
менты» (2 разы ў гад). Акрамя тага, для Міністэрства 
культуры і друку штомеСячна ствараецца матэрыял 
«Негатыўпыя матэрыялы абласной і распнай прэсы ў 
адрас устаноў культуры і мастацтва». Бібліягпа<Ьічныя 
(на новыя паступленні ў свае ДІФы), фактаірь'річныя 
і інпвоя крыніцы інфарманьгі выпускаюць таксама 
сектары (аддзелы) налуковай інфармацьгі па культуры 
і мастацтву абласных бібпіятак.

Аддзел мастацтва Віпебскай абласной біблія- 
тэкі выдае таксама спіс новых паступленняў «Новая 
литература по искусству».

Аддзел навуковай інфармацыі па гуманітарных 
навуках Акадэміі навук РБ забяспечвае стварэнне рэ- 
фератЫўнага ўзроўню інфармацьгі шляхам змяінчэння 
рэфератаў мастацгвазнаўчых прац беларускіх вучо- 
ных у зборпіку «Беларусістыка».

У РБ ствараецца штогадовы рэкамендапыйны 
паказальнік «Беларуская мова, лі тара тура, мастапт- 
ва» (НББ). дзе ў аапаведпым раздзеле адлюсгроўваюцпа 
повьм йайболын значпыя дакументы па беларуекаму 
мастацтру для шырокіх колаў яго аматараў.

На надставе вьпюйсказанага можна зрабіць 
вьгеал аб наяўнасці асноў для фарміраваіпія разгляда- 
емай падсісгэмы. Аднак пе ўсе яе элементы атрымалі 
развіц-цё. Патрабуе ўдаскайаленпя ўлік выданняў 
мастацтва (перш за ўсё фюна- і кіна-, відэадакументаў). 
Асаблівую ўваіу трэба надаць таксама развіціцо 
рэфератыўнага і аіляднага ўзроўпяў бягучай біблія- 
графічнай інфармаці.іі аб літаратуры па м астацтау 
(павелічэнне аб’ёму аллюстроўвасмых дакумсптаў, 
павьппэнне аператыўнасці і інш.). Неабходна пашы- 
рапь начатую ў АН1КМ Нацыянальнай бібліятэкі 
практьжу стварэішя крышп бібліяграфічнай інфармацьгі 
ў аўтаматызаваным рэжыме, пераход па новыя 
інфармапыйныя тэхналогіі.

Стрыжонак І.М., 
ст.выкладчык

ТЫПАЛАПЧНЫЯ ХАР А КТ АРЫСТЫ КІ 
УНІВЕРСАЛЬНЫХ НАВУКОВЫХ АБЛАСНЫХ 

БІБЛІЯТЭК (УНАБ) БЕЛАРУСІ

Абласныя бібліятэкі РБ у адпаведнасці з Тыпа- 
вым статутам 1983 г. развівакнша як унівсрсальныя 
пявуковыя бібліяіэкі, з’яўляючыся іілоўнымі публіч- 
нымі бібліятэкамі рэгісна, што падкрэсліваешм і ў 
Канцэццьгі развіішя бібчіятэчнай справы ў РБ. Ці 
правамсрна азначзнне абласной бібліятэкі (АБ) як 
«універсальпай», «навуковай» і самай буйной 
«публічнай» бібліятакі рэгіёна?

Публічная бібліятэка як спепыфічны тып нара- 
дзілася ў Англіі і ЗША і атрымала інтзнсіўнае развід- 
цс ў іншых краінах свету. Яе асаблівасцю з’яўляецда 
забеспячэннс ўсіх і кожнаіа з жыхароў данага рэгіёна 
незалежва ад яго адукацьгі, прафесіі. нацыянальнаспі

магчымаспю ваведвапь і карыстацца вялікімі фондамі 
УНАБ. Абласныя бібліятэкі РБ агульнадаступныя, алс 
арыеятуюцца ў сваёй дзейнасці на чытачоў-спецыя- 
лістаў, у бібліятэках амаль адсугаічае адкрыты доступ 
да іх еялікіх унінереальных фондаў, няма камфорт- 
пасці ў абслугоўванні, нсдастаткова развітыі функцы- 
янальныя сувязі АБ з іншымі бібліятэкамі рэспубігікі. 
Такім чынам, дзейнасць УНАБ не зуеім адпавядае 
статуту публічнай бібліятэкі.

Абласныя бібліятэкі лічаіша ў нас і як універ- 
сальныя, бо валодаюоь універсальнымі па характеру 
фондамі, на падставе якіх арганізуюць інфармапыйнае 
абслугоўванпе ротньгх катэгорый чытачоў. Але ў дзей
насш АБ пасля прыняцця тыпавых статутаў 1965 і*. і 
1983 г. пачалі ствараппа аддзелы тэхні'шая, сельска- 
гаспадарчай, замежнай і іншай літаратуры. Паступова 
УНАБ пераўтварыліся ў «набор» бібліятэк галіновага 
характеру «ўнуіры» бібліятэкі, што не спрыяе іх 
развіпдю як універсальных бібліятэчных устаноў.

Шю датычыпь тыпалагічЕай характарыстыкі 
«навуковая бібліятэка», то робігіь УНАБ навуковай пе 
столькі дзейнасць у галіяе бібліятэказнаўства, біблія- 
графазнаўства і кнігазпаўства, колькі арыентацыя 
ўссй работы бібліятэкі на навуковую дзейнасць чьгта- 
ча. З’яўляепца бібліятэка навуковай пі не. вызначаец- 
па тым. як збіраеіша і захоуваеіша яе фонд, як 
распаўсюджваеіша аб ім інфармацыя. УНАБ павінны 
стварыць комплекс умоў чьггачам для навуковай рабо
ты: забяспечыць захаванне фоіілаў, іх сістсматызапыю, 
увод у навуковы абарот крыніц інфармацыі і ўвесь ар
сенал навукова-бібліяграфічнай дзейнаспі. Не заўеёды 
работа універсальных навуковых абласных бібліятэк 
РБ суадносігша з тэтымі натрабаванямі.

Мы звярпулі ўвагу толькі на некаторыя тыпала- 
гічныя характарыстыкі УНАБ. Яііы павішіы валодапь 
разнастайнымі характарыстыкамі. 1 развіццё таго ці 
ін-іпага накірунку не павінна супрацьпастаўляцца 
іншым. -Функцыі абласных бібліятэк агульнавядомы. 
Кожную з тыпалагічных характеристик трэба «на- 
кладваць» на гэгыя функцьгі, што дазваляе дакладна 
вызначыць асаб-лівасці фупкцыянавання і перспекти
вы развішй УНАБ як асобнай сістэмы. як часткі 
сісіэмы бібліятэк рэгісна і як часткі сукуннай сістэмы 
бібліятэк Рэспублікі Беларусь.

Бадархан Ибрагим, 
аспирант

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОГРАФИИ СИРИИ 

(в свете требований международной 
программы УБУ)

До создания Национальной библиотеки 
им.Х.Асал» в Сирин функции главной библиотеки
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