніводны сродак масавай інфармацыі. 
У бібліятэку чьгтач прыходзіць таму, што адчувае 
неабходнасць у кнізе. Тэлебачанне, кінатэатры, дамы 
культуры прапануюць свой сёншшші̂  рэпертуар. 
Бібліягэка можа прапанаваць чьггачу любы твор, 
напісаны са старажьптшх часоў да нашых дзён.

Бібліятэка выконвае шэраг фушзшй: захоўвае 
духоўную спадчыну чалавецтаа, расйаўсюджвае яе ў 
часе і прасторы, служыць развіпдю навукі і тэхнзкі, 
літаратуры, з’яўляецца апорай для ралігійнай, палі- 
гычнай, грамадскай дзейнасці, выкарыстоўвасцца ў 
эстетичным, этычным выхаванні, врафесійнай адука- 
цьгі насельніцтва.

Вельмі значная роля бібліятэкі ў развіцці інтэ- 
лекту. Па меркаванню вучоных, за кошт чытання інтэ- 
лект развіваецда на 90 % . Болып тап>, як сведчьшь 
Памела Спейс Рычардс, даследаванне ўплыву чытання 
на дзіцячую аўдыторыю наказала, пгго дзеці, якія 
ўзраслі на тэлевізійных перадачах, паказваюць такія ж 
няжкаспі ў галіне мысліпельяай дзейнасці, як і вучні 
каледжаў з непаўнацэннымі навыкамі інтэлектуаль- 
нага развіцця. Аднак дзіця, якое будзе толькі чьггань, 
не зможа стаць шматграннай асобай. Яму неабходна 
развівань і творчыя задаткі ў гульні, маляванні, музы- 
цы, скульптуры і г.я.

Зыходзячы з вышэйсказанага, мы мяркуем, што 
ёсць сэнс увесці ў нашым універсітэце снецыяльнаспь 
«бібшятэкар-арганізатар інталектуальнай дзейнасці 
дзяпей». Спеішялісты гэтай сненыятзадыі навінны 
валодаць, акрамя іншага, метохыкай выкладання 
музыкі, малявання, лепкі, шыцця, макраыэ і інш. Гэта 
не менш важна, чьш інтэлектуальнае развіццё. На 
дуж у вядомага педагога Сухамлінскага, у дзяцінстве 
чалавек навінен навучыцца хоць адну справу рабіць 
добра. Гэта ў далейшым пазбавіць яго ад комплексу 
непаўнацэннасш.

На асобым палажэнні павівна бьшь майстэрст- 
ва акцёра. Гульня ў дзяцінстве з’яўляецда адным са 
сродкаў пазнання свету. Разам з тым менавіта выха- 
ванне акпёрскіх якасцей дапаможа выхаванню ў пад- 
летка адэкватнага рэагавання на ўзнікаючыя неспры- 
яльныя сітуацьгі, узмацніць і абагаціць эмацыянальпыя 
рэсурсы і камунікапыйныя магчымасці чытача, дасць 
магчымасць развіць здольнасці да творчаспі, выхаваць 
ў сабе валявыя якасці, здольнаспь да самарэгулявання.

Зыходзячы з вышэбвыкладзенага мы мяркуем, 
што для студэнтаў данай сйецыялізацьгі павінен быць 
вучэбны план.

Ёв можа складацца з наступных блокаў 
дыспыпяін:

1) агульнанавуковыя,
2) бібліятэчна-інфармацьшныя,
3) тэхналогія адукацыі і раінастайных відаў 

творчасці,
4) методыха развіішя інталеаяуа»>юй 

дзейнаспі.
На наш погаяд, тма свепвшвст зможа паспяхо- 

ва прапаваць ў жасці вбліятэкара дзідячай, шкаль- 
най, юнацкай і нублічвай бібліятэк. У *го дастаткова 
ведаў, каб аа базе бібліятэкі арганізавапь гурток, 
аб’яднанве ці клуб па інтарэсах. Такі спецьадгіст 
зможа быць таксама і гувернёрам, і выхавацелем'у 
старших групах дзіпячага сада ітраматна выхоўваць 
сваіх дзяпой.

Кузьмініч Т.В., 
аспірантка

СПАЖЫЎЦЫ ПСТАРЫЧНАЙ ШФАРМАЦЫІ 
I IX ШФАРМАЦЫЙНЫЯ ПАТРЭБНАСЩ

Атрыманне чалавекам інфармалыі як крыніаы 
ведаў аб навакольным асяроддзі з’яўляецца адной з 
асноўных яго патрэбнзсцей. Даследаванне і разумение 
любой з’явы ірамадскага жыцця нсмагчыма без гіста- 
рычнага пашыходу. Гісторыя вывучае мінулае чалавец- 
тва ва ўсёй яго дакладнасці і разнастаййасці і робіць 
магчымым выяўленне заканамернасцей сучаснага 
развіцця грамадства.

Патрэбнасоь у даследавашгі гістарычнага міну- 
лага характерна для кожнага пакалення людзей, пры 
гэтым, чым болып значныя пераўтварэнні адбываюц- 
ца ў грамадстве, тым болын узрастае і Нагпыбляецца 
імкненне пераасэнсаваць мінулае. Па словах М.А.Бяр- 
дзяева, гістарычньй катастрофы і пераломы заўсёды 
выклікалі неабходнасць асэнсавання гістарычнага 
працэсу. пабудовы той щ ішпай філасофіі гісторыі

Імкнённе да ўсебаковага і глыбокага асэнса
вання мінулага спрыяе, з аднаго боку, актывізацыі ці- 
кавасці да вывучэвня гістарычных крыніц (гістарыч- 
ная інфармацыя апасродкавана гістарычнымі кры- 
ніцамі, якія засталіся ад пэўнай эпохі), з другога -  
рэзкаму павелічэнню дакументальнага патоку 
гістарычяай тэматыкі. Гэтым абумоўлена ўзрастанне 
ролі крыніц Другаспай інфармацьгі і адпаведна патра- 
баванняў да іх. Шляхі ўдасканалення сістэмы другас- 
най інфармацыі гістарычнай тэматыкі могуць стаць 
больш акрэсленымі пры ўмове дэталёвага вывучэння 
дакументальнага патоку галіны і інфармацыйных пат- 
рэбнасцей карыстальнікаў.

Даследаванне кайалаў інфармацыя—снажывец, 
фармі раваннс інфармацыйных патрэбнасцей і асаблі- 
васоі іх задавальнення быпі аб’ектам разшяду ў шэра-
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іу  публікапый. Вьнучаяпе спажмўпоў гістарнчнай ін- 
фармадьп вялося звычаіша у сукупнаспі з гуманітарыя- 
мі наогул. Гістарычная івфармапыя настолькі спепы- 
фічна. пгго патэныыяльным спажыўпом яе з’яўляеппа 
кожны член грамадства. Для адных атрыманне гіста- 
рычнан інфармацыі неабходна ж  крынша сяяхомай 
творчаст. для акумулжвання ведаў, прафесійнай дзей- 
насці. Для друпх атрыманве гістарычнай інфармапыі 
не звязааа з прафесііпіай дзейнасню. мае часовы ха
рактер. Патрэбнасні спажыўцоў перптай групы акрэс- 
леяы спецыфікай прадметпай галіны і відам іх дзей- 
аасві. Галаўко Г.В. прапававаяа мадэль інфармацый- 
ных пжтрэбваспеі, агульная дли ўсіх спецыялістаў- 
гуманітарыяў. На наш поглях, у аснову стварэння 
мадаяі пятрэбнаснен спажыўшў у гістарычнай інфар- 
мапыі, ж  і гумангтарыяў наогул, мохна пакласш 
схему, прапанаваную вышзйназваньм аўгарам, jpe 
вызначакщца наступныя звёны: віл дзейнгспі, харак
тер матэ-рьвгааў, яая выхарыстоувающ» ў рабоае, 
йгументы. якія ствараюцпа ў вышку работы.

На нашу дужу, вылучакнша наступныя виш 
дзейнасш, ж ія абумоутваюць пастаянную патрэб- 
насць у пстарычиаи мфармашаі: навукоеа-даследчая. 
вчктагндаад,вучз<нш .н1Щ»вфш»тарсим.шфарм 
оыйпхя. Склад матэрыялаў, яоявыкарыстоужахяша у 
рабопе, уключае ўао тыпа-відажую структуру n cn - 
рычнай лггаратуры, усе вады пстарьгшых крыша, ве- 
зхяежна ах формаў існавання. Асабпвасні колькас- 
ных і жасных ааказчмкаў выхарыстаяня матэрыхлаў 
та-яежапь ая віду джйвасш сважыўца, ад узроўшо 
ирафесшиай падрыхтоўкі і ішп. Тэмапка ватрэб- 
наспеі залехыць ах накірункаў щяпюяимых даследа- 
ваішяў. Яна можл бьшь агульнапстарычнаіі, галгяоваи, 
праблемнан, в  асобных пстарычных оермиах, пад- 
эехх. асобах і гл . Винкам выхарыстаяня пстарычнзя 
ш фармата з’жўляенпа ш в е а п е  манаграфні, шеер- 
тааый, дакладаў. аршкуяаў, дышкжшых і курсавых 
прмектаў, рэаанэін, ис; ̂ лычных paenpanrmat, іяфар- 

матэрыяяаў, псторыка-мшладкіх
Даследааанве шпрвбммшяў снажыўноў (у 

ояежнасго ад кдаў іх дзеівасш, тэкапкі патрэбаае- 
пей) дазаотпш. вынрапаваш. крытерм адбору дакумеа- 
таўувмданняхбвгутаЕаірмрасвегшўнага.навзжова- 
даш»' .’«нага і росаменхаоьшнага бібтяграфгавага
Інф ірм ш дц

Зыгмантовіч С В., 
канд. пед. навук, 

данэнт 
Саітава В.І.. 

канд. пед. навук, 
дапэнт

РЭКАМЕНДАЦЫЙНАЯ БІБЛІЯГРАФІЯ: 
ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДЫЧНЫЯ ПЫТАННІ

У Беларусі здзяйсняюцпа актыўныя працэсы 
фарміравання івфармапыйнай інфраструктуры. На- 
біракшь тэмп і аб'см адны інфармапыйныя патсясі, 
скарачаюцпа, зшкаюпь друпя. Біблнггачна -бібліяіра- 
фічнш цэнтры, на чале з Напыяналънай бібліяіэкай 
Беларусі (НББ), імкнуцца стварапь і ажыццяулядь су- 
часную, разлічаную на перспективу інфарманыйную 
ішгітыку. Адным з ж актуальных наорамкаў з’яўлясц- 
ва абгрунтаванне значэаня і месца рэкамендацыйнан 
бібліяграфічйай івфармапыі (РБІ).

Вакол рэкамендапынная бібліяграфіі ў апош- 
RDI гады ішлі дыскусіі па тэарэтыка-метадычных пы- 
таннях. Прычыны і хартктар негатыўных з’яў, звяза- 
нып з уплывам на FBI дагматычнай ідэалогіі, сталі 
предметам авалізу ў навуковых і метадычных публіка- 
цыіх. Асабліва жыватворным з’явіўся прапэс, распа- 
чаш у Дзяржаўнай бібшятзцы Расіі, накіраваны наад- 
наўленне дэмакратьічнык, асветнішгіх традыпый і 
творчую распрадоўку фушсдыянальна-метадьгчных 
сровсаў РБ1. Рэкамендапыйная бібліяграфія ў мшу- 
тдн і ссшя дэманструе свае шырокія магчымасці 
шфармавгаь аб дакумеягах і папулярызаваць веды, 
штзгравапь элементы ішшіх відаў інфармаіхыі, на- 
дрцгд»» фактаграфічнай, рэфератыўнан. У склада- 
ных матзрышіьных умовах, пераадольяаючы пера- 
ноўвенасль кяіжяага рынку няякаснан літаратурай, 
бібшятэкі стварыш такія данаможткі, якія сведчаць 
аб павышэнні ўваіі да асобы будучага чытача, 
всіхаллпчных аспектаў чытання і выкарыстання 
інфармйава.

У Бслар>’сі рэкамендапыйна-бібліяграфічная 
дэеішаспь на прапягу многіх дэесяпігоддзяў вьонача- 
лася добрш аргадізаванасшо, пастаянным ношукам 
за-дмазмеддяш^ирмадьДшд патрзб накіраванаспго 
на яраваганду здабьпкаў надыяналзьйай культуры. У 
існуючых умсжах дяя шэрагу бібліятэк рэспуйгпкі, якія 
быш традьшыяііьвл цэятрайя рэкамендаоьвшан бгб- 
ашрафіі, щнирмэхшяд сталі прафесанальныя і 
шйвукошн іятарэсы чытачоў. Спецыф-чвасщ, сферы 
ирыкладашн РБ1: вспрафеанных, агульваадуканьй- 
яш  завиты -  шгтрабуюць плыбакага разумения 
нравоў чалавска на атрыманне інфармацьгі ў 
фарш рушчымся іяфармацыйным грамадстве. Такую 
дазінмю НББ. Гэта бібліятака ажышмўляе
сучасяую каннэп-шяо ИБ1, для якой прыярытзтнымі 
з’яўляюцца праблемы аэваямлення чытачоў з лепшай 
у пазнавальньш і масташам сэвсе айчыннай і замех-
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