
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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