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МАДЭЛІ ЎКАРАНЕННЯ ЭЛЕМЕНТАЎ 
ШФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОПЙ 

У НАВУЧАЛЬНЫ ПРАЦЭС 
ДЛЯ МАСТАЦКІХ СПЕЦЫЯЛІЗАНЫЙ

Аяным з важных стратэгічных вакірувкаў улад- 
кавання навучальнага працэсу ў сусветнай сістэме 
універсітэпкай адукаіші з’яўляепна івфарматызашля. 
Інфарматызаныя вавучальвага працэсу прадупіеджвае 
ўкараненве сродкаў сістзмнам і камп'ютэрнай пад- 
трымкі культуры і масташва.

Схема 1

Пранануюапа мадэлі ўкаравеввя элементаў 
камп’ютэрных тэхлалогій у навучальны прагос ва 
факультэтах мастацкай творчасці і культуралогіі.

Гэтыя мадэді (схема 1) пршначаны для ўкара
нения ва кафедрах беларускай вародвай песеннай 
творчасці, харзаграфіі і народных рамёстваў. Асноўны- 
мі структурнымі элементам! гэтай мадзлі з’яўляюцца: 

- базавы курс кафедры спецыялізаньгі (адпавед
на: «Аранжыроўка», «Танцевальны рысунак» і «Коле- 
разнаўства»);

кафедрай івфарматыкі і кафе драй спецыялізацыі;
- наступны (па часе) блок мадэлі пакуль шго 

прапануепоа ўкарайіпь толькі ва кафедры беларускай 
народнай весенвай творчасці, але ў перспектыве св 
прызвачаепда і для кафедраў харзаграфіі і народных 
рамёстваў. Гзта спалучэнпе црушга базавага курса 
(«Расшыфроўка фальклорнага матэрыяду») з ваступ- 
вым вывучэннем курса «Элементы камп’ютэрных 
тэхвалогіб захавашш і апрацоўкі фальклорнага матэ- 
рыялу» (на кафедры іпфарматыкі).

Схема 2

Другі тыл мадэлі (схема 2) прапануеппа для 
спецыялізацый ка^>едраў народнай інструментальнай 
теорчасці, эстрадпага мастацтва, харавога масташва і 
духавой музыкі. Форма - курс (спецкурс) па выбары.
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КАНЦЭПТУАЛЬНЫЯ АСНОВЫ 
АЎТАМАТЫЗАЦЫІ БШЛІЯТЭКІ 

БЕЛАРУСКАГА УНШЕРСІТЭТА КУЛЬТУРЫ

Характэрвай асаблівасцю сучаснага этапа раз- 
віцця бібліятэчвай снравы ў рэспубліцы з’яўляеша 
сістэмны падыход да распрапоўкі і ўкараненпя інфар- 
мапьшііых тэхналогій на базе выкарыстапня агульнага 
асяроддзя апрацоўкі інфармацыі, стварэння сеткавых 
тэхнічных сістэм бібліятэк, падключэння да сусвет- 
ных інфармапыйных рэсурсаў.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



У бібліятэцы ушверсітэта культуры ўжо выка- 
наны падрыхтоўчыя работы для ўкаранення аўтаматы- 
заванай апрацоўкі інфармацыі: установлены камі’ютэ- 
ры, укаранены ў тэхналагічны працэс АШС «МАРК» 
і іншае сістэмнае праграмнае забсспячэнне. 
Супрацоўнікі бібліятэкі прайшлі першапачатковую 
камп’ютэрную падрыхтоўку і актыўна распачалі рабо
ту па аўтаматызацьгі бібліятэчных працэсаў.

Кафедрай іыфарматьш і тэхнічвых сродкаў 
вавучання, рабочай групай бібліятэкі распачата рабо
та па распрацоўцы канцэпаьгі аўтаматызацыі біблія- 
тэчвых прапэсаў ва універсітэшсай бібліятэцы.

Галсўнай мэтай аўтаматызацыі бібліятакі )ргівер- 
сітэта культуры э’яўляецца павышэнпе эфектыўнасці 
работы за кошт значнага яавелічэння аператыўнасці 
абслугоўвання, яго паўнаты і дакладнасці, патырэнпя 
функйы^ бібліятэчнага абслугоўвання ў забеспячэяні 
творчай, навукова-даследчай і навучальнай дзейнасці 
універсітэта, стварэнне навучальнай базы для падрых- 
тоўкі высокакваліфікавапых спецыялістаў ў галін.: 
бібліятэчнай і інфармацыйнай справы.

Пры распрацоўцы канцэпцьгі аўтаматазаныі 
бібліятэкі былі вылучаны дзве асвоўныя трупы задач: 
тэхніка-тэхналагічішя, вытворча-арганізацыйныя.

У першую групу ўключаны наступныя задачы:
- укараненне сучасных перспектыўных сродкаў 

камп’тэрнай, рэпраграфічнай, мнржальнай і іншав 
тэхнікі для аўтаматызаіші асобньіх тэхвалагічных 
аперацый і прадэсаў бібліятэчнай работы;

- укараненне сродкаў камунікацый, неабходн- 
ьіх для падключэняя да існуючых інфармапыйных 
сістэм у галіне кулыуры і мастадтва;

- стварэнне лакальнай камп’ютзрнай сеткі біблі - 
ятэкі як часткі ўнутранай агульнауніверсітэцкай сеткі;

- рапрапоўка і стварэнне тэхнічных ўмоў да 
пвдключэння універсітэпкай бібліятэкі ў глабальныя 
сеткі рэспублікі, Напыянальнай бібліятэкі і інш.

Да другой групы, групы вытаорча-арганізацый- 
ных, задач адносяопа:

- перавод пшоувых тэ хвал алчных працэсаў і 
прапэсаў кіравання ва сучасную тэхвалагічную асво  
ву,

- стварэнне бібліяграфічных і фактаграфічвых 
баз звестак і ведаў у прыярытэтных і профільных 
вакірунках дзейвасш ў галіне культуры, мастацкай 
творчасці, бібліятэчнай і інфармацыйнай справы;

- стварэнне сістэмы ўзаемадзеяння са струк- 
турнымі пазраздзяленнямі і кафедрамі універсітэта;

- стаарэнне ўмоў да падключэння увіверсітэта 
і бібляітэкі да рэспубліканкіх, міжнародных і сусвет- 
ных інфармадыйных рэсурсаў; /

-павышэнпе прафесійнай кваліфікацыі работві- 
каў бібліятэкі і інфармацьшнай культуры спажыўпоў 
для эфектыўнай работы ва ўмовах новаіа інфарма- 
пыйвага асяроддзя.

У аснову канпэшші аўтаматызаванай сістэмы 
бібліятэкі пакладзены настуішмя прышшпы:

1) адкрытаст і даступнасці інфармацыі;
2) узгодвевасці і сумяшчальнасці баз звестак і

ведаў, сістэмнага і нрыхладнога праграмнага забеспя- 
чэнвя;

3) аднаразовага ўводу івфармадыі з выключэн- 
нем дубліравання асноўных масавых транзакций;

4) прынцып надзейнасці і бяспекі інфарманыі.
Канцэпцыяй прадугледжваепца аўтаматызацыя

настушшх функпый:
- камплектаванне фондаў бібліятэкі; .
- каталагізацыя, улік, вядзенне і захаванне фон- 

даў;
- бібліятэчнае абслугоўванне;
- абслугоўваігае і ўзаемадзеянне ва МБА;
- бібліяграфічвая дзейнасць.
Канпэшшяй прадутледжваюцца чатыры асноў-

ных этапы ўкаранення сродкаў аўтаматызацьгі ў вьі- 
творчую дзейнасць бібліятэкі.

Першы этап звязаны з аўтаматьоацый аспоўных 
тэхналагічных аперацый і нрапэсаў.

Другі этап звязапы са стварэннем унутранай 
бібліятэчнай лакальнай сэткі, якая-б адпавядала выка- 
напню ўсіх ўзаемазвязаных тэхна^агічных працэсаў і 
працэсу кіравання.

Трэці этап — стварэнне інтэграванай базы звес- 
так і ведаў і ўключэнне бібліятэчяай сістэмы ва агуль- 
науніверсітэцкую сетку.

На чацвертым этапе прадугледжана падхлючэн- 
не бібліятэкі і універсітэта да рэсііубліканскіх і сус- 
ветных інфармацынных рэсурсаў.

Працягласць таго або іншага этана ў зпачнай 
ступені залежыць ад фінансавання распранавапагз 
праекта.
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ГЕНЕРАТАР МУЗЬГЧНЫХ ЛАДОЎ

Музычны лад увасоблены ў выпіядзе кіберне- 
тьічнай сістэмы пьшгічнага тыпу.

Названая мадэль музычнага ладу ўлічвае не 
толькі ўласную канструкпыю ладу, але і яе ўзаема- 
дзеянні з павакольнымі сістэмамі (сістэмьі колсраў. 
падсістэмы (успрымашія) чалавека).

Уваход праграмы-генератара:
а) просты лік, які вызначае тып сувязі ў элемсн- 

тарнай (двухэлементная) падсістзме;
б) трафічпая схема ладу (задаецца ў інтэрактыў- 

ным рэжыме).
Вынікам работы праграмы-генератара (выхад) 

з’яўляецца ладавая гама - паслядоўпаспь раздзеленых 
у часе гукаў у ядііавеяпасш з выбарам тонікі і ўзрас- 
танпем значэнняў частаты ў межах актавы.
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