
аан літаратурай, згдавальнешіе ўзрастаючага інтарэсу 
да нагшяйальнай псторыі і культуры, пашырэнне 
анерацыяльных магчымасцей для мадэліравання 
сітуадый свабоднага агульнаарыентаванага пошуку. 
Не маючы магчымасці стварыць аб’ёмшля новый жан
ры дапаможнікаў: энцыклапедьгі, анталогіі і інш — 
біблісграфы НББ унеслі значныя змяненні ў свае 
галоўныя традыпыйныя выданні «Новыя кшгі Бела- 
русі», «Беларуская мова, літаратура, мастацтва». У 
«Новых кяігах Бел арусі» аператыўна адлюстроўваюц- 
ца бібліяграфічныя дадэеныя аб апублікаваных кні- 
гах, артикулах, рэцэнзіях. Асаблівую каштоўнас дь у 
раздзеле «Навінкі беларускага друку» »ў бюлегэш 
«Новыя кнігі Беларусі» ўжўляе йершая часпса «Пра 
Беларусь і беларусаў». Гісторыка-храналагічная 
структура гэтай частхі і шырокае выкарыстаіше аяа- 
тацый забяспечваюль даступнасць інфармацыі, 
аблягчаюць пытанне выбару. Фактаграфічная даклад- 
касць адатацый (пра каго, дзе і калі адбыліся падзеі) 
— гэта тыя галоўныя пазнавальныя элементы, я: ія ак- 
цэнтуюць уваіу чытачоў. 3 мэтая аптымізацыі інфар- 
мапыйнага пошуку па нацыятіальнай праблематыпы 
ўведзены гадавыя дапаможныя паказальнікі да раздзе- 
ла «Пра Беларусь і беларусаў»: псрсанальны, геаграфіч- 
ны, прадмегва -тэматычны. Іх інфарматыўнасць, асаблі- 
ва персанальнага, значва пераўзыходзіпь традьшыв- 
ную айчынную методыку складання дапаможных 
паказальнікаў. Выкарыстанне гэтых дапаможных на
каз ал ыгікаў надзвычай карысна для фарміравашія 
краязнаўчых бібліяірафічных алементаў у публічных 
бібліятгаках. Станоўчыя водгукі вьпслікае групоўка 
матэрыялу ў раздзеле «Навінкі беларускаіа друку» 
згадна з тыловым чытацкім запытам, што адпавядае 
асаблівасцям інфармацыйпых паводзін чытачоў нры 
выбары літаратуры для непрафесінша чытання. Тэма- 
тыка раздзелаў «Памяшыя даты», спісаў і аглядаў, 
якія змяіпчаюцца ў бюлетэні, прысвечапа самым яркім 
старонкам мінуўшчыны і сучасным актуальным праб- 
лемам. Гэта дапамагае задавалышхь інтарэсы чытачоў 
у галіііе нацыянальнай культуры, адраджэняя, гісторыі, 
па маральна-этычных і эканамічных праблсмах. Для 
стварэння ўмоў свабош індывідуальнага выбару з 
уткам спектру пабуджальных матьшаў да чытання: 
пазнавальных, прэстьіжкых і іншых -- бібліёірафы па- 
шырьші склад уключаемых дакументаў. Цяпер бібдія- 
графуюцца крыніоазнаўчыя матарыялы, у тым ліку на 
замежных мовах, пубткапыі мійулых гадоў. Накірувак 
асветпіцтаа і цапулярызацыі яскрава вьйўляецца ў 
шырсясім скарыстаяяі даведачпых і пазнавальных 
звсстак ж  з мэтан садзейнічапь семантычнаму засва- 
еяню бібліяграфічных паведамленняў, так і для сты- 
мулявання пікавасш. займальнасці, гэта, ў сваю чаргу 
са-дзейнічае чытацкаму выбару. Пазпавальная і фак- 
тагра-фічная іяфармацыя, якую ўключаюць у тэксты 
рэкамендацыйна-бібліяграфічных дапаможвікаў: 
зпіграфы, цытаты, імекы, геаграфічня аб’ектьі, даты, 
звесткі аб падзеях і інш. — у сінтэзе з элементам! 
займальнаспі ўзбагачае інфармацыйны запас чытача і 
забяспечвае дастуцнасць бібліяграфічвых мадэляў 
TBOD»> ДРУК'

Кобер Т.К., 
аспіраіггка

ПРАБЛЕМЫ ФАРМІРАВАННЯ ЯДРА 
БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 

ЛГГАРАТУРЫ ДЛЯ ДЗЯІІЕЙ У РЭСПУБЛГЦЫ 
БЕЛАРУСЬ

Адіюй з важпсйшых праблем развіпдя фонду 
дзіцячых бібліятэк Беларусі з’яўляецца стварэіше яго 
ядра. Але на гэгым шляху існуе іпэраг пяжкасцей. 
Само паіюпде «нацыянальны фонд» мае некалыи 
сэнсаў:

-  сукупнасиь выданняў, што вышшп ва тэрыто- 
рыі рэспубдш;

-  сукупнасиь выдашйў, што вышплі на нацы
янальнай мове (без уліку перакладаў);

-  сукупнасиь вьшаняяў, аўтары якіх жывуць на 
тэрыторыі рэспублікі;

-- сукупнасць выданняў, аўтары якіх -- прад- 
стаўнікі пэўнай нацыянальпасці.

Таксама на сённяшні момант нельга сказапь, 
пгго ядро бібліятэчнага фонду наныянальнай літара- 
туры для дзяцей усебакова адлюстроўвае з’явы гра- 
мадскага жыцця, навукі, тэхнікі, якія адбываюцца на 
Беларусі. Калі яго мастацкую частку можна лічыць 
сфарміраванай (у яе ўваходзіць літаратура ўсіх жан- 
раў, яна адлюстроўвае этапы' развіцця мастадкага 
слова ў рэспубліцы), то галіновая частка ўяўляе са
бой асобпьк фрагменты. Так, немагчыма ўключыць у 
ядро літаратуру па біялогіі і геаграфіі з элемснтамі 
фальклс ру (легешгы пра назвы азсраў і рэчак, шкавыя 
звесткі пра жывёл) для малодшага шксшьпага узросту. 
На сённяпші дзепь юныя чыгачы не могуць пазнаёміц- 
ца з творамі, якія распавядалі б пра карыспыя выкап- 
ні на тэрыторьгі рэспубткі і ўключалі звесткі пра іх 
здабычу, выкарыстанне, значэнне для чалавека.

Немагчыма парэкамсндаваць для ўключэння ў 
ядро фонду кніг пра транспарт, энергетику, розныя 
галіны вытворчасці Беларусі, якія б зацікавілі малод- 
шых школьнікаў. Ядру неабходна літаратура пра 
прафесіі, напісаныя ў жанры белетрыстыкі (нанрык- 
лад, гульня ў краму, бібліятэку).

Такое ж ставовішча з галіновай часткай ядра 
фонду надыянальнай літаратуры дня чытачоў старэй- 
шага шксшьвага ўзросту. Акрамя тэм, пра якія гавары- 
лася вышэй, амаль пяма кніг пра беларускіх мастакоў, 
кяіг-вандровак па беларускіх музеях, папулярных 
нарысаў пра вядомых скульптараў. Старэйшым ішсоль- 
нікам вяма дзе пачытаць пра звакамітых беларускіх 
мовазнаўцаў і збіральнікаў фальклору, азцаёміцца з 
узорамі іх творчаспі.

Адна з найбольшх лакун у сённяшній складзе 
ядра -  іістарычная тэма. Нягледзячы ва вялікую 
патрэбу, пакуль пгто няма такіх каіг, пгго асвятлялі б 
жыцдс ва Беларусі ад старажытных часоў да нашых 
дзён. Патрэбна выданне энпыклапеяычнага хаведніка
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пра рэспубшку альбо энцыклгчедыі па ищу «Што 
такое? Хто такі?». заснававай на беларускім матзры
яле.

Каб палептпьшь стиоышча з фарміракаянем 
ядра фонду нацыянжпьнай літаратуры для ддшгчых 
бібліятак. патрэбва;

-  удакладніць панягще «нацыянальнае бібшя 
тэчнае ядро» з мэгай вызначэння літаратуры, што на- 
тина ўваходзіць у яго;

—метадыстам Няцыяналыгай біГліятзкі Рэспуб- 
лш  Беларусь ппначыць шэраг там (суыесна з супра- 
іюўнікамі абласных бібліятэк., ЦБС, навукоўцамі), 
літаратуру па ясіх веабходна мець у складзе ядра;

— уносіць адпаведныя пралавовы са выпуску 
такіх твораў у выдающая структуры, шсьментцкія, 
люрчыя сакзы. навуковыя установи.

Паўлава СЛ.,  
канд. філал.навук, 

дашнт

АСАБЛІВАСІП МІЖАСАБОВЫХ ЧЫТА1Ж1Х 
ЗНОСШ ПАДЛЕТКАЎ 3 ДАРОСЛЫМІ

Ратаіпце, фарміраванве, выхаванне асобы 
здзяйсняецца ў складапafi сістзме ўзаемасувязеп з 
грамадствам. з асяроддзем, у якім знаходзіппа падле - 
так. Вяяііл ўплыў на падлеткаў аказваюць дарослыя. 
Далучэнне падлеткаў да культуры сродкамі чытання 
адбываецца ў працэсе жыццядзейнасці тых выхаваў- 
чых калектываў. членам якіх яны з’яўляюпда, у 
першую чаргу сям’і, тк  альпага класа. ппо аб'ядвоў- 
аае не толькі вавучэігааў, але і педагогаў, а таксама 
калектыву чьгтачоў кохнай канкрэтнай бібшятэкі.

Характарыстыка міжасабовых чытацкіх зносін 
падлеткаў з дарослымі даецпа на падставе аналізу нас- 
тупнай інфармадыі: а) дадэеных аб арыентацыі пад- 
леткаў на дарослых як на аўтарытат у чытанні; б) 
асвоўных' характарыстьас шжчытацкіх звосін з 
настаўнікамі, бібліятэкарамі. бацькамі.

Падлеткі аачуваюць патрэбнасць у міжчытан- 
кіх зносінах з дарослымі. Да гэтых зносін яны прад’яў- 
ляюць пэўньія патрабаваші: жыццёвы вопыт, добры 
чытацкі густ, умение расказапь аб квізе аба артикуле, 
быль у курсе інтарэсаў падлеткаў. Характар міжчытац- 
кіх зносін залежыпь ад таго, з кім з дарослых кантах 
туе падлетак. Так, з ндстаўнікамі і бібліятэкарамі 
оераважаюпь івфармапыйныя і рэгулятыўныя віды 
зносін. 3 бадькамі часцей за ўсё падлеткі імкнуша 
ўстанавіпь эмапыянальнае чьпацкае ўзаемадзеянне.

Магчымая ўзаемасувязь шжчытацюх зносін з 
дарослымі значна парушана таму. што дарослыя не 
могуць нал ад зі ць чытацкія кантакты з падлеткамі.

Намаганні дарослых на развіццю чытацкіх 
якасцей падпеткаў у задчнай меры аказваюцпа не-

эфектыўнымі таму, што існуе слабая ўзаемасувязь 
настаўнікаў, бібліятэкараў, бацькоў, а таксама вяма 
каардынадыі ў планаванні работы пжоды і бібтіятзкі.

Дрыта І.У., 
саіскальніх

НЕКАТОРЫЯ ПРАБЛЕМЫ I ПЕРСПЕКТЫВЫ 
РАЗВІЦЦЯ БЯГУЧАЙ БІБЛІЯГРАФІЧНАЙ 

ШФАРМАЦЬП ПА МАСТАЦТВУ 
НА БЕЛАРУСИ

Бягучае бібішпрафавапне ахоплівае асноўныя 
части дакументальвага патоку: творы і вьшанні тао 
раў мастаптва і літаргтуру па мастаотву РБ.

Сярод твораў мастацтва найбопып поўна і да- 
кладва аргашзаваіші ўлік асвоўных выданняў вьмў- 
ленчаі'а мастаптва і нот. Тыя з гзтых дакументаў, пгго 
выдадзены ва Беларусі, рэгіструюіша на старонках 
адзівага дтяржаўнага бібліяграфічнага паказальшка 
«Летапіс друку Беларусі». Выданні нотнай і выяўлен- 
чай беларусікі блізкага і далёкага замежжа адлюст- 
роў-ваюппа ў асобнай яго частцы «Беларусь у друку 
за-межных краін» у сперыяльных раздзелах. Бягучае 
бібліяграфаванне фоназапісаў, кіна- і відэафільмаў 
атрымала мепшае развіцпё. Існуючыя крыніпы (на- 
прыклад. шгомесячная інфармапыя аб фільмах, далу- 
шчаных да пракату экспертам камісіяй Дзяржауна- 
га рэгістра кіна-, відэафільмаў і кіна-, відэалраграм, 
фона- і фільмаграфічныя публікаш.гі на старонках 
часопісаў і газет і інш.) разлічаны ў асноўным на 
патрэбы кінапракату пі рэкламы новых фона- і кінг, 
відэадакументаў і не забяспечваюць валежната адшос- 
травання перш за ўсё нацыянальпага дакументальнага 
патоку па іэтых відах.

Стварэнпе бягучай бібліятрафічлай інфарма- 
цыі аб літаратуры па мастацтву на сігнальным, рэфер- 
атыўным і аглядным узроўнях забяспечваешіа сеткай 
оріапаў навуковай інфармапыі па культуры і мастап- 
тву на чале з аддзелам навуковай інфармапьгі па 
культуры і мастацтву (АНІКМ) Нацыянальнай біблія- 
тэкі Беларусі і аддзелам навуковай інфармапні па 
г/мані тарных навуках Акадэміі навук Рэспублікі Бе
ларусь.

АШКМ Нацыянальнай бібліятэкі стварае шэ
раг бібліяірафічных і фактаірафічных выданняў. Ся
род першых вылучаюцца сігнальныя (штомесячныя 
«Новая літаратура па культуры і мастацтву Беларусі», 
пгготыднёвая «Сігнальная інфармацыя», «Сістэматыч- 
ны паказальнік неапублікаваных дакументаў па куль
туры і мастащву» -  2 разы ў год) і аглядпыя («Апера- 
тыўная інфармацыя па культуры і мастацтву»- 6 разоў 
у год) крыніцьі- Фактаграфічныя звесткі прадстаўле- 
ны пггомесячнай хронікай падзей «Культурнее жьпшс 
Беларусі» і зборнікам «Асноўныя службовыя даку-
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